Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG NR …………………………………………………..
Zawarta w dniu ………………………………………………………….. r. pomiędzy:
Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o.,
ul. Celulozowa 19A/6
87-800 Włocławek
wpisaną do KRS pod nr 0000589647 posiadającą NIP 888-312-38-62 REGON 363155000, reprezentowaną
przez Annę Grabowską – Prezesa Zarządu zwaną Zamawiającym, a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwaną/ym dalej Wykonawcą łącznie zwanych dalej Stronami, a każda z osobna Stroną.
Z uwagi na to, że:
1) Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie profesjonalnego świadczenia usług
szkoleniowych, będących przedmiotem niniejszej umowy,
2) Zamawiający zamierza korzystać z usług Wykonawcy w zakresie i na zasadach określonych niniejszą
umową
Strony postanawiają, co następuje:
PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć z zachowaniem należytej staranności na
rzecz Zamawiającego, na zasadach określonych w niniejszej umowie, usługę obejmującą:
A. Przeprowadzenie zajęć z zakresu: Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7300/400 w TIA PORTAL- kurs podstawowy dla 6 nauczycieli (jedna grupa 6 osobowa), 5 dni x 8
godzin łącznie 40 godzin,
B. Przeprowadzenie zajęć z zakresu: Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7300/400 w TIA PORTAL- kurs zaawansowany dla 6 nauczycieli (jedna grupa 6 osobowa), 5 dni x 8
godzin łącznie 40 godzin,
A. Wynagrodzenie trenera prowadzącego szkolenie,
B. Koszt dojazdu i zakwaterowania trenera,
C. Koszt transportu sprzętu,
D. Zapewnienie materiałów szkoleniowych dla uczestników zgodnie ze szczegółową specyfikacją w
Opisie Przedmiotu zamówienia,
E. Zapewnienie indywidualnego stanowiska pracy dla każdego uczestnika,
F. Przeprowadzenie egzaminu po szkoleniu,
G. Certyfikacja i wydanie certyfikatów w języku polskim i angielskim potwierdzających zdobycie
kompetencji dla każdego uczestnika szkolenia,
Ilości i wielkości poszczególnych grup zajęć dodatkowych zorganizowanych w ramach realizacji projektu
oraz pozostałe szczegóły dotyczące zakresu usługi tj. w szczególności: zakres merytoryczny usługi, wymogi
organizacyjno–techniczne, dotyczące miejsca przeprowadzenia zajęć, jak również inne wymogi niezbędne
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO WSL 2014-2020

do prawidłowego wykonania usługi, określone są w niniejszej umowie oraz w załącznikach nr 1 i 2 do
niniejszej umowy, będących integralną częścią umowy.
W
zajęciach
udział
weźmie
6
nauczycieli
z
Zespołu
Szkół
Elektronicznych
i Informatycznych, ul. Jagiellońska 13, 41-200 Sosnowiec z osób zrekrutowanych do projektu pt. „Bilans
kompetencji elektronika 2” w okresie realizacji projektu, tj. do 30.09.2019. Partnerem projektu jest Miasto
Sosnowiec,
organ
prowadzący
Zespół
Szkół
Elektronicznych
i
Informatycznych
w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 13, 41-200 Sosnowiec na zasadzie umowy partnerskiej.
2. Niniejsza umowa będzie obowiązywała w realizacji projektu pt. „Bilans kompetencji elektronika 2” nr
WND-RPSL.11.02.03-24-00096/17 w ramach Osi Priorytetowej II Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy –
kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - konkurs
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
3. Przedmiot umowy określony został szczegółowo w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Przedmiot
umowy zrealizowany zostanie przez Wykonawcę zgodnie z wymogami zawartymi w wymienionym
załączniku.
4. Terminy realizacji poszczególnych rodzajów zajęć i wielkość grup będą ustalone przez strony zgodnie z
harmonogramem projektu „Bilans kompetencji elektronika 2”. Dopuszcza się zmiany i odstępstwa od
ustalonego harmonogramu pod warunkiem zgody obu stron. Zawnioskowane przez Strony zmiany nie
mogą zakłócać i opóźniać przebiegu realizacji projektu. Zmiana terminów nie wymaga pisemnego aneksu
do umowy.
Aktualnie ustalone i obowiązujące terminy przeprowadzenia poszczególnych zajęć przedstawia załącznik
nr 2 do niniejszej umowy.
5. Liczba uczestników poszczególnych zajęć będzie potwierdzana przez Strony w terminach wskazanych w
pkt. 4 umowy.
ZADANIA WYKONAWCY
§2
1. Strony zgodnie ustalają, , że w przypadku ośmiogodzinnego dnia zajęć składać się będzie on z ośmiu 45
– minutowych godzin szkoleniowych. Pomiędzy godzinami zajęć dnia szkoleniowego odbędą się dwie
przerwy tzw. kawowe, które trwać będą od 15 do 30 minut oraz jedna przerwa, trwająca maksymalnie
60 minut.
2. Szkolenia trwać będą po 40 godzin- każde. Szczegółowy plan zajęć i godziny odbywania zajęć zostanie
ustalony między stronami przed rozpoczęciem szkoleń.
3. Dzień szkoleniowy będzie potwierdzony przez Trenera poprzez dostarczenie do Zamawiającego
wypełnionych przez Wykonawcę, trenera oraz uczestników zajęć w sposób właściwy, kompletny i
terminowy, dokumentów poszkoleniowych:
1) Dziennik zajęć
2) Dzienne karty pracy trenera
3) Lista obecności uczestników zajęć/szkolenia
4) Testy wiedzy i ankiety przed- i poszkoleniowe
5) Potwierdzenia odbioru kompletu materiałów szkoleniowych
6) Potwierdzenia odbioru certyfikatów i zaświadczeń
7) Protokół z egzaminu potwierdzający wyniki osiągnięte przez uczestników
8) Raport z usług szkoleniowych za dany cykl zajęć.
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9) Wykonawca zobowiązuje się wydać każdemu z uczestników i uczestniczek kończącemu szkolenie
imienny certyfikat.
Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie:
1) współpracować z Zamawiającym w zakresie ustalania dokładnego harmonogramu zajęć,
2) zapewnić realizację zamówienia na wysokim poziomie, umożliwiającym zdobycie kwalifikacji
i praktycznych umiejętności,
3) zapewnić możliwość stałego, bezpośredniego kontaktu z Zamawiającym, w tym informować
zamawiającego na bieżąco o harmonogramie zajęć oraz umożliwić mu przeprowadzenie ewentualnych
wizyt monitorujących w miejscu realizacji zamówienia,
4) ponadto Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w sposób zgodny z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i
systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
3. Oryginały dokumentów poszkoleniowych zostaną dostarczone do Zamawiającego w terminie do 5 dni
roboczych od zakończenia zajęć szkoleniowych, których dotyczyły.
4. Wykonawca oświadcza, że poza w/w dokumentami nie pozostanie u Wykonawcy żaden dokument ani
też kopia dokumentu projektowego, obejmującego swoim zakresem dane osobowe uczestników
realizowanych szkoleń.
5. Strony zgodnie ustalają, że do obowiązków Wykonawcy należy, w szczególności:
1) Przeprowadzenie zajęć z zakresu: Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7300/400 w TIA PORTAL- kurs podstawowy dla 6 nauczycieli (jedna grupa 6 osobowa), 5 dni x 8 godzin
łącznie 40 godzin, zgodnie ze szczegółowym zakresem przedmiotu umowy określonym
w załączniku nr 1 i terminach określonych w załączniku nr 2.
2) Przeprowadzenie zajęć z zakresu: Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7300/400 w TIA PORTAL- kurs zaawansowany dla 6 nauczycieli (jedna grupa 6 osobowa),
5 dni x 8 godzin łącznie 40 godzin, zgodnie ze szczegółowym zakresem przedmiotu umowy określonym w
załączniku nr 1 i terminach określonych w załączniku nr 2.
a) Wykonawca ma obowiązek zapewnić podczas szkolenia z Programowanie sterowników logicznych
SIEMENS SIMATIC S7- 300/400 w TIA PORTAL- kurs podstawowy oraz Programowanie sterowników
logicznych SIEMENS SIMATIC S7- 300/400 w TIA PORTAL- kurs zaawansowany przynajmniej jednego
trenera posiadającego zarówno wiedzę teoretyczną i praktyczną na najwyższym poziomie, jak również
bogate doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń SIEMENS. Prowadzącymi zajęcia szkoleniowe mogą być
jedynie osoby wykwalifikowane, posiadające rekomendację renomowanych firm przemysłowych i uczelni
technicznych) będący praktykami w danej dziedzinie.
b) Zajęcia będą prowadzone w j. polskim, w formie treningu teoretyczno – praktycznego z zastosowaniem
metod dydaktycznych zwiększających efektywność przedmiotowych Wykonawca ma obowiązek zapewnić
przynajmniej jednego trenera na zastępstwo o podobnych kwalifikacjach i doświadczeniu jak trener
główny.
c) W przypadku otrzymania przez Zamawiającego jakichkolwiek sygnałów od uczestników/uczestniczek
zajęć, wskazujących na potrzebę zmiany trenera, Zamawiający może o nią niezwłocznie pisemnie
wnioskować. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wniosek Zamawiającego i
niezwłocznie dokonać zmiany trenera, na innego trenera spełniającego powyższe wymagania w terminie
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umożliwiającym realizację harmonogramu szkoleń, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia
zgłoszenia żądania.
3) zapewnienie ewentualnych noclegów trenerów oraz pokrycie kosztów przejazdu na zajęcia trenerów
wchodzących w skład kadry dydaktycznej.
4) sporządzenie na cele realizacji niniejszej umowy opracowania merytorycznego testów wiedzy przed i
po szkoleniowych oraz pozostałych elementów wchodzących w skład kompletu materiałów
szkoleniowych wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, a następnie przedłożenie testów
wiedzy przed i po szkoleniowych w formie elektronicznej Zamawiającemu do akceptacji terminie do
……………………………………………… z zastrzeżeniem, iż podręczniki kursanta zostaną przekazane
Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie drukowanej, a wcześniej w formie elektronicznej
zostaną przesłane Zamawiającemu okładki podręczników do akceptacji graficznej. Wykonawca ma
obowiązek zachowania, na wszystkich materiałach szkoleniowych przekazywanych uczestnikom,
wizualizacji zgodnej z wymogami UE, której wzór otrzyma od Zamawiającego. Wykonawca oświadcza,
że nie ma potrzeby merytorycznej akceptacji przez Zamawiającego materiałów ze szkolenia
Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7- 300/400 w TIA PORTAL- kurs
podstawowy oraz Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7- 300/400 w TIA
PORTAL- kurs zaawansowany , z uwagi na to, że program szkoleniowy ustalony jest odgórnie, a
prowadzący trenerzy obowiązani są go realizować według ustalonych zasad.
5) Po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do wydruku
wszystkich elementów wchodzących w skład kompletu materiałów szkoleniowych, zgodnie ze
specyfikacją i wytycznymi Zamawiającego dotyczącymi druku, koloru, papieru, etc. ujętymi w SOPZ
6) Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu w wersji drukowanej jeden komplet
podręcznika kursanta szkolenia realizowanego w ramach niniejszej umowy, celem ich archiwizacji w
dokumentacji projektowej.
9) Wykonawca zobowiązuje się do przekazania każdemu z uczestników/czek poszczególnych zajęć
kompletu materiałów szkoleniowych w skład których wejdą: sktypt/podręcznik uczestnika, wzory
dokumentów i formularzy do ćwiczeń, notatnik, długopis.
7) Zapewnienie możliwości uczestnictwa w szkoleniu ilości uczestników/uczestniczek i trenerów,
zgodnie z umową.
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy oraz
załączniku nr 1 do umowy z zachowaniem należytej staranności, a także oświadcza, że zobowiązuje się
zrealizować zajęcia zgodnie z programem szkoleniowym, zasadami współczesnej wiedzy i obowiązującymi
przepisami prawa, z dołożeniem najwyższej staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru
prowadzonej działalności. Wykonawca oświadcza, że wszystkie szkolenia realizowane będą ściśle według
programu i ustalonych zasad.
2. Wykonawca oświadcza również, iż podczas realizacji szkoleń zachowa wymogi UE dotyczące promocji
projektów współfinansowanych z Europejskiego Fundusz Społecznego.
3. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby Zamawiający nie poniósł szkody w wyniku jego zaniedbania,
niedopełnienia obowiązków lub opóźnienia w realizacji powierzonych mu zadań z przyczyn leżących po
jego stronie.
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4 Wykonawca nie może wykorzystywać informacji uzyskanych podczas i w związku z wykonaniem
niniejszej umowy w celu osiągnięcia własnych, innych niż wynikających z umowy korzyści materialnych lub
niematerialnych.
5. W przypadku sytuacji losowej powodującej niemożliwość przeprowadzenia zajęć przez trenera
wchodzącego w skład kadry dydaktycznej Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zaproponować
Zamawiającemu zastępcę posiadającego zarówno wiedzę teoretyczną i praktyczną na najwyższym
poziomie, jak również bogate doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń. Prowadzącymi zajęcia
szkoleniowe mogą być jedynie osoby wykwalifikowane, posiadające rekomendację renomowanych firm
przemysłowych i uczelni technicznych będący praktykami w danej dziedzinie.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania zmian poszczególnych trenerów w wypadku uznania przez
Zamawiającego, że ich kwalifikacje nie odpowiadają celowi umowy.
7. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na drzwiach sali szkoleniowej planów zajęć
dostarczonych przez Zamawiającego (jeden egzemplarz na zewnętrznej stronie drzwi wejściowych do sali
oraz jeden egzemplarz na wewnętrznej stronie drzwi).
8. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentów związanych z realizacją niniejszej
umowy, w tym ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji poszkoleniowej w sposób zapewniający
poufność oraz bezpieczeństwo.
9. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu prawa wglądu do dokumentów Wykonawcy
związanych z realizacją niniejszej umowy, w tym dokumentów finansowych oraz umożliwienia kontroli i
uczestnictwa Zamawiającego we wszystkich zajęciach szkoleniowych i egzaminach prowadzony przez
Wykonawcę.
10. Wykonawca w czasie trwania szkoleń zapewni uczestnikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
§4
W celu zapewnienia właściwej realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zobowiązany jest do:
1) przekazania Wykonawcy plakatów promocyjno – informacyjnych, listy obecności uczestników
poszczególnych zajęć, potwierdzenia odbioru kompletu materiałów szkoleniowych oraz
potwierdzenia odbioru zaświadczeń/certyfikatów najpóźniej w terminie 2 dni przed rozpoczęciem
się każdego z zajęć.
2) przekazania wzorców dokumentów poszkoleniowych Wykonawcy przed rozpoczęciem się zajęć
szkoleniowych, których dotyczą oraz poinstruowanie na temat niezbędnych do dokonania w nich
wpisów.
3) współdziałania z Wykonawcą w zakresie realizacji niniejszej umowy.
INNE PRAWA I OBOWIĄZKI
§5
1. Zamawiający ma prawo do:
1) kontroli i uczestnictwa we wszystkich zajęciach szkoleniowych prowadzonych przez Wykonawcę.
2) kontroli i uczestnictwa w egzaminach, przy czym Wykonawca oświadcza, iż egzaminy odbywać się
będą na zakończenie każdego dnia szkoleniowego lub zakończenia szkolenia zgodnie
z harmonogramem szkoleń.
3) wglądu i sprawdzania dokumentacji związanej z realizacją szkolenia, w tym dokumentów
finansowych.
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2. Zamawiający uprawniony jest do odwołania lub zmiany terminu zajęć nie później na 30 dni przed dniem
rozpoczęcia zajęć z zastrzeżeniem ustępów poniższych.
3. W przypadku braku obecności na zajęciach co najmniej 90 % uczestników danych zajęć, zajęcia mogą
zostać odwołane przez Zamawiającego najpóźniej w planowanym dniu rozpoczęcia zajęć.
4. W sytuacjach o których mowa w § 3 ust. 5 i 6 w przypadku braku pisemnej zgody Zamawiającego,
planowane zajęcia mogą zostać odwołane przez Zamawiającego najpóźniej w planowanym dniu
rozpoczęcia zajęć.
5. Zamawiający może odwołać lub zmienić termin danych zajęć najpóźniej na dwa dni przed planowanym
dniem zajęć w następujących przypadkach:
1) Rezygnacji przez Beneficjenta Pomocy z udziału w projekcie na którymkolwiek etapie
realizacji.
2) Skierowania na zajęcia mniejszej niż założono w harmonogramie liczby uczniów.
3) Braku współpracy Wykonawcy z Zamawiającym uniemożliwiającego prawidłową realizacje
projektu.
4) Rezygnacji Beneficjenta Pomocy z uczestnictwa w danych zajęciach.
5) Odwołania lub zmiany terminu zajęć z jakichkolwiek przyczyn pozostających po stronie
Beneficjenta Pomocy.
6) Wydania przez Instytucję Zarządzającą lub przez jakąkolwiek instytucję, urząd, organ do tego
uprawniony wskazań, zaleceń lub decyzji dokonania w projekcie zmian niezbędnych do
prawidłowej jego realizacji.
7) Kontroli w projekcie przez jakąkolwiek instytucję, urząd lub organ do tego uprawniony z
zaleceń której wynikła konieczność zawieszenia działań w projekcie.
8) Niemożności objęcia zajęciami w ramach projektu Beneficjenta Pomocy na rzecz którego
miałyby być przeprowadzone dane zajęcia.
6.
W przypadku odwołania danego szkolenia, Wykonawca, w porozumieniu z Zamawiającym,
wyznaczy inny termin na przeprowadzenie tego szkolenia.
7.
Koszty związane z odwołaniem zajęć, o którym mowa w ust. 2-4, wliczone
są w wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1.
8.
Dokumenty poszkoleniowe, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3 pkt 5 łącznie z kserokopiami
certyfikatów pozostają własnością Zamawiającego.
9. Zamawiający ma prawo przekazania wyżej wymienionych dokumentów poszkoleniowych i kserokopii
certyfikatów/zaświadczeń Partnerowi projektu pt. „Bilans kompetencji elektronika 2”.
10. Strony zobowiązują się do zachowania poufności warunków, sposobu wykonywania i skutków
niniejszej umowy, a w szczególności zasad i warunków wynagrodzenia Wykonawcy.
11. Wykonawca ma prawo za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego powierzyć wykonanie czynności
wynikających z niniejszej umowy osobie trzeciej, jeżeli jest to uzasadnione celem prawidłowej i należytej
realizacji przedmiotu niniejszej umowy (Wykonawcy). W takim przypadku Wykonawca odpowiada za
czynności osób trzecich i skutki tak jak za czynności własne.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
§6
1. Zamawiający, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu, za wykonanie przedmiotu umowy
określonego w § 1 oraz załączniku nr 1 do umowy planuje zapłacić wynagrodzenie w łącznej kwocie
……………………………………… zł brutto ( słownie: ......................................................................................
………….…………………………………..……………….………………………………………………… zł brutto ), w podziale na:
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A) Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7- 300/400 w TIA PORTAL - kurs
podstawowy dla 6 nauczycieli, 5 dni po 8 godz. Łączna wartość zamówienia w tym zakresie wynosi:
………………………..…………zł brutto (słownie:…………………………………………..………………………...…… zł brutto ).
B) Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7- 300/400 w TIA PORTAL - kurs
zaawansowany dla 6 nauczycieli, 5 dni po 8 godz. Łączna wartość zamówienia w tym zakresie wynosi:
………………………..…………zł brutto (słownie:…………………………………………..………………………...…… zł brutto ).
2. Rozliczenia następować będą po zakończeniu zajęć w każdym z planowanych szkoleń.
3. Podstawą stwierdzenia wykonania przez Wykonawcę umówionej liczby godzin zajęć i uczestnictwa
umówionej liczby osób w danym okresie rozliczeniowym będzie przekazanie przez Wykonawcę
Zamawiającemu wszystkich, kompletnie wypełnionych i podpisanych dokumentów poszkoleniowych
mających pozostać w dyspozycji Zamawiającego dotyczących danego rodzaju zajęć oraz podpisanie przez
obie Strony protokołu zdawczo– odbiorczego usług. Powyższe dokumenty zostaną przekazane
Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie do 5 dni roboczych po zakończeniu zajęć szkoleniowych.
4. Po otrzymaniu powyższych dokumentów Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych przeprowadzi ich
weryfikację. W przypadku stwierdzenia braków lub nieprawidłowości w otrzymanych dokumentach
Wykonawca będzie zobowiązany do ich uzupełniania w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania
powiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej bądź za pośrednictwem e-maila o zaistniałych brakach.
5. Zamawiający zobowiązany jest poinformować Wykonawcę mailowo bądź telefonicznie o prawidłowej
weryfikacji przekazanych dokumentów nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania
kompletnych dokumentów od Wykonawcy i tym samym zobowiązany jest podpisać w terminie kolejnych
5 dni roboczych protokół zdawczo – odbiorczy wykonanej usługi, który będzie dla Wykonawcy podstawą
do wystawienia faktury.
6. Zamawiający dokonywać będzie wypłaty wynagrodzenia za pośrednictwem rachunku bankowego.
7. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w
terminie 14 dni od daty jej doręczenia, z zastrzeżeniem ust. 10 niniejszego paragrafu.
8. W przypadku braku środków finansowych na wyodrębnionym rachunku projektowym projektu „Bilans
kompetencji elektronika 2” nr WND-RPSL.11.02.03-24-00096/17 w ramach Osi Priorytetowej XI.
Wzmacnianie potencjału edukacyjnego dla Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb
lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , w wyniku którego nastąpił brak

płatności do Zamawiającego przez Beneficjenta (realizatora) niniejszego projektu wynagrodzenie płatne
będzie Wykonawcy w terminie 5 dni od daty wpływu transzy dotacji z Zarządu Województwa Śląskiego
pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020) na rachunek projektowy powyższego projektu. W takim
przypadku Zamawiający zobowiązany jest poinformować Wykonawcę o braku środków na rachunku
bankowym, jak również o wpływie środków finansowych z Zarządu Województwa Śląskiego pełniącego
funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 (RPO WSL 2014-2020).
9. Za termin dokonania płatności uznaje się datę dokonania przez Zamawiającego polecenia przelewu
bankowego.
10. Wynagrodzenie Wykonawcy w ramach niniejszej umowy jest współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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INFORMACJE POUFNE I ZAKAZ KONKURENCJI
§7
1. Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w poufności wszelkich informacji, jakie uzyskały w
związku z zawarciem, wykonaniem i rozwiązaniem niniejszej umowy.
2. Strony zobowiązują się, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie ujawnić żadnym osobom ani
podmiotom trzecim, bezpośrednio ani pośrednio, jakichkolwiek informacji: programowych,
organizacyjnych, księgowych, finansowych, personalnych, handlowych, statystycznych, pracowniczych,
ani jakichkolwiek innych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego, Wykonawcy lub
podmiotów współpracujących, w tym informacji pochodzących od klientów („Informacje poufne”), które
Strony uzyskują przy i/lub w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. Informacje Poufne mogą być
wykorzystywane przez Strony wyłącznie w celu realizacji i obowiązków wynikających z umowy.
3. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji powszechnie znanych, ujawnionych
w trakcie trwania umowy przez Zamawiającego, bądź też takich, na ujawnienie których Zamawiający
wyrazi zgodę.
W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących konieczność ujawnienia Informacji Poufnych Strony
maja obowiązek poinformować o tym drugą stronę na piśmie w celu wspólnego określenia zakresu
ujawnionych informacji, o ile nie będzie to stanowiło naruszenia obowiązującego prawa.
4. Strony odpowiadają za zachowanie w tajemnicy Informacji Poufnych przez osoby, którym powierzyły
wykonanie swoich zadań.
PRAWA AUTORSKIE
§8
1. Wykonawca oświadcza, że jest autorem i twórcą testów wiedzy przed i poszkoleniowych, jakie będą
wykorzystywane w trakcie zajęć szkoleniowych podczas realizacji niniejszej umowy oraz że posiada do nich
nieograniczone prawo autorskie zarówno osobiste, jak i majątkowe.
Wykonawca oświadcza, iż ma prawo do wykorzystywania materiałów szkoleniowych, ćwiczeń oraz testów
wynikających z programu szkoleń: Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7- 300/400
w TIA PORTAL- kurs podstawowy oraz Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7300/400 w TIA PORTAL- kurs zaawansowany z zastrzeżeniem praw autorskich do tych materiałów.
Wykonawca oświadcza, iż nie jest uprawniony do przeniesienia praw autorskich do materiałów z zakresu
programu szkoleń: Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7- 300/400 w TIA PORTALkurs podstawowy oraz Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7- 300/400 w TIA
PORTAL- kurs zaawansowany, które będą używane podczas szkoleń w ramach projektu, z wyłączeniem
testów wiedzy przed i po szkoleniowych.
2. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia wypłacanego zgodnie z § 6 umowy, przenosi na Zamawiającego
całość majątkowych praw autorskich do opracowanych na rzecz Zamawiającego na potrzeby
przedmiotowego projektu materiałów szkoleniowych tj. testów wiedzy prze i po szkoleniowych,
wykorzystywanych w trakcie zajęć szkoleniowych podczas realizacji niniejszej umowy ,w tym materiałów
dla uczniów, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, z możliwością dalszego przeniesienia
przedmiotowych praw autorskich przez Zamawiającego na Beneficjenta (realizatora) projektu pt. „Bilans
kompetencji elektronika 2” na następujących polach eksploatacji:
1)
Utrwalania i zwielokrotnienia dowolną techniką w dowolnej liczbie egzemplarzy,
w szczególności techniką drukarską, reprograficzna, zapisu magnetycznego i zapisu
elektroniczno – cyfrowego, archiwizowanie.
2)
Zamieszczenie części utworu w informatorach, katalogach i podobnych wydawnictwach.
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3)
4)

Wprowadzenie do pamięci komputera.
Rozpowszechnianie w sieci informatycznej uczestnikom szkoleń i osobom zatrudnionym przy
realizacji niniejszej umowy.
5)
Udostępnienie uczestnikom szkoleń i osobom zatrudnionym przy realizacji projektu.
3. Strony zgodnie ustalają, iż zajęcia szkoleniowe w zakresie: Programowanie sterowników logicznych
SIEMENS SIMATIC S7- 300/400 w TIA PORTAL- kurs podstawowy, z zakresu: Programowanie sterowników
logicznych SIEMENS SIMATIC S7- 300/400 w TIA PORTAL- kurs zaawansowany będą prowadzone przez
trenerów w oparciu o wskazane w § 2 ust. 3 materiały szkoleniowe i ćwiczenia testów wiedzy objętych
prawami autorskimi.
4. Wykonawca oświadcza, że ma świadomość, że Zamawiający/Beneficjent projektu pt. „Bilans
kompetencji elektronika 2” ma obowiązek przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją
projektu, w tym związanej z niniejszą umową w okresie nie krótszym niż do 31.12.2023 r.
DORĘCZENIE
§9
1. Strony zgodnie ustalają, że wszystkie dokumenty przewidziane postępowaniami niniejszej umowy będą
doręczone drugiej stronie: osobiście bądź kurierem albo listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, na
poniższe adresy;
1) Dla Zamawiającego: Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o.,
ul. Celulozowa 19A/6, 87-800 Włocławek,
2) Dla Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………...
Każda ze stron zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić drugą stronę o zmianie wyżej wskazanych
danych kontaktowych.
W przypadku nie powiadomienia przez stronę o zmianie adresu, doręczenia dokonane na ostatni znany
drugiej stronie adres będą uznane za skuteczne. Strona, która nie powiadomi o zmianie swojego adresu,
będzie odpowiadała za szkody spowodowane nie wywiązaniem się z tego obowiązku.

1.

2.

3.

KARY UMOWNE
§ 10
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto
określonego w § 6 ust. 1 w przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn,
za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,4 % ceny brutto określonej w § 6
ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu umowy, liczony od upłynięcia terminu wykonania
przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1.
Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość
zastrzeżonych kar umownych, o których mowa w ust. 1 oraz 2 na zasadach ogólnych.

WYPOWIEDZENIE UMOWY
§ 11
1. Wykonanie umowy następować będzie po wykonaniu usługi określonej w § 1 niniejszej umowy oraz
załączniku nr 1 do umowy. Całkowite wykonanie umowy nastąpi w chwili podpisania ostatniego protokołu
zdawczo – odbiorczego.
2. Strony zgodnie wyłączają możliwość wypowiedzenia niniejszej umowy bez ważnych powodów.
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3. Strony zgodnie ustalają, że w szczególności za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy
uważane będą poniższe:
1) Wykonawca może wypowiedzieć niniejszą umowę w sytuacji, kiedy Zamawiający pozostaje w
zwłoce z obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy ponad trzydzieści dni mimo posiadania
przez Beneficjenta projektu pt. „Bilans kompetencji elektronika 2” środków na wyodrębnionym
rachunku projektowym.
2) Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę, w przypadku zakończenia działalności przez
Zamawiającego.
3) Wykonawca może wypowiedzieć niniejszą umowę, w przypadku zakończenia działalności
Wykonawcy, postawienia w stan upadłości lub utraty uprawnień do prowadzenia szkoleń
będących przedmiotem umowy.
4) Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę, jeżeli Wykonawca nie zapewnia określonej
w umowie należytej jakości lub nie zapewnia terminowości co do przedmiotu umowy określonego
w § 1 umowy lub narusza inne obowiązki wynikające z niniejszej umowy.
5) Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę w przypadku rozwiązania umowy o
dofinansowanie projektu pt. „Bilans kompetencji elektronika 2” przez Zarząd Województwa
Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020) Zamawiający może
wypowiedzieć niniejszą umowę, w przypadku, gdy Partner wycofa się z projektu o którym mowa
w
§
1
umowy
przed
jego
rozpoczęciem
lub
na
którymkolwiek
z etapów jego realizacji.
4. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku gdy Partner wycofa się z projektu, o którym mowa w § 1 umowy
przed jego rozpoczęciem lub na którymkolwiek z etapów jego realizacji, maksymalnie na 3 dni przed
rozpoczęciem zajęć/szkoleń Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie wynikające z umowy o
przeprowadzenie szkolenia dla szkoły ani też żadne roszczenie odszkodowawcze w stosunku do
Zamawiającego z tytułu nie przeprowadzonych szkoleń.
5. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego, na podstawie wyżej określonych przepisów
niniejszego paragrafu, Wykonawca z tytułu wypowiedzenia umowy zobowiązuje się nie dochodzić od
Zamawiającego żadnych roszczeń odszkodowawczych. Wykonawcy jednak przysługuje wynagrodzenie za
wykonane szkolenia do momentu rozwiązania umowy w pełnej wysokości oraz ewentualne odsetki za
zwłokę w zapłacie należności.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12
1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.
2. Wykonawca oświadcza, że w chwili zawierania niniejsze umowy nie jest prowadzone przeciw niemu
postępowanie upadłościowe a prowadzona działalność gospodarcza obejmuje usługi w zakresie objętym
niniejszą umową
3. Niniejsza umowa została sporządzona w zgodzie i podlega przepisom prawa polskiego. W zakresie
nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w
szczególności Kodeksu Cywilnego. Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i
zgody obu Stron, pod rygorem nieważności.
5. Strony zobowiązują się, iż będą dążyły do rozwiązania wszelkich sporów powstałych na tle i w związku z
realizacją niniejszej umowy w sposób polubowny, na drodze negocjacji.
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Jeśli jednak nie dojdzie do porozumienia w tej drodze w ciągu 14 dni, to spór może być przez każdą ze
Stron przedłożony do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę pozwanego.
6. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w języku polskim, po
jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:
1. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy i terminy wykonania.
2. Harmonogram realizacji zajęć w ramach projektu.

Wykonawca

Zamawiający
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Załącznik nr 1 do umowy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
Całość zadań związanych z realizacją części projektu pt. „Bilans kompetencji elektronika 2” nr WNDRPSL.11.02.03-24-0096/17 w formie usługi obejmującej:
C. Przeprowadzenie zajęć z zakresu: Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7300/400 w TIA PORTAL- kurs podstawowy dla 6 nauczycieli (jedna grupa 6 osobowa), 5 dni x 8
godzin łącznie 40 godzin,
D. Przeprowadzenie zajęć z zakresu: Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7300/400 w TIA PORTAL- kurs zaawansowany dla 6 nauczycieli (jedna grupa 6 osobowa), 5 dni x 8
godzin łącznie 40 godzin,
H. Wynagrodzenie trenera prowadzącego szkolenie,
I. Koszt dojazdu i zakwaterowania trenera,
J. Koszt transportu sprzętu,
K. Zapewnienie materiałów szkoleniowych dla uczestników zgodnie ze szczegółową specyfikacją w
Opisie Przedmiotu zamówienia,
L. Zapewnienie indywidualnego stanowiska pracy dla każdego uczestnika,
M. Przeprowadzenie egzaminu po szkoleniu,
N. Certyfikacja i wydanie certyfikatów w języku polskim i angielskim potwierdzających zdobycie
kompetencji dla każdego uczestnika szkolenia,

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
A: Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7- 300/400 TIA PORTAL - kurs
podstawowy
1) Tytuł szkolenia: Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-300/400 w TIA
PORTAL- kurs podstawowy Szkolenie realizowane w ramach projektu „Bilans kompetencji elektronika
2” nr (umowa nr UDA-RPSL.11.02.03-24-0096/17-00 ) współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmacnianie potencjału edukacyjnego dla
Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracykształcenie zawodowe uczniów dla Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - konkurs
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
2) Liczba uczestników szkolenia: 6 osób (6 nauczycieli)
3) Czas trwania szkolenia/grupa: 5 dni po 8 godzin, łącznie 40 godzin
4) Średnia liczebność grupy szkoleniowej: 6 nauczycieli (1 grupa szkoleniowa)
5) Termin realizacji szkoleń:
Luty 2018 r.
Ostateczne terminy szkoleń (ostateczny harmonogram szkoleń) dla poszczególnych grup zostanie
ustalony po podpisaniu umowy.
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6) Miejsce realizacji szkoleń: Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu, ul. Jagiellońska
13, 41-200 Sosnowiec
7) Program szkolenia powinien obejmować co najmniej:
•

40 godziny/ grupę

•

Sterowniki Logiczne S7-300 TIA Portal informacje ogólne, TIA PORTAL Step7 Professional v11–
tworzenie i zarządzanie projektem w Step7, fizyczne połączenie między programatorem, a
sterownikiem, tworzenie konfiguracji sprzętowej, zasady adresacji wejść i wyjść w sterowniku,
podstawowa obsługa jednostki centralnej, zasady pisania programów w LAD/FBD z
wykorzystaniem operacji logicznych, arytmetycznych oraz układów czasowych i liczników, język
STL – tworzenie i edycja programów, podstawowe narzędzia do testowania i monitorowania
programów w językach LAD/FBD/STL, archiwizacja i zapisywanie projektu

8) Materiały dla uczestników zajęć zapewnione przez Wykonawcę
Każdy uczestnik w trakcie zajęć obowiązkowo będzie miał zapewnione skrypty, katalogi i instrukcje oraz
dokumentację techniczną przewidzianą zatwierdzonym programem nauczania w tym zakresie.
B: Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7- 300/400 w TIA PORTAL - kurs
zaawansowany.
1) Tytuł szkolenia: Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7 -300/400 w TIA
PORTAL – kurs zaawansowany. Szkolenie realizowane w ramach projektu „Bilans kompetencji
elektronika 2” nr (umowa nr UDA-RPSL.11.02.03-24-0096/17-00 ) współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmacnianie potencjału
edukacyjnego dla Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego
rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego
- konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
2) Liczba uczestników szkolenia: 6 osób (6 nauczycieli)
3) Czas trwania szkolenia/grupa: 5 dni po 8 godzin, łącznie 40 godzin
4) Średnia liczebność grupy szkoleniowej: 6 nauczycieli, (1 grupa szkoleniowa)
5) Termin realizacji szkoleń: marzec 2018 r.
Zgodnie z harmonogramem projektu:
Marzec 2018r - 1 grupa (6 nauczycieli)
Ostateczne terminy szkoleń (ostateczny harmonogram szkoleń) dla poszczególnych grup zostanie
ustalony po podpisaniu umowy.
6) Miejsce realizacji szkoleń: Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu, ul. Jagiellońska
13, 41-200 Sosnowiec
7) Program szkolenia powinien obejmować co najmniej:
•
•

40 godz./grupę
Nowy projekt i konfiguracja sprzętowa, Programowanie w języku STL, Zmienne typu REAL, Moduły
analogowe, Przerwania cykliczne OB 35, Bloki danych DB, Bloki funkcyjne FB, Diagnostyka błędów
CPU, Zakres wykorzystania zasobów sterownika, Rozruch sterownika i OB 100, Rozkazy operacji
na bitach akumulatora, Słowo statusowe sterownika i zaawansowane skoki, Operacje logiczne na
słowach, Adresowanie pośrednie
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8) Materiały dla uczestników zajęć zapewnione przez Wykonawcę
Każdy uczestnik w trakcie zajęć obowiązkowo będzie miał zapewnione skrypty, katalogi i instrukcje oraz
dokumentację techniczną przewidzianą zatwierdzonym programem nauczania w tym zakresie.
3. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY
Wykonawca w ramach zamówienia/ każdego z powyższych szkoleń zobowiązany będzie:
a) sporządzić imienną i oznaczoną zgodnie z wytycznymi listę obecności na każdych zajęciach,
b) prowadzić dziennik zajęć,
c) prowadzić dzienne karty pracy trenerów,
d) przeprowadzić testy wiedzy i ankiety przed – i poszkoleniowe,
e) przedstawić potwierdzenia odbiory kompletu materiałów szkoleniowych,
f) przedstawić potwierdzenia odbioru certyfikatów,
g) dostarczyć kserokopie certyfikatów,
h) sporządzić i przedstawić protokół z egzaminu potwierdzający wyniki osiągnięte przez uczestników,
i) sporządzić i przedstawić raport z usług szkoleniowych wraz z załącznikiem przedstawiającym wyniki z
przeprowadzonego szkolenia,
k) współpracować z Zamawiającym w zakresie ustalania dokładnego harmonogramu zajęć,
l)zapewnić realizację zamówienia na wysokim poziomie, umożliwiającym zdobycie kompetencji i
praktycznych umiejętności,
ł)zapewnić możliwość stałego, bezpośredniego kontaktu z Zamawiającym, w tym informować
zamawiającego na bieżąco o harmonogramie zajęć oraz umożliwić mu przeprowadzenie ewentualnych
wizyt monitorujących w miejscu realizacji zamówienia,
m) ponadto Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w sposób zgodny z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz
warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

4. WYMAGANIA
Wymagania co do personelu i instytucji przeprowadzającej szkolenia:
Szkolenie może przeprowadzić instytucja szkoleniowa, która ma w swojej ofercie dany rodzaj szkolenia/
kursu, zakończony egzaminem i mająca możliwość wydawania stosownego certyfikatu m.in. autoryzację
SIEMENS. Trenerzy przewidziani do realizacji zajęć powinni posiadać szeroką wiedzę techniczną zarówno
praktyczną, jak i teoretyczną oraz wieloletnią praktykę z udokumentowanym stażem pracy zawodowej
oraz zrealizowanymi wdrożeniami przemysłowymi.
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Załącznik nr 2 do umowy
Harmonogram realizacji poszczególnych elementów przedmiotu umowy

Określenie elementu przedmiotu zamówienia

A

B

Przeprowadzenie zajęć z zakresu: Programowanie
sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7300/400 w TIA PORTAL- kurs podstawowy dla 6
nauczycieli (jedna grupa 6 osobowa), 5 dni x 8
godzin łącznie 40 godzin.
Przeprowadzenie zajęć z zakresu: Programowanie
sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7300/400 w TIA PORTAL- kurs zaawansowany dla 6
nauczycieli (jedna grupa 6 osobowa), 5 dni x 8
godzin łącznie 40 godzin.

Termin realizacji zgodnie z zapisami
wniosku o dofinansowanie

Zgodnie z harmonogramem projektu:
Luty 2018 r. - 1 grupa (6 nauczycieli)

Zgodnie z harmonogramem projektu:
Marzec 2018 r. - 1 grupa (6 nauczycieli)

1. Powyższy harmonogram realizacji szkoleń w ramach projektu „Bilans kompetencji elektronika 2”
zgodny jest z zapisami wniosku o dofinansowanie.
2. Szczegółowy harmonogram Strony ustalą w trakcie realizacji projektu w formie mailowej lub
telefonicznej biorąc pod uwagę dostępność i dyspozycyjność uczniów/uczennic uczestniczących w
szkoleniach
3. Ustalenie harmonogramu nie wymaga pisemnej formy aneksu do umowy.
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