
 
 

Załącznik nr 1b 
 

U m o w a – projekt – Zadanie 2 
 

Umowa Nr………………………  
dotycząca organizacji szkoleń  

 
zawarta w ……………… w dniu …………… roku pomiędzy:  
 
………………………………………………………………………………………………. 
ul. ……………………………………………..........., …………………………………….  
 
reprezentowanym przez: 
1. ……………………………………………….. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy...................................... 

 
 
zwanym dalej w treści Umowy Zamawiającym,  
a  
…………………………. 
 
z siedzibą w ………………………………., NIP ………………………………. . KRS …………………. 
 
reprezentowanym przez: 
 
1. ……………………………….. 

 
zwanym dalej w treści Umowy Wykonawcą, 
 
o następującej treści: 

§ 1 
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia poniższych szkoleń w ramach 
Projektu „Rozwój e-usług w Mieście i Gminie Koniecpol - szansą na nowoczesność” , 
zgodnie z poniższym zestawieniem:  



 
 

Przedmiot   Nazwa szkolenia  Jednostka  
Ilość 

grup  

Ilość osób 

na grupę  

Ilość godzin 

szkoleniowych 

na grupę  

Wynagrodzenie 

brutto w 

wysokości za 

szkolenie: 

 

Zasady bezpieczeństwa ICT Osoba 1 10 

8 godz. x 1gr.  

x 10 os./gr. = 8 

godz. 

 

Obsługa dokumentów 

elektronicznych zgodnie z 

przepisami prawa 
Osoba 1 10 

8 godz. x 1gr.  

x 10 os./gr. = 8 

godz. 

 

Techniki komunikacyjne i 

informacyjne w administracji 

publicznej 

Osoba 1 10 

8 godz. x 1gr.  

x 10 os./gr. = 8 

godz. 

 

eUrzędnik w certyfikacji ECDL Osoba 1 10 

16 godz. x 1gr. x 

10 os./gr. = 16 

godz. 

 

Administering Windows Server 

2012 
Osoba 1 1 

35 godz. x 1gr. x 

1 os./gr. = 35 

godz. 

 

 
§ 2 

1. Wykonawca za przeprowadzenie usług szkoleniowych, o których mowa w § 1 otrzyma 
wynagrodzenie brutto w wysokości …………….. zł (słownie ……………………..zł)  

2. Wynagrodzenie płatne będzie w częściach po zakończeniu szkolenia dla danej grupy w wysokości 
określonej w tabeli dla grupy i wystawieniu faktury VAT, Zamawiający dokona zapłaty w terminie 14 
dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Zamawiającego od Instytucji Pośredniczącej, w 
celu realizacji projektu.  

 
§ 3 

Wymagania dotyczące szkoleń: 

1) Jednostką czasową szkolenia jest 1 godzina szkoleniowa (1 godzina szkoleniowa = 1 godzina 

lekcyjna = 45 minut).  

Szkolenia będą trwały maksymalnie 8 godzin szkoleniowych w ciągu dnia.  
2) Szkolenia będą odbywać się w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach pracy Urzędu, tj.  

a) 7:30 - 15:30 - poniedziałek, wtorek, środa;  

b) 7:30 - 17:00 - czwartek; 

c) 7:30 - 14:00 – piątek. 

3) Szkolenia będą odbywały się na terenie siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu  

(ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol). 

4) Szkolenia będą prowadzone w języku polskim. 

5) Szkolenia prowadzone będą na podstawie dziennego harmonogramu prac, dostarczonego przez 

Wykonawcę Zamawiającemu nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 

6) Szkolenia prowadzone będą na podstawie szczegółowego zakresu merytorycznego szkolenia 

dostarczonego przez Wykonawcę.  

7) W przypadku szkoleń trwających do 3 godzin, przewiduje się jedną przerwę kawową, trwającą 15 

minut. W przypadku szkoleń trwających powyżej 3 godzin, organizowane będą dwie przerwy 

kawowe, trwające 15 minut każda. Dodatkowo, w przypadku szkoleń trwających 8 godzin, 

zaplanowana jest przerwa obiadowa, trwająca 30 minut. 
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8) W przypadku szkoleń, w których udział bierze 1 osoba, stosowany będzie voucher na szkolenie w 

autoryzowanym ośrodku szkoleniowym, oddalonym nie więcej niż 100 km od siedziby 

Zamawiającego. 

9) W ramach organizacji szkoleń Zamawiający zapewni: 

a) Salę szkoleniową, przystosowaną do prowadzenia zajęć dydaktycznych, zapewniającą warunki do 

przeprowadzenia szkolenia. Sala wyposażona będzie w wystarczającą dla wszystkich 

Uczestników szkolenia liczbę stanowisk pracy. 

b) Rekrutację osób biorących udział w szkoleniach. 

c) Dostęp do sieci Internet. 

d) Oznakowanie sali szkoleniowej obowiązkowymi oznaczeniami Beneficjentów Funduszy 

Europejskich.   

10) W ramach organizacji szkoleń Wykonawca zapewni: 

a) Materiały szkoleniowe, obejmujące szczegółowy zakres szkolenia, harmonogram dzienny 

szkolenia oraz materiały merytoryczne (np. skrypty, podręczniki, zeszyty informacyjne, broszury) 

w formie papierowej, zawierające szczegółowe informacje, które będą omawiane podczas 

szkolenia. Ponadto uczestnicy otrzymają materiały pisarskie, w tym zeszyty, długopisy, ołówki itp. 

Materiały szkoleniowe przekazywane są nieodpłatnie Uczestnikom na własność. 2 egzemplarze 

materiałów szkoleniowych zostaną przekazane Zamawiającemu w celach archiwalnych w formie 

papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej. 

b) Warunki pracy Uczestników i Wykonawcy w trakcie trwania szkolenia zgodne przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

c) Wystarczającą liczbę własnych licencji na oprogramowanie komputerowe wykorzystywane przy 

realizacji szkoleń oraz sprzęt komputerowy dla każdego Uczestnika umożliwiający 

przeprowadzenie szkolenia.  

d) Projektor multimedialny, tablice i inne artykuły niezbędne do prowadzenia szkoleń.  

e) Właściwe działania promocyjne i informacyjne dotyczące szkoleń, w tym właściwe oznakowanie 

sal szkoleniowych, jak również oznakowanie w odpowiedni sposób materiałów szkoleniowych 

przekazanych Uczestnikom oraz Zamawiającemu w celach archiwalnych obowiązkowymi 

oznaczeniami Beneficjentów Funduszy Europejskich.   

f) Wydanie Uczestnikom szkolenia zaświadczeń o ukończeniu danego szkolenia. 

g) Kadrę  trenerską posiadającą wiedzę i umiejętności adekwatne do rodzaju i zakresu 

merytorycznego szkolenia, zdolną do pełnej realizacji wymogów związanych  

z prowadzeniem szkoleń. 

h) Catering oraz wyżywienie w postaci: 

I. Dla wszystkich szkoleń: 

 Przekąsek suchych: dwa rodzaje ciastek kruchych, dostępnych dowolnie przez cały czas trwania 

szkolenia, w ilości 200 g na 1 Uczestnika. 

 Wody mineralnej, dostępnej przez cały czas trwania szkolenia w ilości dwóch butelek 0,5 l na 1 

Uczestnika szkolenia. 

 Napojów ciepłych (kawa, herbata) oraz śmietanki i cukru dostępnych dowolnie podczas 

zaplanowanych przerw w szkoleniu w miejscu do tego wyznaczonym, w ilości dowolnej. 

II. Dla szkoleń trwających 8 godzin dodatkowo: 

 1 jednodaniowego ciepłego posiłku dla każdego Uczestnika szkolenia, minimum: ziemniaki, ryż, 

kasza lub frytki – 200 g na osobę, kotlet, sztuka mięsa (np. udko) lub ryba – 200 g na osobę, 

zestaw surówek min. 2 sztuki – 150 g na osobę. 

i) Prowadzenie dokumentacji wszystkich szkoleń w jednakowy sposób. Na dokumentację szkolenia 

składają się: 

I. Lista obecności Uczestników szkolenia (dzienne, wypełniane oddzielnie każdego dnia szkolenia). 

II. Lista odbioru zaświadczeń o ukończeniu szkolenia. 

III. Potwierdzenie przez Uczestników odbioru materiałów szkoleniowych. 

IV. Potwierdzenie przez Uczestników otrzymania cateringu i wyżywienia. 

V. Ankiety ewaluacyjne wypełniane przez Uczestników po zakończeniu szkolenia. 



 
 

VI. Sporządzony przez kadrę trenerską dziennik zajęć, zawierający szczegółowe informacje na temat 

przebiegu oraz zakresu merytorycznego szkolenia, podpisany po zakończeniu szkolenia przez 

prowadzącego szkolenie. 

11) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłożenia innych dokumentów, o czym poinformuje 

Wykonawcę nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.  

 
§ 4 

Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i umiejętności wymagane do wykonania postanowień 
niniejszej umowy. 
 

§ 5 
Zamawiający ma prawo do: 
1. Dokonywania kontroli przebiegu i sposobu prowadzenia szkolenia. 
2. Uczestnictwa w ocenie końcowej osoby szkolonej. 
3. Odstąpienia od umowy i żądania zwrotu przekazanych środków w przypadku nie wywiązania się 

Wykonawcy warunków oferty i umowy. 
4. Zmiany terminu realizacji szkolenia w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
 

§ 6 
Zmiana postanowień niniejszej umowy jest dopuszczalna na zasadach określonych w art. 144 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych.  

 
§ 7 

1. W przypadku nie wykonania lub nie należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający 
może naliczyć karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach: 
a) za zwłokę w zakończeniu szkolenia w wysokości 1% wynagrodzenia o którym mowa w § 2 ust. 1 

za każdy dzień zwłoki, 
b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

wysokości 10% wynagrodzenia o którym mowa w § 2. 
2. O nałożeniu kary umownej, jej wysokości i podstawie jej nałożenia Zamawiający będzie informował 

Wykonawcę pisemnie w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę nałożenia 
kary. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych Kodeksu Cywilnego jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kary umownej. 

 
 

 
§ 8 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 9 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu 
Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. 2016, 380 z późn. zm.).  

2. Integralne części niniejszej umowy stanowią: 
a) SIWZ,  
b) Oferta Wykonawcy,  
c) Program Szkolenia. 

§ 10 
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 

 
 

ZAMAWIAJĄCY                   WYKONAWCA 



 
 
 
 
 


