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Załącznik 3. 

 

Wzór umowy – minimalny zakres 

Umowa nr ………………………………………… / 2021 

 

Zawarta w dniu ……………………………………. pomiędzy: 

Dolnośląskimi Pracodawcami, z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Wysockiego 10, NIP: 8862049988, 

REGON: 890540804, reprezentowanymi  przez: 

……………………………………………………………………….. 

zwanych dalej „Zamawiającym” 

a  

…………………………………,  reprezentowanym  przez: 

………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

§ 1 

W związku z realizacją projektu współfinansowanego z Programu Unii Europejskiej na Rzecz 

Zatrudnienia oraz Innowacji Społecznych (EaSI) 2014-2020 Dolnośląscy Pracodawcy, mając na uwadze 

wysoką jakość oferowanych dwudniowych warsztatów dla pracodawców, zleca ich organizację 

Wykonawcy. 

Grupą docelową warsztatów są przedsiębiorcy z Dolnego Śląska oraz przedstawiciele organów 

prowadzących szkoły zawodowe zainteresowani współpracą z formalnym systemem edukacji  

w kwestii kształtowania szkolnictwa zawodowego odpowiadającego na potrzeby pracodawców. 

Planowane są dwie edycje dwudniowych warsztatów, po 20 uczestników na jedną edycję. 
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Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania następujących czynności: 

1. Organizacji wizyty studyjnej w Niemczech: 

1.1. celem wizyty studyjnej jest zapoznanie uczestników  z dualnym systemem kształcenia 

zawodowego, na przykładzie niemieckiej praktyki edukacyjnej, 

1.2. zleceniobiorca zobowiązany będzie do organizacji spotkania w niemieckim instytucji  

i/lub pracodawcy i/lub ośrodku kształcenia dualnego uczestniczących w procesie kształcenia 

zawodowego w Niemczech, 

1.3. istotnym elementem spotkania będzie zorganizowany przez zleceniobiorcę wykład 

przeprowadzony przez eksperta zewnętrznego. Ponadto zleceniobiorca zobowiązuje się 

do zapewnienia obsługi tłumacza przez cały czas wizyty studyjnej. 

2. Organizacji pierwszego dnia warsztatów w tym: 

2.1. transport uczestników z Wałbrzycha (I grupa) i Wrocławia (II grupa) do Drezna lub miejsca 

oddalonego od Drezna  o maks. 15 km. tzn. miejsca przeprowadzenia pierwszego dnia 

warsztatów oraz do miejsca wizyty studyjnej i drogi powrotnej do Wałbrzycha (I grupa)/ 

Wrocławia (II grupa) dnia drugiego,  

2.2. zagwarantowanie noclegu dla uczestników oraz organizatorów w Dreźnie lub w obrębie 15 

km od miasta, 

2.3. organizacja 2 sal na pierwszy dzień warsztatów oraz sprzętu niezbędnego wykładowcom 

(flipcharta wraz z kartkami, pisaków, komputera, rzutnika, ekranu), 

2.4. zagwarantowanie posiłków dla uczestników i organizatorów (pierwszego dnia: 

obiad i kolacja, drugiego dnia: śniadanie oraz obiad w miejscu wizyty studyjnej) oraz dwóch 

przerw kawowych (kawa, herbata, woda, ciastka, drobne przekąski). 

3. Umowa będzie realizowana na podstawie przedłożonego formularza ofertowego wraz z jego 

załącznikami – załącznik nr 1. 

 

§ 2 

1. Wydarzenie, o którym mowa w § 1, będzie mieć miejsce w terminie od 1 do 30 września 2021r. 

termin zostanie ustalony przez strony w ciągu 5 dni od podpisania umowy. 

2. Termin realizacji zamówienia rozpoczyna się wraz z podpisaniem umowy, a kończy z chwilą 

przyjęcia przez Zamawiającego protokołu odbioru wraz z fakturą za wykonane usługi.  
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3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu szczegółowego planu 

wydarzenia nie później niż dziesięć  dni roboczych przed rozpoczęciem warsztatów.  

4. Wynagrodzenie wykonawcy stanowiące wartość przedmiotu umowy obejmuje wszelkie koszty  

z tytułu realizacji przedmiotu umowy. 

 

§3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w łącznej wysokości : 

………….. zł netto (słownie: ……………….. złotych) 

……………………… zł brutto (słownie: …………………………………… złotych) 

2. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez wykonawcę na fakturze w terminie 30 dni od dnia otrzymania poprawnie 

wystawionej faktury za wykonany przedmiot zamówienia.  

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fakturę/rachunek wraz z protokołem odbioru na adres:  

Dolnośląscy Pracodawcy,  

ul. Szczawieńska 2,  

58-310 Szczawno-Zdrój  

w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zrealizowania przedmiotu umowy. Za datę 

zrealizowania płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Podstawą do wystawienia przez wykonawcę faktury za wykonanie umowy jest podpisany 

przez obie strony bez zastrzeżeń protokół odbioru przedmiotu umowy. 

5. Należność, o której mowa w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia wykonawcy z tytułu wykonania 

umowy, w tym roszczenia z tytułu przeniesienia na zamawiającego majątkowych praw autorskich 

do wszelkich mogących stanowić przedmiot prawa autorskiego wyników prac powstałych 

w związku z wykonaniem umowy. 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się, iż przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, wykonywany będzie 

przez Zespół:  

1.1. …………………… 

1.2. ………………….. 
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który działać będzie profesjonalnie, z należytą starannością i w jak najlepiej pojętym interesie 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot Umowy z wykorzystaniem własnego sprzętu 

i materiałów. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie wykonania 

przedmiotu umowy. 

4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do udziału w spotkaniach 

roboczych z Zamawiającym w ilości zależnej od potrzeb, na każde żądanie zamawiającego, 

w biurze Zamawiającego. 

5. Na żądanie zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo pełnej 

informacji na temat stanu realizacji przedmiotu umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag i poprawek na każdym etapie realizacji 

umowy, a Wykonawca ma obowiązek uwzględniać poprawki oraz uwagi wniesione 

przez zamawiającego niezwłocznie po ich wniesieniu. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przebiegu realizacji przedmiotu umowy, 

w szczególności pod kątem spełnienia przez wykonawcę warunku zapewnienia rzetelności wizyty 

studyjnej w Niemczech. 

8. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu oraz innym podmiotom uprawnionym do kontroli, 

prawo do wglądu do wszystkich dokumentów związanych z przedmiotem umowy, w tym 

dokumentów finansowych i elektronicznych. 

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bieżącą kontrolę i prawidłowość realizacji 

przedmiotu umowy w myśl zapisów niniejszej umowy. 

§ 5 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 120% kwoty brutto realizowanego zamówienia.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

2.1. w przypadku realizacji przedmiotu umowy przez wykonawcę w sposób niezgodny z umową, 

po uprzednim pisemnym wezwaniu wykonawcy do właściwej realizacji w terminie 7 dni 

od wezwania, 

2.2. w przypadku wystąpienia okoliczności wskazujących, że Wykonawca nie wywiąże się 

z realizacji przedmiotu umowy do dnia ……………. 2021 roku,  
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2.3. w  razie  zaprzestania  działalności  przez  wykonawcę lub  gdy  zostanie złożony wniosek 

o ogłoszenie upadłości lub likwidacji wykonawcy,    

2.4. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

3. Odstąpienie od umowy z przyczyn wyżej wskazanych, powinno nastąpić w formie pisemnej 

w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych przyczynach. 

§ 6 

1. Informacjami poufnymi w rozumieniu umowy są wszelkie nieujawnione do publicznej 

wiadomości informacje dotyczące Zamawiającego, przekazane Wykonawcy w okresie 

obowiązywania umowy; 

2. Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania i nieprzekazywania osobom trzecim informacji 

poufnych, oraz do niewykorzystywania ich do innych celów, niż określone w umowie 

lub związane z wykonywaniem powierzonych mu prac; 

3. Informacje poufne mogą zostać ujawnione: 

3.1. jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów prawa, orzeczenia sądu, lub decyzji 

właściwego organu, albo, 

3.2. w innych wypadkach, za zgodą Zamawiającego. 

§ 7 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności; 

2. Zakazane są zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Jednakże Zamawiający, przewiduje 

możliwość dokonania takich zmian, w razie: 

2.1. zmiany składu osób wykonujących w imieniu Wykonawcy umowę. Wykonawca zapewni – 

w uzgodnieniu z Zamawiającym – udział innych osób, posiadających stosowne kwalifikacje, 

uprawnienia i doświadczenie zawodowe; 

2.2. istotnych zmian przepisów lub norm mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia. 

§ 8 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy i upoważnioną ze strony Zamawiającego 

do kontaktów wynikających z realizacji umowy jest Katarzyna Kiek, tel. +48 662 231 890, 

mejl: biuro@dp.org.pl 
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2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy i upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów 

wynikających z realizacji umowy jest ………………….., tel. ……………………., tel. kom. ……………………….. 

3. Strony mogą wyznaczyć do bezpośredniej realizacji umowy także inne osoby, niż wskazane w ust. 

1-2. 

§ 9 

1. Strony będą starały się rozwiązać polubownie wszelkie spory powstałe w związku z realizacją 

umowy. 

2. W wypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, spory rozstrzygać będzie sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 10 

1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych 

obowiązujących przepisów prawa. 

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Zamawiającego 

i jeden dla Wykonawcy. 

§ 11 

1. Integralną częścią niniejszej Umowy są załączniki: 

1.1. formularz ofertowy wraz z jego załącznikami, 

1.2. …. 

 

 

 

 

(Wykonawca)        (Zamawiający) 

 

 

 


