Załącznik nr 6 Zapytania ofertowego nr 03/GZSM/2016

PROJEKT UMOWY NR………………..
zawarta w dniu ……………………………. w …………………………, pomiędzy:
Centrum Psychologiczne „Widnokrąg” Anna Wierzbicka, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-362),
przy ul. Gałczyńskiego 4 lok. 201, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod
numerem NIP 113-229-50-33, REGON 142569827.
reprezentowanym przez: Panią Annę Wierzbicką - Właściciela
zwanym dalej Zamawiającym
a
Dane Wykonawcy

reprezentowaną przez: ……………………………………
zwaną dalej: Wykonawcą

§1
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie szkoleniowych dla uczestników i uczestniczek projektu „Gmino –
zaopiekuj się maluchem” (nr umowy POWER.02.01.00-00-0007/16-00) realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
2. Uczestnicy i uczestniczki szkoleń to przedstawiciele władz samorządu gminnego i pracownicy jednostek
organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z gmin na terenie
których mieszka 5 tys. i więcej mieszkańców oraz na terenie których nie funkcjonują żadne formy opieki nad
małymi dziećmi z województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i mazowieckiego.
3. Miejsce realizacji szkoleń to ośrodki hotelowe lub szkoleniowe wyznaczone przez Zamawiającego a
zlokalizowane na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Zamawiający nie
pokrywa kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia Wykonawcy w trakcie realizacji usługi
szkoleniowej.
4. Termin realizacji usługi obejmuje okres od 21 listopada 2016r. do 15 kwietnia 2018r. Wykonawca w tym
okresie będzie pozostawał w dyspozycji Zamawiającego i będzie świadczył usługi zgodnie z
harmonogramem opracowanym przez Zamawiającego. Zamawiający każdorazowo potwierdzać będzie
termin oraz dokładną liczbę uczestników/-czek, na co najmniej 5 dni kalendarzowych przed planowanym
terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy.
5. Usługi będą realizowane dla 560 kobiet i mężczyzn zorganizowanych w 20 osobowe grupy (28grup). Czas
trwania jednego szkolenia dla jednej grupy to 26h. Szkolenia mogą odbywać się od poniedziałku do soboty
w następujących godzinach: dzień 1 od 11.30 do 19.30, dzień 2 od 08.30 do 19.30, dzień 3 od 08.30 do
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Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 03/GZSM/2016
przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
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16.30. Godzina kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą 15
minut, przy czym długość przerw może być ustalana elastycznie. Zajęcia w danym dniu nie mogą kończyć się
przerwą. Zamawiający nie dopuszcza realizacji zajęć w formie e-learningowej.
6. Zajęcia powinny być prowadzone metodami aktywnymi, z wykorzystaniem dynamiki grupy, w formie
wykładów, ćwiczeń, warsztatów połączonych z dyskusją, studiami przypadków oraz powinny uwzględniać
dobre praktyki we wszystkich możliwych przypadkach.
7. Tematyka szkolenia musi uwzględniać co najmniej poniższe założenia programowe:
7.1 Strategia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w gminie. Metodologia tworzenia strategii opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 w gminie lub włączenia tej tematyki do istniejących już strategii odnoszących
się do problematyki społecznej, oświatowej, zdrowotnej lub innej, w tym: tworzenie opisu
uwarunkowań mogących mieć wpływ na tworzenie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
(zbieranie materiałów do przeprowadzenia poprawnej diagnozy, analiza informacji na temat struktury
społeczno‐demograficznej ludności gminy, infrastruktury opiekuńczej, oświatowej i zdrowotnej,
aktualnych i prognozowanych potrzeb rodziców na miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
(narzędzia przy pomocy których można to badać np. ankiety, wywiady i in.), analiza SWOT, określenie
problemów, celów i zadań, narzędzia realizacji zakładanych celów, dobre praktyki (przykłady gmin,
które wprowadziły takie strategie), ewaluacja strategii (narzędzia ewaluacji), partycypacyjne podejście
do rozwoju usług społecznych w żłobkach, w tym tworzenie lokalnych partnerstw z udziałem
zaangażowanych podmiotów, liderów reprezentujących różne stanowiska, grupy interesów, których
działania mogą przyczynić się do skuteczniejszej realizacji opieki i trwałości usług, zwrócenie uwagi na
sytuację dzieci o szczególnych potrzebach, w tym z niepełnosprawnościami, określenie wskaźników i
zasad ich monitorowania.
7.2 Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Ogólne informacje dotyczące systemu opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 i poszczególnych form opieki. Zakładanie żłobka i klubu dziecięcego przez
gminę jako gminnej jednostki budżetowej, w tym: warunki jakie powinien spełniać żłobek i klub
dziecięcy, w tym warunki sanitarne i lokalowe, dyrektor i personel, w tym ich kwalifikacje i
zatrudnianie, dokumentacja konieczna do założenia żłobka i klubu dziecięcego, w tym statut, wpis
żłobka i klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, wykreślenie i zmiana danych w
rejestrze, w tym elektroniczne składanie dokumentów. Tworzenie zespołów żłobków i klubów
dziecięcych, wspólna obsługa, przekształcenia, centra usług wspólnych. Dzienny opiekun zatrudniony
przez gminę (kogo można zatrudnić jako dziennego opiekuna, umowa i jej warunki, określenie
wysokości wynagrodzenia itp.). Nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
8. Dodatkowo do zadań Wykonawcy podczas realizacji przedmiotu umowy należeć będzie przeprowadzenie
niżej wymienionych czynności:
8.1 przedstawienie Zamawiającemu życiorysów zawodowych osób prowadzących zajęcia,
potwierdzających informacje zawarte w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego w ciągu 3 dni
roboczych od dnia podpisania umowy na wzorach przekazanych przez Zamawiającego;
8.2 przeprowadzenie zajęć zgodnie z przedstawionym zakresem programowym i harmonogramem
ustalonym przez Zamawiającego;
8.3 przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu prezentacji multimedialnej i materiałów dydaktycznych
wykorzystywanych podczas szkoleń w terminie co najmniej 5 dni roboczych przed terminem
rozpoczęcia każdego szkolenia. Wszystkie materiały muszą zostać zaopatrzone co najmniej w logo
Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój oraz logo Unia Europejska Europejski Fundusz
Społeczny;
8.4 udostępnienie Zamawiającemu elektronicznej wersji wszystkich dodatkowych materiałów
wykorzystywanych podczas szkoleń i przekazywanych uczestnikom i uczestniczkom szkoleń;
8.5 przeprowadzenie testów wiedzowych sprawdzających wiedzę uczestników i uczestniczek projektu na
początku i końcu zajęć. Wypełnione testy przez uczestników i uczestniczki projektu Wykonawca

§2
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy rzetelnie i solidnie przy zachowaniu należytej
staranności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sposób wyczerpujący wymagania
Zamawiającego określone w niniejszej umowie i zapytaniu ofertowym.
2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym, kadrowym,
finansowym oraz uprawnieniami, wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na należyte zrealizowanie
przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy udziale osób wskazanych w ofercie w
załączniku nr 4 do zapytania ofertowego.
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przekazuje Zamawiającemu w formie papierowej w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia ich
przeprowadzenia wraz z raportem z ich wynikami i podsumowaniem;
8.6 zapewnienie odpowiedniego sprzętu do przeprowadzenia każdego szkolenia. Prowadzący zajęcia
będzie dysponował co najmniej komputerem i rzutnikiem multimedialnym;
8.7 prowadzenia konsultacji telefonicznych lub e-mailowych dla każdego uczestnika i uczestniczki szkoleń
w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia szkolenia;
8.8 prowadzenie na bieżąco dokumentacji zajęć na wzorach przedstawionych przez Zamawiającego
składających się z: dziennika zajęć, list obecności, ankiet i innych. Terminowe dostarczanie
dokumentów tj. dokumentacja składana będzie w wersji papierowej do biura Zamawiającego w ciągu 5
dni kalendarzowych po zakończeniu każdego szkolenia;
8.9 przekazywanie uczestnikom i uczestniczkom projektu zestawów szkoleniowych i pomocy
dydaktycznych m.in. w formie podręcznika oraz zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, które zapewnia
Zamawiający;
8.10 aktywne uczestnictwo w procesie ewaluacji i monitoringu realizacji projektu poprzez np. wypełnianie
ankiet, zestawień i innych dokumentów;
8.11 przestrzeganie w czasie szkoleń zasad zawartych w „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadami
równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”;
8.12 umożliwienie wizytowania zajęć i przeprowadzenia kontroli zarówno przez pracownika
Zamawiającego, jak i przedstawicieli Instytucji Pośredniczącej w zakresie prawidłowej ich realizacji;
8.13 zapewnienie odpowiednich działań informacyjnych i promocyjnych m.in. poprzez: oznaczenia sal oraz
sporządzania dokumentów w związku z współfinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego;
8.14 zgłaszanie Zamawiającemu ewentualnych problemów, nieprawidłowości niezwłocznie po
zaobserwowaniu ich występowania;
8.15 ścisłej współpracy z Zamawiającym.
9. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
9.1 poinformowania Zamawiającego o łącznym zaangażowaniu zawodowym osób prowadzących szkolenia
w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań
finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Wykonawcy i innych podmiotów, które
zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020 nie może przekroczyć 276 godzin. Przekroczenie limitu skutkować będzie uznaniem wydatków
poniesionych przez Wykonawcę za niekwalifikowalne;
9.2 udostępnienia ewidencji godzin faktycznego zaangażowania za dany miesiąc kalendarzowy ze
szczegółowością wskazującą na rok, miesiąc, dzień, godziny i zakres zadań z okresu zaangażowania
osób prowadzących szkolenia określone w §1.

4. Ewentualna zmiana składu osobowego zespołu osób prowadzących zajęcia, a w szczególności dodanie
nowych osób może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego, o ile Wykonawca zapewni osoby o
kwalifikacjach i doświadczeniu nie niższych niż odpowiednie wymagania określone w zapytaniu ofertowym.
5. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie
3 dni kalendarzowych od dnia ich zaistnienia, w formie pisemnej o wszelkich istotnych okolicznościach,
które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. Jeżeli okoliczności, o których mowa,
uniemożliwią Wykonawcy prawidłowe lub terminowe wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający ma
prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy za rzeczywiste wykonanie przedmiotu umowy (tj. wykorzystane usługi)
wynagrodzenie w wysokości ……………. zł brutto w tym VAT (słownie: ……………….złotych ………../100 brutto)
na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę.
Kwota określona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
Zamawiający dopuszcza możliwość zapłat częściowych za wykonanie części przedmiotu umowy.
Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w ciągu
14 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury przez Zamawiającego. Zamawiający będący
realizatorem projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Społecznego zastrzega sobie, że wypłata należności w w/w terminie jest możliwa, gdy Zamawiający
posiada środki finansowe na subkoncie utworzonym na potrzeby realizacji projektu przekazane przez
Instytucję Pośredniczącą. W przypadku braku środków finansowych należność zostanie uregulowana
niezwłocznie po ich otrzymaniu.
Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia do wglądu Zamawiającemu oraz przedstawicielom Instytucji
Pośredniczącej wszelkich dokumentów w tym dokumentów finansowych związanych z przedmiotem
umowy.

§4
1. Strony umowy zobowiązują się do pełnej współpracy w ramach realizowanego zamówienia opartej na
wzajemnym zaufaniu.
2. Strony zobowiązują się do udzielania każdorazowo pełnej informacji na temat stanu realizacji umowy w tym
informacji dotyczących usług.
3. Do merytorycznej i logistycznej współpracy w wykonywaniu zadania upoważnia się:
 Ze strony Zamawiającego: …………, tel. ……………, e-mail:……................
 Ze strony Wykonawcy: …………, tel. ……………, e-mail:…….....................
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§5
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych podczas realizacji
przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych, do których uzyskał
dostęp w toku realizacji Umowy, na zasadach określonych ustawą o ochronie danych osobowych z dnia
29.08.1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

§7
1. Zamawiający ma prawo do bieżącej kontroli sposobu wykonywania przedmiotu umowy na każdym etapie jej
realizacji.
2. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą
umowną w wysokości do 30% wynagrodzenia określonego w §3 ust. 2 niniejszej umowy. Przez nienależyte
wykonywanie przedmiotu umowy należy rozumieć, w szczególności: nie przeprowadzenie testów
wiedzowych dla uczestników i uczestniczek projektu, realizacja mniejszej niż planowana ilość godzin
szkoleń, odstępstwo od realizacji programu zajęć uniemożliwiające realizację celu wsparcia, permanentne
niewywiązywanie się z terminów rozliczeń finansowych i merytorycznych, co najmniej 80% negatywnych
ocen uczestników/-czek szkoleń wyrażonych w ankietach (średnia ocen poniżej 2) i inne.
3. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający może również wezwać
Wykonawcę do zmiany sposobu realizacji umowy w określonym terminie.
4. W przypadku kiedy Wykonawca, w określonym terminie nie zmieni sposobu realizacji umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy. Prawo to Zamawiający może wykonać w terminie 14 dni od uzyskania informacji
o braku zmiany sposobu realizacji umowy przez Wykonawcę.
5. W przypadku odstąpienia od umowy na zasadzie określonej w ust. 4, Zamawiający może obciążyć
Wykonawcę karą umowną w wysokości 30 % maksymalnego wynagrodzenia określonego w §3 ust. 2
niniejszej umowy.
6. Strony zgodnie postanawiają, że kara umowna może zostać potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy, o czym
zostanie on poinformowany pisemnie.
7. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie, a ponadto
Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną naliczoną na zasadach określonych w ust. 2.
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1. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wyniki prac mogące stanowić przedmiot praw autorskich
przygotowane w ramach umowy będą oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich
oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, tym w szczególności praw autorskich innych
osób.
2. Wykonawca oświadcza, że będą mu przysługiwać majątkowe prawa autorskie w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z pózn. zm.) do wyników
prac, o których mowa w ust. 1, w pełnym zakresie, bez żadnych ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób
trzecich, w szczególności praw autorskich innych osób.
3. W ramach wynagrodzenia, określonego w §3 ust. 2, Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość
majątkowych praw autorskich do wyników prac przygotowanych przez Wykonawcę w ramach realizacji
umowy.
4. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych i nie będzie
żądał z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.
5. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do wyników prac obejmuje wszystkie znane w chwili zawarcia
umowy pola eksploatacji, a w szczególności:
5.1
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
5.2
w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do
obrotu, prezentacja – w tym na stronach internetowych, użyczenie lub najem oryginału albo
egzemplarzy;
5.3
w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposób – publiczne wykonanie, wystawienie,
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

8. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

1.
2.
3.
4.

§8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej, zaakceptowanej przez
Strony, pod rygorem nieważności.
Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, w następującym zakresie i
przy spełnieniu następujących warunków:
2.1 zaistnienia omyłki pisarskiej;
2.2 zmiany danych teleadresowych;
2.3 zmiana okresu realizacji umowy jest możliwa w przypadku zmian w projekcie;
2.4 zaistnienia siły wyższej (np. powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie
energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy;
2.5 w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy.
Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 umowy, nie mogą powodować zwiększenia wartości umowy, o
których mowa w §3 ust. 2 umowy.
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części umowy.
W przypadku rozwiązania umowy z przyczyny, o której mowa w ust. 2, Wykonawca oświadcza, że nie będzie
z tego tytułu podnosił jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego związanych z niezrealizowanym
przedmiotem umowy.
§9
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do 15-04-2018r.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie spory związane z umową rozpatrywane będą przez właściwy Sąd dla Zamawiającego.
Integralną częścią umowy są zapytanie ofertowe wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy wraz z
załącznikami.

§10
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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