Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
OK.042.2.2019 z dnia 8 lutego 2019 r.
WZÓR
Umowa nr OK.042.2.2019

W dniu …………………………………………………………. 2019 r. pomiędzy:
Gminą Miejską Lubin, ul. Jana Kilińskiego 10, 59-300 Lubin, NIP 692-22-53-959, REGON 390647535,
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:
Pana Roberta Raczyńskiego – Prezydenta Miasta Lubina,
przy kontrasygnacie Pani Alicji Michułki – Skarbnika Miasta Lubina
a
……………………………………………………………… NIP ………………………, REGON ……………………………….:

reprezentowaną przez:
………………………………………………………….., zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą
zawarta została umowa o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest usługa edukacyjna obejmująca przeprowadzenie zajęć z zakresu pracy
zespołowej przy wykorzystaniu gier symulacyjnych, kształtujące kreatywność i innowacyjność
(GRAJ FAIR) wraz z materiałami, dla uczniów z 8 szkół podstawowych, dla których Gmina Miejska
Lubin jest organem prowadzącym.
2. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe
w Lubinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa
10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji
podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (nr. RPDS.10.02.01-02-0080/18).
3. Miejscem wykonywania przedmiotu umowy będą Szkoły Podstawowe w Lubinie:
 Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Gwarków 93 – [10 grup],
 Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Jana Kilińskiego 12 – [6 grup],
 Szkoła Podstawowa nr 7 – Szkoła Sportowa, ul. Sybiraków 11 – [2 grupy],
 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego, ul. Parkowa 2 – [3 grupy],
 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Stefanii Sempołowskiej, ul. Legnicka 1 – [2 grupy],
 Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Wyszyńskiego 3 – [9 grup],
 Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Szpakowa 2 – [2 grupy],
 Szkoła Podstawowa nr 14 im. gen. Broni Stanisława Maczka, ul. Norwida 10 – [10 grup].
4. Zajęcia zorganizowane będą przez Wykonawcę dla 44 grup po 8 osób. Czas szkolenia dla jednej
grupy wynosić będzie 20 godzin.
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a) główne zagadnienia szkolenia – zajęcia z zakresu pracy zespołowej przy wykorzystaniu gier
symulacyjnych (dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - czytelne plansze,
opracowane według koncepcji uniwersalnego projektowania), kształtujące kreatywność
i innowacyjność: praca w zespole, negocjacje, reagowanie na sytuacje problemowe, nauka
współzawodnictwa, radzenia sobie z porażką (praca w małych podzespołach) przy wykorzystaniu
grywalizacji,
b) efekty zajęć z zakresu pracy zespołowej przy wykorzystaniu gier symulacyjnych, kształtujące
kreatywność i innowacyjność (GRAJ FAIR): u min. 89% uczniów nastąpi wzrost kompetencji
kluczowych lub umiejętności/postaw: pracy zespołowej, kreatywności oraz innowacyjności.
5. Dokładna lista uczestników zajęć zostanie potwierdzona przez Zamawiającego nie później niż na 2
dni robocze przed planowanym terminem zajęć.
6. Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego wykonania wszelkich prac związanych z realizacją
Przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i obowiązującym prawem.
7. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania planu pracy dla zajęć będących przedmiotem umowy
(program powinien zawierać: cel główny i cele szczegółowe, treści nauczania – formy realizacji,
procedury osiągania celu – metody formy, środki dydaktyczne, przewidywane osiągnięcia –
oczekiwane efekty, sposób ewaluacji efektów realizacji zajęć) oraz przekazania ich Zamawiającemu
w wersji elektronicznej najpóźniej 5 dni roboczych przed uzgodnionym terminem rozpoczęcia
zajęć.
8. Wykonawca zobowiązuje się do dokumentowania na bieżąco prowadzonych zajęć w postaci list
obecności oraz dzienników zajęć wykorzystywanych w procesie nauczania w oświacie w celu
bieżącego sprawdzania obecności na prowadzonych zajęciach – wzory list obecności oraz
dzienników zajęć dostarczy Zamawiający w postaci elektronicznej, najpóźniej na 5 dni przed
rozpoczęciem zajęć.
Wykonawca zobowiązany jest przekazać oryginały poprawnie wypełnionych list obecności
i dzienników zajęć Szkolnemu Opiekunowi Projektu (przedstawicielowi Zamawiającego) lub innej
wyznaczonej osobie przez Zamawiającego, najpóźniej 5 dni roboczych po kompleksowym
zakończeniu zajęć.
Wykonawca jest zobowiązany dopilnować podpisania się na listach wszystkich uczestników
obecnych na zajęciach.
9. Wykonawca zobowiązuje się do dokumentowania na bieżąco, przekazanych uczestnikom
materiałów w postaci list odbioru materiałów. Wykonawca zobowiązany jest przekazać oryginał
listy odbioru Szkolnemu Opiekunowi Projektu (przedstawicielowi Zamawiającego) lub innej
wyznaczonej osobie przez Zamawiającego jako załącznik do ww. dokumentów. Wykonawca jest
zobowiązany dopilnować podpisania się na listach wszystkich uczestników obecnych na zajęciach.
10. Wykonawca zobowiązuje się do wspomagania promocji i ewaluacji projektu – informowanie
o współfinansowaniu projektu i niniejszej umowy ze środków UE oraz zastosowanie
odpowiedniego oznakowania materiałów szkoleniowych i zaświadczeń.
11. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o istotnych
problemach w realizacji Przedmiotu umowy, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego
realizacji.
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12. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania, w terminach określanych przez Zamawiającego,
raportów z postępu realizacji działań wynikających z przedmiotu umowy, niezbędnych do
sprawozdań, bieżącej kontroli, frekwencji oraz comiesięcznego rozliczenia zrealizowanych zajęć.
13. Wykonawca zapewnia, że jego pracownicy, posiadają należyte przygotowanie do wykonywanych
czynności, w tym stosowną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do przeprowadzenia zajęć.
14. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w sposób niedyskryminujący i uwzględniający
równość szans płci.
15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za powierzone mienie.
16. Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia miejsca realizacji usługi oraz przeprowadzenia
rekrutacji uczestników i ich poinformowania o terminie zajęć.
§2
OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU UMOWY
1. 1 godzina zajęć = 45 min.
2. Miejsce zajęć: Lubin – Szkoły uczestniczące w projekcie.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania uczniom zaświadczenia/certyfikatu ukończenia zajęć
po pozytywnej walidacji kompetencji i wskazaniu wzrostu wiedzy/umiejętności (kopie dla
Zamawianego). Wykonawca zobowiązany jest przekazać oryginały list odbioru zaświadczeń
Szkolnemu Opiekunowi Projektu (przedstawicielowi Zamawiającego) lub innej wyznaczonej osobie
przez Zamawiającego zajęć niezwłocznie po zakończeniu danego zamkniętego cyklu zajęć
stanowiącego nierozerwalną całość. Wykonawca jest zobowiązany dopilnować podpisania się na
listach wszystkich uczestników obecnych na zajęciach.
Zaświadczenia/certyfikaty i inne dokumenty winny być oznaczone odpowiednimi znakami
graficznymi w kolorze lub czarno-białe:

4. Uczestnicy otrzymają materiały: wydruki prezentacji, ćwiczenia (w ramach zajęć) (kopie dla
Zamawiającego).
§3
TERMIN REALIZACJI UMOWY
1. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji Przedmiotu umowy w terminie od momentu
podpisania umowy do 20 grudnia 2019 r. z pominięciem przerwy wakacyjnej.
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2. Szczegółowy harmonogram zajęć poszczególnych grup (dni i godziny) będzie uzgadniany
każdorazowo w formie pisemnej bądź elektronicznej. Harmonogram musi zostać zatwierdzony
przez Zamawiającego i Wykonawcę.
3. Wykonawca zobowiązany jest ustalić harmonogram zajęć z wyznaczonym do tego celu
przedstawicielem Zamawiającego w sposób dopasowany do bieżącej działalności szkół
uczestniczących w projekcie.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach w realizacji
harmonogramu.
§4
ZASADY WYKONANIA UMOWY
1. Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy niezbędnej do prawidłowego wykonania
Umowy. Każda ze stron zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony o zajściu
okoliczności mogących spowodować niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich uzyskanych w związku
z zawarciem i wykonaniem Umowy danych. Strony zobowiązują się do zawarcia Umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników zajęć.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy z należytą starannością wynikającą
z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez niego działalności.
4. Wykonawca zapewni niezbędny personel oraz narzędzia do właściwego i terminowego wykonania
Umowy.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nadzór nad personelem.
6. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawa do materiałów edukacyjnych
wykorzystywanych przy prowadzeniu zajęć, i że nie narusza w żaden sposób praw autorskich osób
trzecich lub innych praw chronionych przepisami obowiązującego prawa.
7. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi ujętej w § 1 zgodnie z zasadami obowiązującymi
w projekcie pn. „Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie”.
§5
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi …………………………………….. zł netto
(słownie: ……………………………………………………………………………………) powiększone o należny podatek
VAT w kwocie …………………………………………………. zł., łącznie wynagrodzenie brutto wynosi
………………………………………………………………. zł (słownie: …………………………………………………………………)
– zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją
Przedmiotu umowy, nawet jeśli czynności te nie zostały wprost wyszczególnione w treści niniejszej
Umowy.
3. Płatność należności za przedmiot umowy nastąpi etapowo tj. po zakończeniu każdego z etapów
zajęć uwzględnionego w harmonogramie zajęć.
4. Warunkiem zapłaty faktury VAT jest przyjęcie przez Zamawiającego poprawnie dostarczanych
wcześniej dokumentów dotyczących zajęć:
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 listę obecności,
 harmonogram zajęć,
 egzemplarz materiałów szkoleniowych w wersji papierowej,
 kopii zaświadczeń/certyfikatów,
 itp.
Wykonawca zobowiązuje się do oznaczenia powyższych dokumentów znakami graficznymi zgodnie
z §2 pkt. 3 Umowy.
Należne wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na
fakturze w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty złożenia przez Wykonawcę prawidłowej
faktury w siedzibie Zamawiającego oraz przyjęcia przez Zamawiającego poprawnie dostarczonych
dokumentów. Za dzień zapłaty uważany jest dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie stałe i nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji
umowy.
Strony dopuszczają możliwość stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment) przy
regulowanej płatności za niniejszą umowę.
§6
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
W przypadku zmiany okoliczności powodujących, iż realizacja umowy nie leży w interesie
publicznym, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
W przypadku nie otrzymania od Instytucji Zarządzającej środków na realizację umowy w zakresie
określonym w § 5 ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
Odstąpienie od umowy musi mieć formę pisemną, zawierać uzasadnienie i może nastąpić do 30
dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach ich uzasadniających.
Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym
w następujących okolicznościach:
odstęp między kolejnymi realizowanymi zajęciami z winy Wykonawcy będzie dłuższy niż 2
tygodnie,
Wykonawca nie rozpoczął realizacji zajęć bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
z powodu zaistnienia przesłanek do nieterminowego ich zakończenia (tj. do 20 grudnia 2019 r.).
Zamawiający jest ponadto uprawniony do jednostronnego wypowiedzenia umowy z zachowaniem
14 dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku, jeżeli jakość lub rodzaj prowadzonych zajęć
edukacyjnych przez Wykonawcę nie odpowiada oczekiwaniom Zamawiającego.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodów okoliczności wskazanych
w ust. 1, 2, 4 i 5, Wykonawcy nie przysługują kary umowne.

§7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Strony ustalają następujące zasady odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy:
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1. Każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do przyjętego planu pracy
skutkuje karą umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto jak w § 5 ust. 1 za każdy dzień
opóźnienia, przy czym wartość naliczonej kary nie może przekraczać 5 % wartości umowy.
2. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10 %
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia kar umownych zastrzeżonych dla
Zamawiającego.
4. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych
kar umownych na zasadach ogólnych.
§8
ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy lub w związku z jej interpretacją
Strony zobowiązują się rozwiązać polubownie, przy zachowaniu formy pisemnej, a w przypadku braku
porozumienia poddać je pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany w umowie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem jej nieważności.
2. W zakresie nieuregulowanym Umową zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie
obowiązującego, w tym w szczególności przepisy ustawy Kodeksu cywilnego.
3. Umowa zastała sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy oraz
dwa dla Zamawiającego.

…………………………………………..
ZAMAWIAJĄCY

………………………………………………………..
WYKONAWCA
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