Załącznik Nr 7 do SIWZ

PROJEKT UMOWY NR …...............
zawarta w dniu …............................2012 r. w Myślenicach pomiędzy:
GMINĄ MYŚLENICE z siedzibą w Myślenicach,

ul. Rynek 8/9, NIP: 681-10-04-414

reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice – mgr Macieja Ostrowskiego
wraz z:
ZESPOŁEM EKONOMIKI OŚWIATY W MYŚLENICACH z siedzibą w Myślenicach, ul. Jordana 4A,
NIP: 681-18-46-768 reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu Ekonomiki Oświaty – Danutę
Kasprzycką
Zwanym/zwaną dalej ,,Zamawiającym’’
a
Panem/Panią/firmą:
Nazwa: ………………………............................................................................................................….
Nazwisko: ........................................................................................................................................
Imię/imiona: ….............................................................................................……………………………
Zamieszkałym/zamieszkałą: ……………….................................................………………………….……
Zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”, o następującej treści:
Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu
nieograniczonego Nr: 1/EKS/2012 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami).
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie
zajęć………………………………………………….................................................................................................…
w ramach Projektu pn.: „Bliżej nauki – oferta edukacyjno-rozwojowa dla uczniów klas I – III
szkół podstawowych Gminy Myślenice”, realizowanego według umowy o dofinansowanie projektu Nr
UDA-POKL.09.01.02-12-131/11-00 (zwanej dalej umową o dofinansowanie projektu), w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1.
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w
systemie oświaty, 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszenie różnic

jakości

usług

edukacyjnych,

współfinansowanego

ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego, w wymiarze godzin ……………………………...… według formularza oferty
stanowiącej Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Do przedmiotu umowy zalicza się także Wykonawcy należy także prowadzenia dokumentacji zgodnie z
wymaganiami dotyczącymi realizacji projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wymaganymi

przez Dyrektora Szkoły Podstawowej.
3.

Wykonawca

zobowiązuje

się

wykonać

przedmiot

umowy

w

Szkole

Podstawowej............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................Części nr …...........….....................................................Wymienionej w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
4. Zamawiający wyraża zgodę na zlecenie wykonania usługi związanej z wykonaniem przedmiotu umowy
Podwykonawcy.
5. Wykonawca odpowiada za nienależyte wykonanie usługi swoich Podwykonawców.
6.

Wykonawca i Podwykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego

przedstawić

dokumenty potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie

niezbędne do wykonywania

zamówienia.
§2
Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
1. Wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
2.Przygotowanie pomieszczeń do prowadzenia zajęć.
3. Opracowanie programu indywidualizacji obejmującego tematykę zajęć i przedłożenie dyrektorowi szkoły
do akceptacji.
4. Prowadzenie zajęć dodatkowych zgodnie z celami projektu.
5. Prowadzenie zajęć w terminie od 04.09.2012 r. do 21.06.2013 r. zgodnie z harmonogramem
dostosowanym do szkolnego planu lekcji, rozłożonych równomiernie w ciągu semestru.
6. Prowadzenie zajęć dla wskazanej liczby osób zgodnie z założeniami projektu.
7. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa.
8. Przeprowadzenie wymaganej liczby godzin zajęć w terminie określonym w umowie.
9. Wykorzystanie, zgodnie z przeznaczeniem, materiałów dydaktycznych zakupionych na potrzeby projektu i
wspomagających prowadzenie zajęć.
10. Systematyczne i prawidłowe prowadzenie dokumentacji zajęć, w tym prowadzenie dziennika zajęć, listy
obecności, podsumowanie frekwencji uczniów na zajęciach po każdym semestrze, gromadzenie prac
uczniów.
11. Przeprowadzenie analizy postępów uczestników projektu zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie – na
końcu projektu.
12. Przeprowadzenie ankiety wśród rodziców uczniów objętych wsparciem - 2 razy w trakcie trwania
projektu.
13. Uczestniczenie w pracach zespołu nauczycieli klas I – III.
14. Przygotowanie dokumentacji w formie wymaganej do rozliczenia projektu.
15. Wspomaganie promocji i ewaluacji projektu, informowanie o współfinansowaniu ze środków EFS,
przestrzeganie wytycznych dotyczących oznaczenia projektu w ramach POKL.
16. Stosowanie zasady równości szans, w tym zasady równości płci.

17. Współpraca z dyrektorem szkoły, koordynatorem projektu i asystentem koordynatora.
§3
1. Wszelkie zadania i czynności powierzone w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się
realizować zgodnie z treścią projektu, w terminach tam określonych, w sposób zapewniający spełnienie
wymogów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX, 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic jakości usług edukacyjnych.
2. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy merytorycznej z Zamawiającym, bezpośredni nadzór nad
zleceniem sprawuje z up. Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Dyrektor Zespołu Ekonomiki Oświaty w
Myślenicach.
3. Wykonawca oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w czasie trwania zajęć,
jakość i terminowość prowadzonych zajęć, szkody wyrządzone przez swoje działania lub zaniechania podczas
wykonywania przedmiotu umowy, wykorzystanie narzędzi i materiałów dydaktycznych zakupionych przez
Zamawiającego w ramach projektu zgodnie z ich przeznaczeniem oraz dbałość o ich należyty stan, należyte
utrzymanie stanu nieodpłatnie udostępnionych przez dyrektora szkoły pracowni/sal, w których będą
prowadzone zajęcia oraz użyczonego do prowadzenia zajęć sprzętu.
4. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich
informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy zlecenia, przyjmuje do wiadomości, że dane
osobowe są objęte ochroną - zgodnie z ustawą.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę danych osobowych – stosowanie zasad określonych w
obowiązujących przepisach prawa.
6. Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności przy wykonywaniu zamówienia.
7. Wykonawca wykona zamówienie wynikające z zawartej umowy osobiście.
8. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje do należytego wykonania
zamówienia.
9. Wykonawca oświadcza, że został poinformowany, iż świadczenie usług objętych niniejszą umową jest
współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach
projektu pn.: „Bliżej nauki – oferta edukacyjno-rozwojowa dla uczniów klas I – III szkół podstawowych
Gminy Myślenice”.
10. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby związane z realizacją
projektu.
§4
Obowiązki Zamawiającego obejmują:
1. Udzielanie wyjaśnień i porad związanych z treścią projektu pn.: „Bliżej nauki – oferta edukacyjnorozwojowa dla uczniów klas I – III szkół podstawowych Gminy Myślenice”.
2. Informowanie o zmianach wpływających na realizację projektu.

§5

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się, zgodnie z przyjętą formularzem
ofertowym Załącznikiem Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
(stawka godzinowa)................................................x ….......................................................(liczba godzin)
łącznie

na

kwotę

brutto

…........................................................................................................................
(słownie:...........................................................................................................................................
.... )
2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy i inne opłaty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
3. Wynagrodzenie przez cały okres realizacji umowy jest stałe i zgodne z Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia i nie podlega zmianie do końca trwania umowy.
4. Od wynagrodzenia brutto potrącone zostaną wszelkie przepisane prawem podatki i składki w zakresie
ubezpieczenia społecznego.
5. Wynagrodzenie będzie płatne w okresach zgodnych z przyjętym harmonogramem w wysokości
odpowiadającej liczbie przepracowanych godzin.
6. Po upływie każdego okresu, nie później niż w 5 dniu następnego miesiąca, Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu rachunek. W rachunku należy uwidocznić liczbę przeprowadzonych zajęć (w godzinach).
7. Przedstawiony rachunek musi zawierać adnotację o przyjęciu pracy będącej przedmiotem zlecenia,
zgodnie z § 1 umowy zlecenia, przez przedstawiciela reprezentującego Zamawiającego.
8. Wypłata wynagrodzenia przez Zamawiającego nastąpi nie później niż do 30 dni od dnia przedłożenia
rachunku przez Wykonawcę, na rachunek bankowy:
Nr ……………………………………………………………………............................................................................………
Otwarty w banku ……….................................................................…………………………………………………………
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu wypłaty wynagrodzenia na wypadek opóźnienia
wpływu transzy dotacji.
10. Należność Wykonawcy za wykonane zgodnie z umową usługi po ich zatwierdzeniu wykonania w należyty
sposób przez Dyrektora danej Szkoły Podstawowej, w której będzie wykonywana usługa bez zastrzeżeń,
będzie regulowana z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty przedłożenia
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT pod warunkiem posiadania środków finansowych,
przekazanych przez Instytucję Pośredniczącą na rachunek bankowy projektu. W sytuacji opóźnień w
przekazaniu transz dotacji przez Instytucję Pośredniczącą, wypłata wynagrodzenia nastąpi niezwłocznie po
wpłynięciu środków z transzy. W przypadku, o których mowa Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu
opóźnienia w zapłacie. Wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
11.Na fakturze VAT Wykonawca zobowiązany jest do powołania się na numer niniejszej umowy.
12. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§6
Wykonawca zapłaci Zamawiającego kary umowne w przypadku:
odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego

w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
§7
Jakiekolwiek zmiany w treści umowy mogą być dokonane jedynie pisemnie w formie aneksu do umowy
zlecenia pod rygorem nieważności. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne.
§8
W sprawach nieuregulowanych treścią umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

