Umowa na cz

….

Zawarta w dniu ………………….. w Radziejowie pomi dzy Powiatem Radziejowskim,
ul. Ko ciuszki 17, 88-200 Radziejów, NIP: 8891491327, reprezentowanym przez:
1.

.......................................................................................... – Starost Radziejowskiego

2.

.......................................................................................... – Wicestarost Radziejowskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – .......................................................................................
zwanym dalej Zamawiaj cym,
a
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
zwanym dalej Wykonawc
Zamawiaj cy oraz Wykonawca o wiadczaj , i niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku
przeprowadzonego post powania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na prowadzenie zaj pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu „Nasze
umiej tno ci – nasz przyszło ci ” realizowanego w ramach Działania 9.2
Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na
zasadach okre lonych w ustawie z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz.U. z 2010
r. Nr 113 poz.759 z pó niejszymi zmianami).
§ 1.
1. Zamawiaj cy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania: usługi polegaj ce na prowadzeniu
zaj pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu „Nasze umiej tno ci – nasz przyszło ci ”
realizowanego w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Do zada Wykonawcy nale y:
- przeprowadzenie zaj pozalekcyjnych w okresie od dnia podpisania umowy do 31 stycznia
2013 r. w wymiarze …..........godzin lekcyjnych z …...
- opracowanie programu zaj
pozalekcyjnych, który musi uwzgl dnia indywidualne
mo liwo ci uczniów bior cych udział w projekcie oraz zawiera tre ci uwzgl dniaj ce
standardy wymaga egzaminacyjnych na egzamin z przedmiotu, którego dotycz zaj cia
i
przedstawienie
go
do
akceptacji
asystentowi
kierownika
projektu
w ..............................………………………………………………………………………………
tj. p. ……………………………………………………….. .
- program zaj b dzie realizowany w oparciu o przeprowadzone podczas rekrutacji testy
diagnozuj ce
wiadomo ci
i
umiej tno ci
uczniów
(zaj cia
pozalekcyjne
z
………………………………………)
- prowadzenie zaj pozalekcyjnych zgodnie ze szczegółowym harmonogramem comiesi cznie
ustalonym (do 20 dnia ka dego miesi ca poprzedzaj cego miesi c przeprowadzenia zaj )
w
porozumieniu
z
asystentem
kierownika
projektu
i
dyrektorem
………………………………………- harmonogram zaj pozalekcyjnych nie mo e kolidowa
z planem zaj poszczególnych grup i mo e by modyfikowany w uzasadnionych przypadkach.
- dokumentowanie zaj pozalekcyjnych poprzez wpisy w dzienniku zaj i prowadzenie list
obecno ci
- w przypadku udziału w innych projektach prowadz cy zaj cia zobowi zany jest dostarczy do
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Biura Projektu (Wydział Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu)
miesi czn ewidencj godzin i zada realizowanych w ramach tych projektów,
- wspomaganie promocji i ewaluacji, w tym w szczególno ci obowi zek prawidłowego
oznakowania pomieszczenia, w którym odbywaj si zaj cia pozalekcyjne,
- odpowiedzialno
materialna prowadz cego zaj cia za mienie znajduj ce si w sali
dydaktycznej, w której prowadzone s zaj cia,
- bie ce informowanie o frekwencji na prowadzonych zaj ciach pozalekcyjnych,
- obowi zek osi gni cia przyj tych w ramach projektu wska ników produktu, tj. liczby uczniów
uczestnicz cych w zaj ciach w ramach danej grupy oraz realizacji zało onych celów
poszczególnych zaj w projekcie.
§ 2.
1.
Wykonawca zobowi zuje si zrealizowa zaj cia w okresie od dnia podpisania umowy
do 31 stycznia 2013 r.
2.
Miejscem wykonania usługi b dzie …………………………………w …………..…..
w terminach i wymiarze godzin ustalonym z asystentem kierownika projektu.
3.
W ramach usługi Wykonawca zrealizuje ..….......... godzin lekcyjnych.
4.
Wykonawca zobowi zany jest prowadzi miesi czn kart czasu pracy potwierdzaj c ilo
przeprowadzonych godzin zaj w miesi cu oraz dziennik zaj .
5.
Wykonawca o wiadcza, i
posiada odpowiednie kwalifikacje i do wiadczenie
do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz dysponuje osobami zdolnymi do
wykonania zada wyszczególnionych w § 1 pkt 2.
§ 3.
1.
Wykonawca o wiadcza, e zgodnie z ofert osob prowadz c zaj cia b dzie
………….….....................…. Powierzenie wykonania czynno ci obj tych zleceniem osobie trzeciej
– niewymienionej w ofercie - bez pisemnej zgody Zamawiaj cego jest niewa ne.
2.
Zamawiaj cy ma prawo wypowiedzie umow w ka dym czasie, je eli zlecenie
wykonywane jest w sposób nieprawidłowy, a Wykonawca zobowi zany jest do pokrycia wszelkich
strat powstałych z tytułu nieprawidłowej realizacji zlecenia. Jednocze nie Wykonawca zobowi zuje
si doło y nale ytej staranno ci przy jego wykonaniu.
§ 4.
1.
Za zrealizowanie przedmiotu zlecenia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie
ł cznej ………zł brutto (słownie: ................................................................................................
złotych brutto).
2.
Cena brutto za 1 godzin lekcyjn prowadzenia zaj wynosi …. zł
3.
Zamawiaj cy wska e Wykonawcy okres czasu za jaki ma zosta wystawiony rachunek.
4.
Wynagrodzenie b dzie płatne w ratach za okres przepracowany przez Wykonawc wskazany
przez Zamawiaj cego, na postawie rachunku zło onego przez Wykonawc , w wysoko ci
odpowiadaj cej kwocie wynikaj cej z karty czasu pracy i dziennika zaj w danym czasie
potwierdzaj cych ilo efektywnie przeprowadzonych zaj .
5.
Zapłata wynagrodzenia b dzie nast powała w terminie do 30 dni do dnia otrzymania
rachunku przez Zamawiaj cego, na wskazany przez Wykonawc rachunek bankowy.
6.
Zamawiaj cy nie ponosi odpowiedzialno ci za opó nienie płatno ci, o którym mowa w § 4
pkt. 5 spowodowane opó nieniem w przekazaniu rodków na wyodr bniony rachunek bankowy
projektu Zamawiaj cego przez Instytucj Zarz dzaj c .
7.
Wynagrodzenie w ramach niniejszej umowy jest współfinansowane ze rodków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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§ 5.
1.
Strony ustalaj nast puj ce kary umowne:
1)
Wykonawca płaci Zamawiaj cemu;
- za odst pienie od umowy 20% warto ci zamówienia okre lonego w §4 ust. 1;
2)
Zamawiaj cy płaci Wykonawcy kary umowne;
- za odst pienie od umowy z przyczyn niezale nych od Wykonawcy 20% warto ci zamówienia
okre lonego w §4 ust. 1, z zastrze eniem art. 145 Prawa zamówie publicznych.
2.
Za niewykonanie pracy w terminie lub wykonanie w sposób nierzetelny, czego skutkiem
b d w szczególno ci konsekwencje finansowe dla Zamawiaj cego, Wykonawca dokona zwrotu
pobranego wynagrodzenia w cało ci.
3.
Strony zastrzegaj sobie prawo do odszkodowania uzupełniaj cego przewy szaj cego
wysoko kar umownych do wysoko ci rzeczywi cie poniesionej szkody.
§ 6.
1.
W razie wyst pienia okoliczno ci niezale nych od stron umowy, np. wydłu enie terminu
realizacji projektu, które spowoduj konieczno przesuni cia terminu realizacji umowy strony
mog dokona zmiany w tym zakresie w formie aneksów.
2.
Zmiana terminu umowy nie wpłynie na wysoko wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 7.
Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo wgl du do wszystkich dokumentów Wykonawcy zwi zanych z
realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych.
§ 8.
Dane osobowe Wykonawcy podlegaj ochronie według przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pó n. zm.).
Wykonawca wyra a zgod na przetwarzanie danych osobowych w celach ewidencyjnych,
podatkowych i statystycznych przez Zamawiaj cego.
§ 9.
W sprawach nieobj tych zapisami niniejszej umowy maj zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówie publicznych i Kodeksu Cywilnego.
§ 10.
Umow sporz dzono w trzech jednobrzmi cych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiaj cego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJ CY

WYKONAWCA
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