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- WZÓR-    Załącznik nr 3 

 

 

U M O W A 

 

 

Umowa zawarta w dniu …………………2014r. w Prusicach pomiędzy: 

 

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w  Prusicach  

reprezentowanym przez p.o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Joannę 

Wiraszkę, zwaną w treści umowy Zamawiającym, 

a  firmą …………………………………………………………………………………...  

zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez Panią/Pana 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 §1. 

 

1. Zamawiający zleca, a wykonawca zlecenia przyjmuje obowiązki i zobowiązuje się do 

wykonania usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursów  z zakresu:  

1) ,,Nowoczesny magazynier z obsługą wózków widłowych i komputera”   

2) ,,Opieka nad osobami starszymi i małymi dziećmi”  

3) ,,Decupage” dla 8 uczestników, 

 w ramach projektu systemowego ,,Trzymajmy się razem – zróbmy pierwszy krok” 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji 

społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 7.1.1 

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, odpowiednie kwalifikacje i warunki do 

należytego wykonania zadania. 

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego polecić wykonania zadania osobie 

trzeciej. 
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 § 2 

 

1. Szkoleniem obejmuje się 12 osób  bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, w tym dwie 

osoby  niepełnosprawne.    

2. Termin szkolenia : lipiec / listopad 2014r. 

3. Miejsce  przeprowadzenia kursu wyznacza Wykonawca. Szkolenie odbywać się będzie w 

miejscowości: ……………………………………………………………………………….. 

  4. Szkolenie  obejmuje  łącznie zajęcia  teoretyczne i praktyczne.  

 

§ 3. 

 

1. Koszt za osobę wynosi …………..….…………..zł 

Ogółem należność za 12 uczestników kursu: 

 Netto …………………………….…….………….zł 

Podatek VAT ………………………………………zł 

Brutto ………………………………….…………..zł 

słownie:……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………….zł brutto 

 

2. Należność Zamawiający ureguluje w ciągu 7 dni po zakończonej usłudze. 

 

§ 4. 

 

1. W celu realizacji szkolenia  Wykonawca zapewnia materiały szkoleniowe do zajęć 

teoretycznych i praktycznych. 

2. Materiały szkoleniowe uczestnicy szkolenia otrzymują na własność. 

 

§ 5. 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia: Przeprowadzenie szkolenia na kursy;  

1) ,,Nowoczesny magazynier z obsługą wózków widłowych i komputera” dla 4 

mężczyzn  
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2) ,,Opieka nad osobami starszymi i małymi dziećmi” dla 8 kobiet,  

3) ,,Decupage” dla 8 osób, będącymi uczestnikami projektu systemowego 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Zadanie I aktywna integracja – instrument 

aktywizacji edukacyjnej.  

1. Kurs odbędzie się w miejscu wyznaczonym przez wykonawcę z uwzględnieniem jak 

najbliższego miejsca zamieszkania naszych klientów.  

2. Ilość godzin szkolenia teoretycznego oraz praktycznego, 

1) ,,Nowoczesny magazynier z obsługą wózków widłowych i komputera” łącznie to 

108 godzin, w tym 88 godzin dydaktycznych i 20 godzin zajęć praktycznych.  

2) ,,Opieka nad osobami starszymi i małymi dziećmi” obejmuje 100 godzin, w tym 40 

godzin dydaktycznych zajęć grupowych i 60 godzin praktycznych.  

3) ,,Decoupage” 5 dni po 6 godzin.  

3. Zajęcia odbywać się będą w formie godzin lekcyjnych (1godz. = 45 min zegarowych) z 

uwzględnieniem przerw.  

4. Wszelkie koszty zawiązane z przeprowadzeniem kursu ponosi wykonawca, w tym 

między innymi: 

1) Wynagrodzenie wykładowców i instruktorów, 

2) Koszty wynajmy sali wykładowej. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć 

teoretycznych w siedzibie GOPS.  

3) Koszty wynajmu placu manewrowego, 

4) Koszty zapewnienia pomocy dydaktycznych( materiały szkoleniowe opatrzone logo 

Unii, które pozostają własnością uczestników po zakończonym kursie),  

5) Zorganizowania i pokrycia kosztów dojazdu uczestników na zajęcia,  

6) Zapewnienie i pokrycie poczęstunku w trakcie trwania zajęć teoretycznych i 

praktycznych tj. kawa, herbata, ciastka, cukier, mleczko, napoje, woda itp. oraz 

zapewnienie uczestnikom jednego ciepłego posiłku podczas zajęć teoretycznych, 

7)   Objęcie ubezpieczeniem podczas całego szkolenia NW, 

 

 

 

 

http://www.google.pl/search?hl=pl&client=firefox-a&hs=PP2&rls=org.mozilla:pl:official&channel=np&sa=X&ei=NmnIT4GbMoXwsga-07mzDg&ved=0CB0QvwUoAQ&q=decoupage&spell=1&biw=1411&bih=710
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8) Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia 

stanowiącej: 

a) dziennik zajęć edukacyjnych zawierający listę obecności, wymiar godzin i tematy 

zajęć edukacyjnych, 

b) rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających 

ukończenie szkolenia oraz przekazania kserokopii w/w dokumentacji, potwierdzonej 

za zgodność z  

9) oryginałem w ciągu 7 dni po zakończonym szkoleniu od daty zakończenia szkolenia. 

 

5. Po zakończeniu kursu uczestnicy projektu otrzymają zaświadczenia o odbytym kursie. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nadzorowania przebiegu kursu, uczestniczenia w 

egzaminach i gromadzenia zdjęć. 

 

§6. 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo: 

 

1) kontroli  przebiegu i efektywności kursu oraz frekwencji uczestników, 

2) uczestnictwa w trakcie szkolenia i w zakończeniu szkolenia, 

3) do przeprowadzenia dokumentacji fotograficznej szkolenia. 

 

2. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy oraz ma prawo do zadania zapłaty kary umownej w 

wysokości 5% kwoty określonej w §3 ust.1. 

 

§ 7. 

 

1. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą  obu stron w formie 

pisemnego aneksu. 
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 § 8.  

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, 

a ewentualne spory podlegają rozpatrzeniu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 9. 

 

2.Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i 

jedna dla Wykonawcy. 

 

 

 

Podpis wykonawcy       Podpis zamawiającego 

 

 


