Załącznik nr 3

UMOWA ZLECENIE nr……………
zawarta w dniu …….. …2019 roku w …………. pomiędzy: Gminą Mniszków, z siedzibą:
ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków, NIP 768 17 19 189 zwaną dalej
„Zamawiającym”, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Mniszków, przy kontrasygnacie Skarbnika
Gminy Agnieszki Wójcika,
a ………………………………………………………….…………….. zwany dalej „Wykonawcą”,
o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe mieszkańców
Gminy Mniszków w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw:
kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” zgodnie z zapytaniem ofertowym
o nr referencyjnym ZP.271/15/2019/RK.
2. Przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 3.1 „Działania
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.
§2
ZAPEWNIENIA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym ZP.271/15/2019/RK
2. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia, odpowiednią wiedzę
i doświadczenie oraz potencjał organizacyjny i ekonomiczny do wykonania zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z przedstawicielami Zamawiającego w zakresie zadań
wynikających z niniejszej umowy w celu jej prawidłowego wykonania.
4. Osoba wyznaczona do realizacji zamówienia (tzw. Instruktor) zobowiązana jest do odbycia szkolenia
„Metodologia kształcenia osób dorosłych” w Warszawie zorganizowanego przez Operatora grantu. Jest
to szkolenie 5-dniowe (40 godzinne) termin zostanie uzgodniony z każdym instruktorem indywidualnie.
Szkolenie dla instruktorów jest bezpłatne, jednak koszty dodatkowe w tym np. koszty dojazdu, noclegu
Wykonawca wlicza w cenę oferty.
5. Wykonawca oceniając zakres i koszt wykonania przedmiotu umowy, zobowiązany jest przewidzieć
wszelkie obowiązki, jakich wykonania będzie od niego wymagała realizacja umowy oraz wszelkie
nałożone na niego ograniczenia bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.
6. Jeżeli w przedmiocie umowy nie ujęto zagadnień wymaganych prawem lub potrzebnych do osiągnięcia
celu, Wykonawca jest z mocy niniejszej umowy zobowiązany do ich opracowania lub pozyskania
w terminach zabezpieczających terminowe zakończenie prac własnym staraniem i bez dodatkowego
wynagrodzenia.
7. Wykonawca może wnioskować o dokonanie zmiany (zastępstwa) w przypadku zdarzeń losowych
uniemożliwiających wykonywanie czynności w ramach zamówienia.

8. Wykonawca w przypadku wymienionym w pkt. 7 zobowiązany jest zapewnić zastępstwo przez osobę
legitymującą się co najmniej kwalifikacjami, o których mowa w punkcie V: Opis warunków udziału
w postępowaniu, po uprzedniej zgodzie Zamawiającego.
9. Wykonawca przenosi swoje majątkowe prawa autorskie do utworów powstałych wskutek realizacji
umowy na Zamawiającego, z chwilą jego wykonania i dostarczenia Zamawiającemu bez konieczności
dokonywania w tym zakresie odrębnych czynności prawnych. Wynagrodzenie za przeniesienie
autorskich praw majątkowych zawarte jest w wynagrodzenia wymienionym w § 6 umowy.
10. Po nabyciu autorskich praw majątkowych Zamawiający może korzystać z utworów na wszystkich
polach eksploatacji, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

§3
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
1.Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą na każdym etapie wykonania zadania
będącego przedmiotem niniejszej umowy.
2. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany konkretnej osoby, jeśli uzna, że nie spełnia
ona w sposób należyty obowiązków wynikających z umowy.

§4
TERMIN REALIZACJI UMOWY
Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 1 niniejszej umowy, w okresie od dnia
podpisania umowy do 20.04.2020 r.
§5
ODBIÓR PRAC
Odbiór szkolenia polega na dostarczeniu do Zamawiającego wszystkich niezbędnych materiałów
wskazujących na przeprowadzenie szkolenia w terminach określonych w § 4 umowy jak np. list obecności
uczestników, dzienników zajęć.
§6
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie dla Wykonawcy na kwotę brutto
za 1 godzinę szkoleniową: ………………..…… zł(słownie: ………………………………….. 00 /100
brutto) x …………………………… (liczba godzin szkoleniowych) co daje łącznie =
……………………………….………………………zł (słownie: ……………………………..00/100
brutto).
2. Zapłata nastąpi po zakończonych szkoleniach w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo
wystawionej pod względem rachunkowym i formalnym faktury (rachunku).
3. Wykonawca wystawi fakturę (rachunek) na: Gmina Mniszków, ul. Powstańców Wielkopolskich 10,
26-341 Mniszków NIP :768-17-19-189.
4. Wykonawca wystawi fakturę (rachunek) z terminem płatności 14 dni kalendarzowych, płatne
przelewem na konto nr…………………………………………

5. Wynagrodzenie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
6. Za poniesione dodatkowe koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy
Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

§7
ODSZKODOWANIA, KARY UMOWNE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu obowiązków dotyczących przedmiotu zamówienia, w wysokości 5% łącznego
wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w jego realizacji.
b) za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do
usunięcia naruszeń, gdy w wyznaczonym terminie naruszenia te nie zostaną usunięte, w wysokości 5%
łącznego wynagrodzenia brutto.
c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę
umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia brutto.
2. W przypadku naliczenia 2 kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od
umowy.
3. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kwoty kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, na
co Wykonawca wyraża zgodę bez konieczności dodatkowego powiadomienia.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, który
zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą
zawierane w formie pisemnego aneksu.

§8
PRAWA AUTORSKIE
Wykonawca biorąc udział w postępowaniu wyraża zgodę, aby ewentualne opracowane w ramach
zapytania przez niego materiały zostały opublikowane przez Zamawiającego np. zamieszczone na stronie
internetowej Zamawiającego i udostępnione będą instruktorom oraz uczestnikom zajęć.
Wykonawca do ww. opracowanych materiałów udzieli licencji Zamawiającemu na nieograniczone
wykorzystanie i upoważni go tym samym do korzystania z tych praw na polach eksploatacji: utrwalanie,
kopiowanie, odtwarzanie, rozpowszechnianie w Internecie, edycja fragmentów lub całości, publiczne
udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony deklarują wolę polubownego załatwienia ewentualnych sporów wynikłych z realizacji niniejszej
umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Wszelkie spory wynikłe z wykonania umowy będą poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla
siedziby Zamawiającego
5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, Zamawiający
może rozwiązać umowę w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
Wówczas wykonawca otrzymuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wykonania części
przedmiotu umowy i nie może żądać odszkodowania za niewykonanie pozostałej części umowy.
6. Zamawiający może unieważnić umowę w okresie 7 dni od unieważnienia postepowania na podstawie,
którego została podpisana umowa. Unieważnienie postępowania może nastąpić z powodu uchybień
proceduralnych lub gdy procedura została przeprowadzona niezgodnie z zapisami zasady
konkurencyjności.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z wykonawcą, który
zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą
zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane
z powodu:
wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
zmiany istotnych regulacji prawnych;
zmian w zawartej umowie o dofinansowanie,
gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację Umowy,
wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana
Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej zapisów przez Strony.
8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy
i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
9. Osobami upoważnionymi do kontaktu we wszelkich sprawach dotyczących niniejszej umowy, w tym
podpisywania protokołów odbioru, będą:
• ze strony Zamawiającego: […];
• ze strony Wykonawcy: […];

§ 10
KLAUZULA INFORMACYJNA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mniszków
z siedzibą w Urzędzie Gminy w Mniszkowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 10,
26 - 341 Mniszków.
2. W sprawach dotyczących danych osobowych, proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26 - 341 Mniszków, tel.: 44 756 15 22, e-mail: iod@mniszkow.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie
Art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
na potrzeby niniejszego zapytania ofertowego, znak sprawy ZP.271/15/2019/RK

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załączniki do umowy:
Załącznik nr 1-Oferta Wykonawcy z dnia….
Załącznik nr 2 – Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie wyznaczonych osób do realizacji.

