Załącznik nr 2
Projekt umowy
UMOWA
O ŚWIADCZENIE USŁUGI/UMOWA ZLECENIA NR……………………
zawarta w Tucholi w dniu ……………. roku pomiędzy:
Powiatem Tucholskim, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola, NIP 561-13-27-276,
działającym przez Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej, ul. Świecka 89a, 89-500
Tuchola, NIP 561-14-54-690
reprezentowane przez ………………………………………………………………………….
przy kontrasygnacie głównego księgowego – ……………………………… * lub
Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej, ul. Świecka 89a, 89-500 Tuchola
reprezentowanym przez …………………………………………………………………………
które realizuje projekt pt.: „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i
tucholskim” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś
Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.4 Edukacja dorosłych, Poddziałanie 10.4.2
Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy,
zwane w dalszej części umowy „Zamawiającym”/ „Zleceniodawcą”,
a
..........................…………………………………zamieszkałym/ą/ z siedzibą*/ w ……………..,
ul. ………………………….. NIP* ………………….., REGON* ……………..…….......…,
reprezentowana przez*: …………………......……., uprawnionego do jednoosobowej
reprezentacji*, zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”/ „Zleceniobiorcą”,
w wyniku wyboru oferty na realizację zadania pn. „Wykonanie usługi/umowy zlecenia
indywidualnego doradztwa zawodowego” w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania
ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) bez stosowania przepisów ustawy oraz w oparciu o zasady
konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie Kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020
o następującej treści:
§1
1. Zamawiający/Zleceniodawca zleca, a Wykonawca/Zleceniobiorca zobowiązuje się do
przeprowadzenia indywidualnego Doradztwa zawodowego dla … Uczestników Projektu.
2. Doradztwo zawodowe będzie realizowane w wymiarze 3 godzin na Uczestnika Projektu,
łącznie nie więcej niż …. godzin doradczych (1h doradztwa= 60 minut).
3. Zakres doradztwa zawodowego obejmować będzie analizę indywidualnych potrzeb
Uczestników oraz diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, ewentualnych
barier, w tym identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy, celem dostosowania oferty
projektu do oczekiwań, wymogów i predyspozycji uczestników. Zostanie określony profil
kompetencji Uczestników poprzez utworzenie IPD, ukazanie szans stwarzanych w procesie
kształcenia ustawicznego, przedstawienie zawodów poszukiwanych na rynku pracy oraz
wskazywanie ścieżek rozwoju. W wyniku IPD każdemu Uczestnikowi zostanie dobrane wsparcie
w ramach projektu dostosowane do indywidualnych potrzeb, wynikających z aktualnego stanu
wiedzy, doświadczenia, zdolności Uczestników i przeciwwskazań do wykonywania danego
zawodu.
*dotyczy podmiotów prawnych

4. Doradztwo zawodowe w ramach ww. Projektu odbywać się będzie w miejscu wskazanym
przez Zamawiającego zlokalizowanym na terenie Miasta Tuchola.
§2
Wykonawca/Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
a) przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego wraz z opracowaniem
Indywidualnego Planu Działania dla …. Uczestników Projektu w wymiarze 3 godzin
indywidualnych konsultacji (1x 1 godzina + 1 x 2 godziny spotkania) na 1 Uczestnika Projektu,
b) przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego
oraz
zgodnie
z
harmonogram
zaakceptowanym
przez
Zamawiającego/Zleceniodawcę,
c) opracowanie harmonogramu spotkań na podstawie nawiązanego kontaktu z Uczestnikami
Projektu, na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego/Zleceniodawcę Deklaracji
Uczestnictwa w Projekcie,
d) bieżącego dokumentowania przeprowadzonych spotkań doradztwa w formie sporządzenia
Indywidualnego Planu Działania dla każdego Uczestnika Projektu i przekazania go
Zamawiającemu/Zleceniodawcy na koniec odbytych spotkań w ramach doradztwa zawodowego,
e) opracowania i udokumentowania przeprowadzonych indywidualnych spotkań w ramach
doradztwa zawodowego w Karcie Usługi Doradczej sporządzonej dla każdej Uczestniczki
Projektu,
f) przekazywania Zamawiającemu/Zleceniodawcy nie rzadziej niż raz w tygodniu list obecności
Uczestniczek Projektu,
g) prowadzenia miesięcznych kart czasu pracy oraz do przekazywania ich Zamawiającemu/
Zleceniodawcy w terminie 7 dni po zakończonym miesiącu,
h)
sporządzenia
protokołu
wykonania
zlecenia/usługi
i
przekazania
go
Zamawiającemu/Zleceniodawcy razem z kartą czasu pracy po zakończonym miesiącu,
i) informowania niezwłocznie Koordynatora projektu o wszystkich znanych okolicznościach
mogących wpłynąć na realizację zadań, do których jest zobowiązany,
j) stałego kontaktu z Zamawiającym/Zleceniodawcą (na czas trwania usługi), przekazywanie w
formie telefonicznej lub e-mail, niezwłocznie informacji o każdym Uczestniku, który opuszcza
spotkania, lub posiada innego rodzaju zaległości
k) stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014 – 2020 (w szczególności w zakresie maksymalnego dopuszczalnego limitu
zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie),
l) sumiennego i rzetelnego wykonywania obowiązków, do których jest zobowiązany niniejszą
umową,
ł) przystąpienia do świadczenia indywidualnego doradztwa na rzecz uczestników projektu
w terminie …….: od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego/Zleceniodawcy zapotrzebowania
zgodnie ze złożoną ofertą.
§3
1. Wykonawca/Zleceniobiorca będzie świadczyć usługi opisane w §1 z należytą starannością,
zgodnie z najlepszymi praktykami przyjętymi przy świadczeniu usług tego rodzaju.
2. Wykonawca/Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz
znajduje się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
3. Wykonawca/Zleceniobiorca oświadcza, iż nie jest prawomocnie skazany za przestępstwa
przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji
państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za
przestępstwo skarbowe.

§4
Wykonawca/Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać usługi, o których mowa w §1
w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 15 grudnia 2018 r.
§5
1. Przedmiot umowy obejmuje wszystkie elementy, o których mowa w § 1.
2. Wykonawcy/Zleceniobiorcy za wykonywanie czynności określonych w § 1 przysługuje
całkowite wynagrodzenie brutto w wysokości ………………….. zł (słownie: …………………..
brutto) za 1 godzinę wykonywania zamówienia (1 godzina = 60 minut) zgodnie ze złożoną
ofertą.
3. Łączne wynagrodzenie całkowite za … uczestników za wykonanie zamówienia w wymiarze
…. godzin wynosić będzie nie więcej niż ………………… brutto (słownie: ………………….. ).
4. Rozliczenia z Wykonawcą/Zleceniobiorcą będą prowadzone na podstawie liczby godzin
przepracowanych na rzecz osób, które wezmą udział w wsparciu. Zamawiający/Zleceniodawca
zastrzega sobie, iż liczba osób biorących udział w zajęciach może ulec zmniejszeniu oraz
wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, może ulec proporcjonalnemu zmniejszeniu. W takim
przypadku wykonawca/zleceniobiorca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar. Zamawiający/zleceniodawca
zastrzega sobie, że w przypadku: gdy uczestnik przerwie zajęcia w trakcie, Wykonawcy/
Zleceniobiorcy będzie przysługiwało częściowe wynagrodzenie, w wysokości proporcjonalnej do
ilości godzin jego uczestnictwa w doradztwie zawodowym, (przeliczone wg stawki za
osobogodzinę).
5. Wynagrodzenie dokonywane będzie z dołu najpóźniej w terminie 30 dni od dnia przedłożenia
przez Wykonawcę/Zleceniobiorcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego/Zleceniodawcę
faktury /rachunku oraz dostarczeniu wszystkich dokumentów potwierdzających wykonanie
niniejszej umowy. Strony ustalają, że okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
6. Płatność wynagrodzenia będzie dokonywana przelewem na
Wykonawcy/Zleceniobiorcy wskazany na fakturze lub oświadczeniu.

rachunek

bankowy

7. Zamawiający/Zleceniodawca zastrzega, iż wystawienie faktury/rachunku będzie możliwe po
uprzednim zaakceptowaniu dokumentów merytorycznych (tj. IPD, Karta Usług Doradczych,
listy obecności, protokół, karta czasu pracy) przedstawionych przez Wykonawcę/Zleceniobiorcę.
8. Wynagrodzenie Wykonawcy/Zleceniobiorcy współfinansowane jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.
§6
1. Wykonawca/Zleceniobiorca zobowiązuje się do stosowania się przy wykonywaniu przedmiotu
umowy do wszelkich zaleceń Zamawiającego/Zleceniodawcy.
2. Wykonawca/Zleceniobiorca zobowiązuje się do przechowywania kopii wszelkich dokumentów
związanych z realizacją umowy, w sposób umożliwiający dokonanie przez Wykonawcę kontroli
w zakresie prawidłowości wykonania umowy oraz przechowywania ich aż do zakończenia
realizacji umowy, w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do
poinformowania Zamawiającego o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowaną
umową
§7
1. Zamawiający/Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku przerwania, zawieszenia lub prowadzenia zajęć niezgodnie z
programem, harmonogramem i ustaleniami stron umowy, po wcześniejszym wezwaniu

Wykonawcy z wyznaczonym dodatkowym 7 – dniowym terminem na podjęcie prowadzenia
zajęć.
2. Zamawiający/Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do kontroli Wykonawcy w zakresie
prawidłowości wykonywania ustaleń niniejszej umowy, w szczególności w zakresie prawidłowego
wykonywania postanowień, o których mowa w §1.
3. Strony postanawiają, iż formę odszkodowania stanowią kary umowne.
4. Wykonawca/Zleceniobiorca zapłaci Zamawiającemu/Zleceniodawcy kary umowne
niewykonania zobowiązań, o których mowa w niniejszej umowie w następujących przypadkach
i wysokościach:
a) za nieterminową realizację przedmiotu umowy, w tym poszczególnych jej etapów wynikającą
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
określonego w § 5 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia;
b) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego
w § 5 ust. 2 umowy.
5. W przypadku gdy szkoda będzie przewyższała wysokość kary umownej,
Zamawiający/Zleceniodawca będzie mógł dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na
zasadach ogólnych.
6. Zamawiający/Zleceniodawca zapłaci Wykonawcy/Zleceniobiorcy karę umowną za odstąpienie
od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 5 ust. 2 umowy.
§8
1. Wykonawca/Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i wykorzystania
wyłącznie w celu wykonania niniejszej umowy, wszelkich informacji uzyskanych w związku
z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy, w szczególności dotyczących organizacji
zarządzania oraz innych niepodanych do wiadomości publicznej informacji handlowych
i organizacyjnych, a także innych informacji, w których posiadanie wszedł podczas realizacji
umowy, a w szczególności, których ujawnienie lub wykorzystanie w innym celu mogłoby narazić
na szkodę interesy Zamawiającego/Zleceniodawcy lub Klientów Zamawiającego/Zleceniodawcy.
2. Wykonawca/Zleceniobiorca nie jest upoważniony do publikowania informacji, o których
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w jakiejkolwiek formie bez zgody Zamawiającego, w tym
publikowania informacji o zakresie współpracy z Zamawiającym/Zleceniodawcą.
3. Wykonawca/Zleceniobiorca zobowiązany jest zabezpieczyć w sposób należyty uzyskane
informacje, w tym materiały, nośniki, informacje oraz dane przed nieuprawnionym dostępem
osób trzecich, a także zachowywać zasady najściślejszej poufności realizujące, w szczególności
zakaz publikacji i udostępniania informacji osobom trzecim.
4. Wykonawca/Zleceniobiorca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania
osobom trzecim niezwiązanym z wykonywaną usługą, informacji, w tym wszelkich danych
o przedsiębiorstwie i klientach Zamawiającego/Zleceniodawcy, zarówno w okresie
obowiązywania niniejszej umowy jak i po jej realizacji, rozwiązaniu lub wygaśnięciu, bez
uprzedniej zgody Zamawiającego/Zleceniodawcy wyrażonej w formie pisemnej, chyba, że stan
tajemnicy ustał.
5. Obowiązek zachowania poufności obejmuje zobowiązanie do zwrotu i/lub zniszczenia
wszelkich materiałów i nośników informacji wraz z informacjami uzyskanych w związku
z realizacją niniejszej umowy, najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia jej wygaśnięcia lub rozwiązania.
6. Obowiązki, o których mowa w ust. 1-4 niniejszego paragrafu zachowują aktualność w okresie
obowiązywania niniejszej umowy oraz w okresie 3 lat od zakończenia jej obowiązywania.
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§9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy, jak również oświadczenia stron wynikające z ustaleń
niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zamawiający/Zleceniodawca zastrzega możliwość zmiany umowy jeżeli zmiana nie prowadzi
do zmiany charakteru umowy oraz konieczność zmiany umowy spowodowana jest
okolicznościami, których Zamawiający/Zleceniodawca, działając z należytą starannością, nie
mógł przewidzieć.
Prawem właściwym dla oceny wzajemnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej
umowy, jest prawo polskie.
Jurysdykcja do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy jest po
stronie sądów polskich.
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy jest
sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego/Zleceniodawcy.
W okresie trwania niniejszej umowy strony są zobowiązane informować się nawzajem na
piśmie o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego
obowiązku korespondencję wysłaną na uprzednio wskazany adres listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną

§10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego.
§11
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiającego/Zleceniodawcy i jeden egzemplarz Wykonawcy/Zleceniobiorcy.

ZAMAWIAJĄCY/ZLECENIODAWCA
……………………………....................…..

WYKONAWCA/ZLECENIOBIORCA
……..…………….………....................

