Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego: wzór umowy.
UMOWA
zawarta w Białej Podlaskiej w dniu........................ roku pomiędzy:
Andrzejem Łukaszukiem prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Łukaszuk Andrzej PROWORD
z siedzibą w Białej Podlaskiej (21-500) przy ul. Warszawskiej, NIP 5371495180, REGON 030196899, realizującym na
terenie podregionu bialskiego Projekt: „Myśl lokalnie – mów globalnie” nr RPLU.12.03.00-06-0222/15 w ramach Osi
Priorytetowej 12: Edukacja, Działania 12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”,
a
.......................................... , prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą .............................................. z siedzibą
w......................................przy ul .............................. , NIP .................................... , REGON ............................. zwanym w
dalszej części Umowy, „Wykonawcą”,
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia egzaminów w zakresie:
a) TELC English na poziomie A2 z języka angielskiego dla 216 osób (18 grup po 12 osób)
b) TELC English na poziomie B2 z języka angielskiego dla 24 osób ( 2 grupy po 12 osób)
2. Zamawiający zobowiązuje się do przeprowadzenia sesji egzaminacyjnych dla poszczególnych grup szkoleniowych w
terminach wskazanych przez Zamawiającego, które zostaną ustalone z koordynatorem projektu.

§2
1.

2.

Wykonawca zobowiązuje się m.in. do:
a) przeprowadzenia egzaminów TELC z języka angielskiego na poziomie A2 i B2 dla Uczestników i Uczestniczek
Projektu,
b) zapewnienia sal egzaminacyjnych w zależności od potrzeb w dni robocze lub weekendy w godzinach pomiędzy
8.00 do 22.00; zapewnienia arkuszy egzaminacyjnych, egzaminatorów i ich wynagrodzenia, pokrycia kosztów
dojazdu oraz ewentualnego zakwaterowania i wyżywienia egzaminatorów, dostarczenia do Zamawiającego
certyfikatów, zaświadczeń i protokołów z przeprowadzonych egzaminów
c) informowania o wszystkich znanych okolicznościach mogących wpłynąć na realizację zadań, do których jest
zobowiązany,
d) przestrzegania równości szans kobiet i mężczyzn podczas realizacji Projektu w oparciu o „Zasadę równości
szans Kobiet i Mężczyzn w projektach RPO”,
e) sumiennego i rzetelnego wykonywania obowiązków do których jest zobowiązany niniejszą Umową.
Zamawiający zobowiązuje się do:
a) bieżącej współpracy z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do należytego wykonania Umowy,
b) odpowiadania na wnioski o udzielenie informacji koniecznych dla prawidłowej realizacji Umowy,
c) przekazania harmonogramu egzaminów w każdej edycji na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem
egzaminów
d) przekazania Wykonawcy listy uczestników sesji egzaminacyjnej na 14 dni przed planowanym terminem
egzaminów.

§3
1.
2.
3.

Zlecenie będzie wykonywane w terminie od kwietnia do czerwca 2017 roku zgodnie z harmonogramem ustalonym w
porozumieniu z Zamawiającym.
Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania egzaminu po zakończeniu danego kursu językowego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy, odpowiednio do
wymaganych terminów realizacji Projektu.
§4

1.

Wykonawcy za wykonywanie czynności określonych w § 1 przysługuje łączne wynagrodzenie w wysokości nie
większej niż .................................. zł brutto (słownie:.................................złotych 00/100 brutto) na które składają się
następujące kwoty
a) ...................................................................................................................................... za przeprowadzenie
egzaminu TELC na poziomie A2 z języka angielskiego: ................................................................... brutto (słownie:
...............złotych brutto) za osobę, łącznie 216 osób x ....................................... zł = .......................... zł brutto
b) ...................................................................................................................................... za przeprowadzenie
egzaminu TELC na poziomie B2 z języka angielskiego: ................................................................... brutto (słownie:
...............złotych brutto) za osobę, łącznie 24 osoby x ....................................... zł = .......................... zł brutto

2.

Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy dokonywana będzie w terminie 7 dni od daty doręczenia prawidłowo
wystawionej przez Wykonawcę faktury zaliczkowej za każdą zamówioną na podstawie zlecenia grupę szkoleniową.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania wszystkich dokumentów potwierdzających wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy, tj. listy obecności uczestników egzaminu, protokołu z egzaminu, zaświadczeń o wyniku egzaminu
osób które zakończyły egzamin wynikiem negatywnym oraz certyfikatów osób, które zakończyły egzamin z wynikiem
pozytywnym w ciągu 30 dni od daty egzaminu
Przedmiot Umowy obejmują wszystkie elementy, o których mowa w § 1 oraz § 2.
Zamawiający zastrzega, że wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1, może ulec proporcjonalnemu zmniejszeniu
ze względu na zmniejszoną liczbę Uczestników i Uczestniczek przystępujących do egzaminu zgodnie z listą o której
mowa w § 2 ust. 2c.
Zamawiający zastrzega a Wykonawca wyraża zgodę, że termin zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2
uzależniony jest od otrzymania środków finansowych od Instytucji Pośredniczącej w ramach realizowanego Projektu.
W związku z powyższym modyfikacji ulega ust. 2 w ten sposób, że wynagrodzenie zostanie uiszczane w terminie 5
dni od otrzymania środków finansowych przez Zamawiającego od Instytucji Zarządzającej na podstawie prawidłowo
sporządzonej faktury. Zamawiający będzie informował Wykonawcę o przewidywanym nowym terminie zapłaty.
Płatność wynagrodzenia dokonywana będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na
fakturze. Wynagrodzenie należne Wykonawcy jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

3.

4.
5.

6.

7.

§5
1.
2.
3.
4.

Wykonawca zrealizuje zlecenie opisane w § 1 i § 2 z należytą starannością zgodnie z najlepszymi praktykami przy
realizacji zleceń tego rodzaju.
Wykonawca oświadcza, iż posiada kadrę o odpowiednich kwalifikacjach, doświadczeniu i kompetencjach do
wykonania niniejszego zlecenia.
Wykonawca zobowiązuje się do stosowania się przy wykonywaniu przedmiotu Umowy do wszelkich zaleceń
Zamawiającego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechania osób, z którymi współpracuje przy realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy, jak za swoje własne.
§6

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przebiegu realizacji egzaminów dla Uczestników i Uczestniczek
Projektu.
2. Każda ze Stron jest uprawniona do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego
naruszenia postanowień niniejszej Umowy przez drugą Stronę, po uprzednim jednokrotnym pisemnym wezwaniu do
zaprzestania dokonywania naruszeń i prawidłowej realizacji Umowy w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.
Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy w powyższym trybie w szczególności w przypadku przerwania,
zawieszenia lub prowadzenia egzaminów niezgodnie z programem, harmonogramem i ustaleniami Stron umowy z
przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy.
3. Każda ze Stron jest uprawniona do rozwiązania niniejszej Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadkach innych niż wymienione w ust. 2.
4. Oświadczenie o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§7
1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wgląd dla Zamawiającego oraz wszelkich instytucji upoważnionych do kontroli
projektów RPO do wszelkich dokumentów związanych z realizowanym zleceniem, w tym dokumentów finansowych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli Wykonawcy w zakresie prawidłowego wykonywania ustaleń niniejszej
umowy, a w szczególności w zakresie prawidłowego wykonywania ustaleń określonych w § 1 i § 2.
3. Strony postanawiają, iż formą odszkodowania będą kary umowne.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu niewykonania zobowiązań o których mowa w § 1, § 2 i § 3
niniejszej umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy w następujących przypadkach i
wysokościach:
a) w wysokości 30% wartości zamówienia jeśli zerwanie umowy nastąpiło przed wniesieniem przez
zamawiającego opłaty za egzaminy
b) w wysokości 50% wartości zamówienia jeśli zerwanie umowy nastąpiło po wniesieniu przez zamawiającego
opłaty za egzaminy.
5. W przypadku gdy szkoda będzie przewyższała wysokość kary umownej, Zamawiający będzie mógł dochodzić od
Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn zawinionych przez
Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4.
7. Strony mogą odstąpić od kar umownych w wyniku polubownego rozstrzygnięcia ewentualnego sporu.

§8
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, jak również oświadczenia stron wynikające z ustaleń niniejszej Umowy,
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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.
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.
Zmiana Kierownika Projektu nie jest zmianą niniejszej Umowy i wymaga jedynie pisemnego poinformowania drugiej
Strony.
§9

1.

2.

3.

Postanowienia niniejszej Umowy są poufne i nie mogą być udostępniane osobom trzecim bez pisemnej zgody obu
umawiających się Stron. Zastrzeżenie to nie dotyczy udostępniania niniejszej Umowy ustawowym organom
kontrolnym, właściwym dla każdej z umawiających się Stron.
Strony są zobowiązane zachować w tajemnicy przed innymi osobami informacje o drugiej Stronie Umowy oraz
informacje, do których uzyskały dostęp w związku z wykonywaniem Umowy i mają prawo je wykorzystać tylko w celu
wykonania przedmiotu Umowy. Z obowiązku tego zwalnia jedynie pisemna zgoda drugiej Strony w sprawach jej
dotyczących.
Zastrzeżenie poufności nie dotyczy prawa Stron do umieszczania w materiałach referencyjnych informacji o fakcie
współpracy pomiędzy Stronami.
§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron
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