Projekt umowy UMOWA nr .............../2017

zawarta w dniu.................................. 2017 roku, pomiędzy:
Stowarzyszeniem “Mistrzowie Kodowania”, z siedzibą w Warszawie (01-118), ul. Batalionu
AK “Parasol” 4/36, NIP: 5272775999, REGON: 364016163,w imieniu którego działa: Pani
Iwona Brzózka-Złotnicka – Przedstawiciel reprezentujący Stowarzyszenie “Mistrzowie
Kodowania”, zwanym dalej „Zamawiającym”
a

.......................... reprezentowanym przez ..................................................................................
–

na

podstawie

.................................

zwanym

dalej:

„Wykonawcą”,

zwanymi dalej łącznie: „Stronami”
§1
1. Zamawiający i Wykonawca zgodnie oświadczają̨, że niniejsza umowa została zawarta
w wyniku udzielenia zamówienia pn. “Usługi edukacyjne i szkoleniowe - prowadzenie
szkoleń dla nauczycieli i edukatorów oraz mentoringu z zakresu kompetencji
cyfrowych i medialnych, programowania i nauczania programowania”, w wyniku
postępowania zgodnego z trybem zasady konkurencyjności, w efekcie rozstrzygnięcia
w wyniku którego dokonano wyboru oferty Wykonawcy.
2. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego - projektów realizowanych w ramach działania 3.2
Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej III Oś Cyfrowe kompetencje
społeczeństwa Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
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§2
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania szkoleń dla
nauczycieli i edukatorów oraz

mentoringu z zakresu kompetencji cyfrowych i

medialnych, programowania i nauczania programowania w ramach projektów:
„Zaprogramuj przyszłość #2”, „Zaprogramuj przyszłość #6”, „Zaprogramuj przyszłość
#51”,”Zaprogramuj przyszłość #56”, „Zaprogramuj przyszłość #17”, „Zaprogramuj
przyszłość #64”, „Zaprogramuj przyszłość #46 „Zaprogramuj przyszłość #40”,
„Zaprogramuj przyszłość #55” współfinansowanych z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, realizowanych w ramach działania 3.2 Innowacyjne
rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej III Oś Cyfrowe kompetencje społeczeństwa
Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, których szczegółowy zakres
został określony w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym
załącznik nr 2 do umowy, zwanych dalej: „Przedmiotem Umowy”.
2. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany przez co najmniej 85 trenerów spełniających
warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz Szczegółowym Opisie Przedmiotu
Zamówienia.
§3
1. Wykonawca oświadcza, że trenerzy, o których mowa w § 2 ust. 2 lub Wykonawca
posiadają wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do realizacji Przedmiotu
Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się̨ wykonać Przedmiot Umowy z należytą̨ starannością̨.
3. Powierzenie wykonania całości lub części Przedmiotu Umowy osobom trzecim
(podwykonawcom) jest dopuszczalne po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego.
Podwykonawcy muszą spełniać wymagania i warunki określone dla Wykonawcy i
trenerów w Zapytaniu ofertowym, w tym Szczegółowym Opisie Przedmiotu
Zamówienia. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę̨ wykonania Przedmiotu
Umowy osobom trzecim Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania tych osób
jak za własne działania lub zaniechania.
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4. Wszelkie wątpliwości i zastrzeżenia, co do jakości wykonanych usług w ramach
Przedmiotu Umowy, Zamawiający niezwłocznie będzie zgłaszał do Wykonawcy.
5. Niezależenie od postanowień ust. 4, Zamawiający może żądać zmiany trenera,
podwykonawcy lub innej osoby oddelegowanej przez Wykonawcę do realizacji
Przedmiotu Umowy, w tym w przypadku naruszenia postanowień umowy lub
zaniedbywania swoich obowiązków przez daną osobę. Wykonawca zobowiązuje się
do zapewnienia na jej miejsce osoby posiadającej kwalifikacje nie mniejsze niż
wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz Szczegółowym Opisie Przedmiotu
Zamówienia w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od doręczenia żądania, przy
czym inne terminy wynikające z umowy nie ulegają wydłużeniu o czas zmiany osoby,
a także zmiana takiej osoby nie może mieć wpływu na terminową realizację
Przedmiotu Umowy. Wymiana osoby jest możliwa tylko w przypadku, gdy wiedza i
doświadczenie zgłaszanej osoby uzyskały co najmniej tyle punktów ocenianych w
tych kryteriach, co osoba wymieniona, co zostanie zweryfikowane przed wyrażeniem
zgody przez Zamawiającego. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się
odpowiednio do procedury zmiany trenera na wniosek Wykonawcy.
6. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu, na jego żądanie,
wszelkich wiadomości o przebiegu wykonywania przez Wykonawcę̨ Przedmiotu
Umowy i umożliwienia mu dokonywania kontroli prawidłowości tego wykonania. W
przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu lub w
trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich
usunięcia lub zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy w terminie
określonym przez Zamawiającego.
7. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie, na piśmie informować́ Zamawiającego o
wszelkich okolicznościach, które mogą̨ mieć́ wpływ na realizację Przedmiotu Umowy.
8. Korespondencja w sprawach bieżących dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy
odbywać́ się̨ będzie drogą elektroniczną lub telefoniczną pomiędzy osobami
wyznaczonymi do kontaktu przez Strony. Za kontakty w sprawach bieżących
dotyczących

realizacji

umowy

nie

uważa

się̨

w

szczególności:

1) informacji o okolicznościach mogących mieć́ wpływ na realizację Przedmiotu
Umowy;

2)

informacji

o

opóźnieniach

i

ich

przyczynach;
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z zastrzeżeniem, że mogą̨ one równocześnie z przesłaniem na piśmie zostać́
przekazane drogą elektroniczną.
9. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiającej realizację Przedmiotu
Umowy, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż̇ w ciągu 3
dni roboczych od zaistnienia takiej sytuacji, na piśmie, pod rygorem nieważności,
powiadomić́ o tym fakcie Zamawiającego na adres wskazany w komparycji umowie.
Strony uzgadniają, że ilekroć w umowie jest mowa o dniach roboczych, oznacza to dni
od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy określonych
w ustawie o dniach wolnych od pracy z dnia 18 stycznia 1951 r. (Dz.U. z 2015 r. poz.
90 ze zm.), z zastrzeżeniem, że biuro Zamawiającego pracuje w godzinach 8:0016:00.
10. Wykonawca zobowiązuje się̨ do informowania o współfinansowaniu Przedmiotu
Umowy przez Unię Europejską ze środków: Europejskiego Rozwoju Regionalnego działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej III Oś Cyfrowe
kompetencje społeczeństwa Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Obowiązki informacyjne będą wypełniane przez Wykonawcę zgodnie ze wskazówkami
Zamawiającego i na podstawie materiałów przez niego przekazanych, które zostaną̨
przekazane Wykonawcy najpóźniej na 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy.
11. Wykonawca zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia i przechowywania
wszelkich dokumentów dotyczących realizacji umowy do dnia 31 grudnia 2025 r. dla
instytucji krajowych i Unii Europejskiej, upoważnionych do kontroli Projektu w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz udostępniania wglądu do tej
dokumentacji ww. instytucjom i Zamawiającemu.
12. Wykonawca zobowiązuje się̨ do zachowania w poufności wszystkich informacji
uzyskanych przez niego w związku z zawarciem i wykonaniem umowy.
13. Wykonawca bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może
przekazywać praw i obowiązków wynikających z umowy.
14. Wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy ponosi Wykonawca, w szczególności
Wykonawca na własny koszt i ryzyko dokonuje zakupu wszelkich usług, materiałów,
ponosi koszty opłat administracyjnych.
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15. Zamawiający pokrywa koszty podróży i noclegów trenerów zgodnie z informacjami
zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu.
§4

1. Wykonawca zobowiązuje się̨ przystąpić do realizacji Szkolenia zgodnie z
Harmonogramem realizacji umowy ustalonym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
w terminie:
1) 3 dni roboczych od zawarcia umowy tj. do dnia ………………. - w przypadku szkoleń
stacjonarnych oraz szkoleń prowadzonych

- zgodnie z zakresem danych

wymienionych w Załączniku 3, część A do umowy,
2) 7 dni roboczych od zakończenia II zjazdu szkoleniowego - w przypadku
indywidualnego wsparcia - zgodnie z zakresem danych wymienionych w Załączniku 3,
część B do umowy,
3) 5 dni roboczych od daty zakończenia indywidualnego wsparcia (każdego nauczyciela)
- w przypadku mentoringu - zgodnie z zakresem danych w Załączniku 3, część C do
umowy,
4) 5 dni roboczych od daty ostatniej godziny przeprowadzonego mentoringu - w
przypadku webinariów - zgodnie z zakresem danych w Załączniku 3, część D
2. Minimalny zakres zawartości Harmonogramu i jego poszczególnych części określa
załącznik nr 3 do umowy.
3. Ze

strony

Zamawiającego

osobami

upoważnionymi

do

samodzielnego

(jednoosobowego) reprezentowania Zamawiającego, w tym weryfikacji wykonania
Szkolenia i podpisania protokołów potwierdzających wykonanie Przedmiotu Umowy,
o których mowa w § 5 ust. 4, będą:
1) Krzysztof Jaworski
2) Aleksandra Joniec-Kur
3) Joanna Kluz
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4. Ze strony Wykonawcy osobami upoważnionymi do samodzielnego (jednoosobowego)
reprezentowania Wykonawcy, w tym upoważnionymi do składania oświadczeń woli
dotyczących

realizacji

Przedmiotu

Umowy

oraz

podpisania

protokołów

potwierdzających wykonanie przedmiotu Przedmiotu Umowy, o których mowa w § 5
ust. 4, będą: ……………………………………………………………………………………
5. Zmiana osoby/osób, o których mowa w ust. 3, i 4 nie stanowi zmiany umowy i wymaga
jedynie poinformowania drugiej Strony na piśmie przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Zamawiającego lub Wykonawcy. Dotyczy to w szczególności
możliwości upoważnienia przez Wykonawcę osoby odpowiedzialnej za realizację
poszczególnych usług (szkoleń) w ramach Przedmiotu Umowy.
§5
1. Strony zgodnie ustalają̨, że Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy za prawidłowe
i kompletne wykonanie Przedmiotu Umowy wynagrodzenie w kwocie:
●

godzina lekcyjna1 prowadzonych szkoleń stacjonarnych grupowych dla nauczycieli i
edukatorów – ….. zł brutto

●

godzina lekcyjna spotkania indywidualnego - wsparcia nauczyciela udzielanego przez
trenera (spotkanie stacjonarne) – ... zł brutto

●

godzina lekcyjna spotkania indywidualnego - wsparcia nauczyciela udzielanego przez
trenera online podczas prowadzenia zajęć przez nauczyciela – ... zł brutto

●

godzina mentoringu – ... zł brutto

●

godzina webinarium – ... zł brutto

2. Łączne wynagrodzenie nie przekroczy kwoty brutto……. (słownie), netto….(słownie).
Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym ustępie, stanowi całkowite maksymalne
wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy. W przypadku
świadczenia usług w wymiarze większym niż określony w pkt 1 Szczegółowego Opisu
Przedmiotu Zamówienia Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zapłatę
wynagrodzenia przenoszącego kwotę wskazaną w zdaniu pierwszym. W przypadku
zlecenia Wykonawcy usług w zakresie mniejszym niż określony w pkt 1
Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia , Wykonawcy nie będą przysługiwały
1

45 minut
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jakiekolwiek roszczenia, w szczególności roszczenie o zapłatę wynagrodzenia lub
odszkodowania za niezrealizowaną cześć Przedmiotu Umowy.
3. Podstawą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa wyżej, będzie prawidłowo
wystawiona przez Wykonawcę̨ i doręczona Zamawiającemu faktura VAT lub
rachunek.
4. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT lub rachunku nie wcześniej
niż̇ po podpisaniu – bez zastrzeżeń́ – przez upoważnione osoby protokołu
potwierdzającego wykonanie elementu Przedmiotu Umowy (poszczególnych usług lub
szkoleń zrealizowanych w ramach Przedmiotu Umowy). Protokoły będą wystawiane
dla każdego z realizowanych usług w ramach Przedmiotu Umowy, oddzielnie, po
zrealizowaniu usług w danym miesiącu kalendarzowym. Wzór protokołu stanowi
załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
5. Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia
doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku Zamawiającemu.
6. Zapłata wskazanego wyżej wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi przelewem
na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT/rachunku.
7. Przez

dzień́

zapłaty

rozumie

się̨

dzień́

obciążenia

rachunku

bankowego

Zamawiającego.
§6
1. Wykonawca oświadcza, że wykonanie umowy nie narusza i nie będzie naruszało
jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym także praw własności przemysłowej i
intelektualnej, w szczególności: praw patentowych, praw autorskich i praw do znaków
towarowych.
2. W przypadku, gdyby oświadczenie Wykonawcy określone w ust. 1

okazało się

nieprawdziwe, Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za ewentualne
naruszenia praw własności przemysłowej, praw autorskich, dóbr osobistych i
oświadcza, że w przypadku sporów i roszczeń osób trzecich, zaspokoi wszelkie
uzasadnione roszczenia takich osób trzecich, przez co zwolni Zamawiającego z
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z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

7

wszelkiej odpowiedzialności z tytułu korzystania z Utworów, w szczególności
zapewniając

na

własny

koszt

zastępstwo

procesowe

Zamawiającego

w

postępowaniach sądowych lub arbitrażowych.

§7
1. W

razie

niewykonania

lub

nienależytego

wykonania

Przedmiotu

Umowy,

Zamawiającemu należne będą kary umowne określone w umowie.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadkach
określonych w § 8 umowy lub za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego
z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10 %
wartości umowy brutto, określonej w § 5 ust. 2 umowy,
2) za opóźnienie w wykonaniu usługi lub szkolenia w ramach Przedmiotu Umowy
w terminie wskazanym w harmonogramie określonym w § 4 ust. 1 pkt 1-4, za
każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, w kwocie 100 zł.
3) za niewykonanie usługi lub szkolenia w ramach Przedmiotu Umowy w terminie
wskazanym w harmonogramie określonym w § 4 ust. 1 pkt 1-4 w kwocie 50 %
wartości danej usługi. Przez niewykonanie usługi lub szkolenia rozumie się
także opóźnienie przekraczające 50 % czasu dla danej usługi stosunku do
terminu wskazanego w harmonogramie określonym w § 4 ust. 1 pkt 1-4.
4) za nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy, w tym wykonanie usługi lub
szkolenia w sposób niezgodny z umową, w kwocie 100 zł za każdy stwierdzony
brak elementu usługi określonych w ogłoszeniu o zamówieniu, w tym
Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
3. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych naliczanych przez Zamawiającego nie
zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania zobowiązań wynikających z umowy.
4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda
przewyższy wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.
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5. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z płatności dowolnej
należności Wykonawcy, w tym wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża niniejszym
zgodę.
6. Wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości umowy.
§8
1. Zamawiający może rozwiązać umowę w każdym czasie, bez podania przyczyny, w
terminie określonym w oświadczeniu Zamawiającego o rozwiązaniu umowy. Okres
od dnia doręczenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy do dnia wskazanego w tym
oświadczeniu jako termin wygaśnięcia umowy stanowić będzie okres wypowiedzenia.
W takim wypadku, Wykonawca jest zobowiązany do realizacji usług i szkoleń w
okresie wypowiedzenia. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z
uprawnienia do rozwiązania umowy w trybie określonym w niniejszym ustępie,
Wykonawcy będzie należne wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie wykonaną część
Przedmiotu Umowy. Wykonawcy nie będzie przysługiwało odszkodowanie za
rozwiązanie umowy w tym trybie, w szczególności, nie będzie mu przysługiwało
roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za niezrealizowaną część Przedmiotu Umowy.
2. Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia w przypadkach gdy:
1) Wykonawca trzykrotnie w okresie obowiązywania umowy nie wykona usługi
lub szkolenia w ramach Przedmiotu Umowy, w rozumieniu § 7 ust. 2 pkt 3
umowy,
2) Wykonawca trzykrotnie w okresie obowiązywania umowy opóźnił się w
wykonaniu usługi lub szkolenia w ramach Przedmiotu Umowy w stosunku do
terminu wskazanego w harmonogramie określonym w § 4 ust. 1 pkt 1-4,
3) Wykonawca trzykrotnie w czasie obowiązywania umowy nienależycie wykonał
Przedmiotu Umowy, w tym wykonał usługę lub szkolenie w sposób niezgodny
z umową, w tym nie zrealizował elementów usługi określonych w ogłoszeniu o
zamówieniu, w tym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
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§9
1. Wykonawca oświadcza, że w okresie realizacji pracy w ramach umowy
cywilnoprawnej łączny miesięczny wymiar czasu osób stanowiących personel projektu
(zgodnie z definicją personelu określoną w obowiązujących „Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR EFS oraz FS na lata 2014-2010), w
trakcie realizacji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł nie przekroczy 276 godzin w
miesiącu.
2. Przekroczenie łącznego zawodowego zaangażowania w danym miesiącu ponad 276
godzin,

może

skutkować

niekwalifikowalnością

wydatków,

poniesionych

na

wynagrodzenie z przedmiotowej umowy, i w takim wypadku Zamawiający będzie miał
prawo do proporcjonalnego obniżenia należnego wynagrodzenia, o którym mowa w §
5 ust. 1-2, a w przypadku ich wypłacenia Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu
środków, które zostaną uznane za niekwalifikowalne w terminie 14 dni od dnia
doręczenia wezwania przez Zamawiającego.

§ 10
1. Wszelkie zmiany postanowień́ umowy wymagają̨ zachowania formy pisemnej, pod
rygorem nieważności.
2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie terminów wykonania
umowy oraz terminów odbioru przedmiotu umowy. Zmiana terminu realizacji umowy
może wynikać w szczególności z przedłużającej się procedury wyłaniania
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Wykonawców, z nieprzewidzianej przerwy w realizacji przedmiotu zamówienia i innych
uzasadnionych przyczyn wskazanych przez Zamawiającego.
3. Zmiana umowy z powodów, o których mowa powyżej, możliwa jest pod warunkiem
poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o konieczności wprowadzenia
zmiany wraz z podaniem przyczyn.
4. Zmiana terminów, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu, może nastąpić z
inicjatywy Zamawiającego, po uzgodnieniach z Wykonawcą i jego akceptacji.
5. W

sprawach

nieuregulowanych

umową

zastosowanie

mają

powszechnie

obowiązujące przepisy prawa.
6. Nieważność któregokolwiek postanowienia umowy nie powoduje nieważności całej
umowy. W przypadku, gdy którykolwiek z zapisów umowy zostanie prawomocnie
uznany za nieważny, w jego miejsce stosuje się odpowiedni przepis polskiego prawa
powszechnie obowiązującego.
7. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o zmianach miejsca ich
siedziby. W przypadku niedopełnienia powyższego, korespondencję wysłaną pod
ostatni wskazany adres uważa się za skutecznie doręczoną.
§ 11
1. Strony zgodnie ustalają, że wszelkie ewentualne spory powstałe na tle realizacji
umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności pomiędzy Stronami polubownie.
2. Wypracowane uzgodnienia wymagają formy pisemnej podpisanej przez obie Strony.
3. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu w drodze rokowań w terminie 30 dni od dnia
rozpoczęcia

sporu,

Strony

zgodnie

ustalają,

że

spór rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
4. Załączniki do umowy stanowią integralny element niniejszej umowy. Powyższe
postanowienie stosuje się w szczególności do zakresu obowiązków Wykonawcy
stanowiących podstawę do naliczenia kar umownych lub rozwiązania umowy z winy
wykonawcy zgodnie z § 7 i 8 umowy.
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§ 12
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca a dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający.

Podpis Zamawiającego

Podpis

Wykonawcy

Załączniki:
1. Wydruk z właściwego rejestru Wykonawcy
2. Opis przedmiotu zamówienia - zgodny z ogłoszeniem o zamówieniu nr 1/2017.
3. Minimalny zakres Harmonogramu realizacji umowy
4. Protokół wykonania przedmiotu umowy
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Załącznik nr 3
Minimalny zakres HARMONOGRAMU REALIZACJI UMOWY
Część A
Szkolenia stacjonarne - po dwa zjazdy (2x16 godz.) dla każdej grupy nauczycieli i edukatorów
Szkolenia stacjonarne
Numer grupy
Nazwa i adres
Imię i

szkoleniowej wg

szkoły, w której

Numer zjazdu i

podziału

nazwisko

NUTS 3 (nazwa

odbędzie się

planowana data

ustalonego z

trenera

podregionu)

szkolenie

oraz godziny

Zamawiającym

Liczba godzin

1
2
3
4
5
SUMA

Część B
Wsparcie indywidualne - Przeprowadzenie szkoleń w formule zajęć praktycznych (zajęcia z
uczniami) prowadzonych przez trenerów wspólnie z nauczycielami (w modelu 1 trener i 1
nauczyciel): 15 zajęć x 2 godziny lekcyjne na jednego nauczyciela, przy czym osobisty stacjonarny udział trenera w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela wynosi – 5 zajęć (10
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godzin lekcyjnych), a 10 zajęć (tj. 20 godzin lekcyjnych) stanowić będzie zdalny udział trenera
przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Wsparcie indywidualne

NUTS 3 (nazwa Imię i nazwisko
podregionu)
trenera

Miejsce
spotkań
indywidualn
ych (nazwa
i adres
szkoły
Imię i nazwisko nauczyciela
nauczyciela
)

planowa
ne
terminy,
w tym
liczba
godziny godzin

wsparcie
indywidualne
online planowane
terminy

liczba godzin

1
2
3
4
SUMA

Część C
Mentoring (on line)

Mentoring
NUTS 3 (nazwa
podregionu)

Imię i nazwisko trenera

Imię i nazwisko nauczyciela

Planowane terminy, w
tym godziny

liczba godzin

1
2
3
4
SUMA
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Część D
Webinaria
Webinarium
NUTS 3 (nazwa podregionu)

Imię i nazwisko trenera

Webinarium - planowany

Liczba godzin

termin, w tym godziny

webinarium

1
2
3
4
SUMA

Załącznik nr 4
PROTOKÓŁ Z WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1.

Potwierdzenie dotyczy umowy nr ………/2017 z dnia …………2017 r.

Nazwa i numer projektu……………………………………………………………………………..
Trener realizujący usługi (imię i nazwisko)…………………………………………………………
Data

i

miejsce

sporządzenia

potwierdzenia:

……………....………………………..…………..,
2.

Wykonawca:

Adres Wykonawcy:
Niniejszym stwierdzam wykonanie przedmiotu umowy - usługi polegającej na:
1) przeprowadzeniu …………………. - w liczbie godzin….
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3. Usługa została wykonana bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami.
Do wykonania usługi zgłaszam następujące uwagi

[2]
:

3. Zamawiający:
Stowarzyszenie “Mistrzowie Kodowania”
ul. Batalionu AK “Parasol” 4/36
01-118 Warszawa
Imię i nazwisko oraz funkcja osoby upoważnionej do stwierdzenia wykonania usługi
zgodnie
z umową:

4.

Na wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca/Trener przeznaczył następującą liczbę

godzin (podać w rozbiciu na poszczególne usługi, wyszczególnić godziny lekcyjne i zegarowe)
- ………………..…….h - w miesiącu……………………………….2017 roku.
5. Potwierdzenie sporządzono w dwóch egzemplarzach – jednym dla Zamawiającego i
jednym dla Wykonawcy.

(data i podpis osoby upoważnionej
do stwierdzenia wykonania usługi)

(data i podpis Wykonawcy)

[1] 1 godzina lekcyjna = 45 min
[2] Wypełnić w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wykonania przedmiotu umowy z zastrzeżeniami.
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