
  
 

  
    

  Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego                          

 

 

Wzór umowy 

 

UMOWA (ZLECENIE) NR SP5/…/2022/MSC 

 

Zawarta w dniu ……………………. roku w Szczecinku pomiędzy: 

Miastem Szczecinek pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek NIP 673-001-02-09 – Szkoła 

Podstawowa nr 5 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku ul. Wiatraczna 5, 78-400 Szczecinek 

– reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły - Rafała Stasika, na podstawie pełnomocnictwa 

udzielonego przez Burmistrza Miasta Szczecinek,  

zwanym w treści umowy Zamawiającym, 

a 

…………………………………………………………………………………………………... 

zwaną/ym w treści umowy Wykonawcą. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń poświęconych doskonaleniu 

warsztatu pracy nauczyciela ………………* w szkole podstawowej dla uczestników 

projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki  

i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. 

2. Szkolenia będą świadczone dla uczestników projektu, w podziale na … grupę/grupy.* 

Wymiar godzinowy świadczenia usługi wynosi ……..* godziny szkoleniowe dla 

grupy/każdej grupy*. Łączna liczba godzin szkoleniowych wyniesie ….. godzin*.  

3. Realizacja usługi polegać będzie na przeprowadzeniu szkoleń poświęconych doskonaleniu 

warsztatu pracy nauczyciela …………….* w szkole podstawowej zgodnie z opisem 

zawartym w zapytaniu ofertowym  …………………….  

4. Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie programu szkolenia dla grupy/każdej grupy* 

w wymiarze ……. godzin*. Wykonawca musi przedstawić program szkolenia do 

zaakceptowania przez Zamawiającego. 

5. Szkolenia odbędą się w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana III Sobieskiego 

w Szczecinku. Od strony organizacyjnej Wykonawcę wspierać będzie osoba wskazana przez 

Zamawiającego. 

6. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do 

należytego przeprowadzenia Szkoleń objętych przedmiotem umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że dysponuje potencjałem technicznym, warunkami i osobami 

z odpowiednimi uprawnieniami oraz kwalifikacjami zdolnymi do prawidłowej realizacji 

przedmiotu umowy. 

8. Szkolenia prowadzone będą w trybie stacjonarnym. 

9. Szkolenia, w których będą uczestniczyć pracownicy Zamawiającego mają charakter 

zamknięty. 

10. Na zakończenie szkolenia każdemu z uczestników wydany zostanie imienny certyfikat. 



  
 

  
    

11. Wykonawca po ukończeniu szkolenia w danej części musi przedstawić Zamawiającemu 

następującą dokumentację: 

a) harmonogramy spotkań, 

b) listy obecności. 

 

§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy w terminie od dnia  

12 września 2022 r. do dnia 31 października 2022 r. * 

 

§ 3 

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

wynagrodzenie w wysokości nie większej niż ………. zł brutto (słownie złotych: 

…………zł 00/100 brutto).  

2. Wynagrodzenie brutto , o którym mowa w ust. 1 wynika z iloczynu kwoty za świadczenie  

1 godziny usług szkoleniowych, tj. …………. zł brutto i łącznej, zaplanowanej do realizacji 

w okresie obowiązywania umowy liczby godzin świadczenia usług, tj. …… godzin*. 

3. Wartość wynagrodzenia brutto, wskazana w ust. 1, obejmuje w przypadku czynnego 

podatnika - podatek od towarów i usług (VAT), a w przypadku osoby fizycznej nie będącej 

czynnym podatnikiem VAT, obligatoryjne obciążenia publicznoprawne (po stronie 

Zamawiającego i Wykonawcy) zgodne z oświadczeniem Wykonawcy, w szczególności, 

zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne. 

 

§ 4 

1. Wynagrodzenie ustalone w § 3 ust. 1, będzie płatne po wykonaniu usługi przelewem  

w terminie 30 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury 

VAT/ rachunku, na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze VAT/rachunku.  

2. Wartość wynagrodzenia brutto, wskazana w § 3 ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane 

z wykonaniem przedmiotu umowy oraz wyczerpują wszelkie zobowiązania Zamawiającego 

względem Wykonawcy.  

3. Podstawę do każdorazowego rozliczenia wykonania przedmiotu umowy i zapłaty 

wynagrodzenia stanowi należyte wykonanie umowy przez Wykonawcę, stwierdzone na 

podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego (zał. nr 1 do umowy), przekazanie 

Zamawiającemu ewidencji wykonanych godzin pracy wraz z listami obecności.  

4. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. Dane do faktury: 

Nabywca: 

Miasto Szczecinek, pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek, NIP: 673-001-02-09 

Odbiorca: 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana III Sobieskiego, ul. Wiatraczna 5, 78-400 Szczecinek 

 

§ 5 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli w czasie realizacji 

przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Zamawiającego   

w zakresie prawidłowości realizacji przedmiotu zamówienia.  



  
 

  
    

3. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawiania na pisemne wezwanie Zamawiającego  

wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zamówienia, w terminie 

określonym w wezwaniu. 

 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w następujących przypadkach:  

a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 

b) niewykonania przedmiotu umowy - w wysokości 50% wynagrodzenia umownego brutto, 

o którym mowa w § 3 ust.1, 

c) za nienależyte wykonanie usługi w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o 

którym mowa w § 3 ust.1. 

2. Przez nienależyte wykonanie uznaje się realizację usługi niezgodnie ze szczegółowym 

opisem przedmiotu zamówienia w zapytaniu ofertowym nr ……….. 

3. Strony zgodnie postanawiają, że kara umowna, o której mowa w ust. 1 lit. c) może zostać 

potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy, o czym zostanie on poinformowany pisemnie. 

4. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy, Wykonawcy nie przysługuje 

wynagrodzenie, a ponadto Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną 

naliczoną na zasadach określonych w ust. 1 lit. b). 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 

prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar 

umownych. 

 

§ 7 

1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem umowy upoważnia się: 

   1) ze strony Zamawiającego: ……………......, tel. …………………, e-mail: ………… 

   2) ze strony Wykonawcy:…………….., tel. …………., e-mail: ……………………….  

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej 

Strony i nie stanowi zmiany treści umowy. 

3. Zmiany osób wymienionych w ust. 1 nie wymagają zmiany umowy i stają się skuteczne 

z chwilą zawiadomienia drugiej Strony o zmianie.  

 

§ 8 

1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje następujące zmiany:  

a) zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy ze względów organizacyjnych, których 

nie można przewidzieć na etapie zawierania umowy oraz w związku  

z przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego lecz przez Zamawiającego 

niezawinionymi, 

b) zmianę terminu wykonania umowy w związku z przyczynami leżącymi po stronie 

Wykonawcy lecz przez Wykonawcę niezawinionymi, po ich uznaniu przez 

Zamawiającego i wyrażeniu przez Zamawiającego zgody na zmianę terminu wykonania, 

c) zmiany odnoszące się do zakresu usług, co może być podyktowane względami 

merytorycznymi lub organizacyjnymi, w szczególności potrzebą odbiorców pomocy, 

d) zmiany dotyczące średniej liczby godzin usług świadczonych w danym miesiącu, co 

może być podyktowane względami merytorycznymi lub organizacyjnymi,  



  
 

  
    

w szczególności potrzebą odbiorców pomocy, które to zmiany nie wpłyną na ogólną 

liczbę usług zaplanowanych do realizacji w ramach niniejszej umowy, 

e) zmiany oznaczeń stron ze względów formalno-prawnych. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy także  

w przypadkach, gdy: 

a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym   

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,  

b) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych  

w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami 

nadzorującymi realizację projektu, w ramach, którego realizowane jest zamówienie, 

c) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących 

Programu Operacyjnego lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub/i 

Pośredniczącej, 

d) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny 

sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy  

w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 

e) w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od woli Stron, 

którym Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności (siła wyższa), 

niemożliwym do zachowania będzie termin realizacji umowy. 

 

§ 9 

1. Przetwarzanie danych osobowych niezbędne dla celów realizacji niniejszej Umowy 

odbywać się będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

2. Zamawiający jako podmiot uprawniony do administrowania danymi osobowymi 

pracowników skierowanych na Szkolenia powierza Wykonawcy do przetwarzania dane 

osobowe w celu realizacji Umowy. Zakres powierzonych do przetwarzania danych 

obejmuje: imię i nazwisko uczestnika zajęć. 

3. W związku z powierzeniem Wykonawcy przetwarzania danych osobowych Wykonawca 

zobowiązuje się do zastosowania przy ich przetwarzaniu wszelkich środków technicznych 

i organizacyjnych przewidzianych dla administratora danych w art. 36-39a ustawy z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) (dalej: 

Ustawa) oraz do przestrzegania wymogów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych 

osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać 

urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (dalej: 

Rozporządzenie). W zakresie przestrzegania tych przepisów Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność jak administrator danych w rozumieniu Ustawy. 

4. Wykonawca nie może powierzyć czynności przetwarzania danych osobowych 

wynikających z Umowy osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego 

oraz przed uzgodnieniem z nim treści umowy powierzenia między Wykonawcą a osoba 

trzecią - w zakresie powierzanego zakresu danych, celu ich powierzania i zobowiązania tej 

strony do zapewnienia środków ochrony danych. 

5. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy 

posiadający imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Upoważnienie 

wygasa z chwilą ustania zatrudnienia upoważnionego pracownika bądź odwołania 

upoważnienia. 



  
 

  
    

6. Wykonawca prowadzi ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania 

powierzonych danych osobowych, o których mowa w ust. 1, w związku z wykonywaniem 

Umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że osoby upoważnione zostały przeszkolone z zasad ochrony 

danych osobowych. Osoby upoważnione nie mogą wykonywać nie wskazanych w nadanym 

im upoważnieniu operacji na danych, ani posiadać prawa dostępu do danych w zakresie 

szerszym, niż wynikałoby to z upoważnienia lub też przetwarzać danych w celu innym, niż 

ten, do którego zostały upoważnione. Za działania osób upoważnionych przez Wykonawcę, 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania własne. 

8. W celu właściwego zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych, o których mowa  

w ust. 1, powierzonych przez administratora danych, Wykonawca zobowiązuje się do 

zachowania najwyższej staranności, w tym do postępowania zgodnego z przepisami 

Ustawy oraz wymogami Rozporządzenia. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu na każde żądanie informacji 

na temat przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Wykonawcę, a w 

szczególności do niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku 

naruszenia przez niego i jego pracowników obowiązków dotyczących ochrony danych 

osobowych. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich 

przypadkach naruszenia bezpieczeństwa oraz tajemnicy danych osobowych lub ich 

niewłaściwym użyciu, a także o wszelkich czynnościach związanych z niniejszą Umową, 

prowadzonych przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami 

państwowymi, policją lub sądami. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) umożliwienia Zamawiającemu dokonania kontroli w miejscach, w których są 

przetwarzane powierzone dane osobowe, w zakresie stosowania Umowy, w terminie 

ustalonym przez Strony nie później jednak niż 7 dni kalendarzowych od dnia 

powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o zamiarze przeprowadzenia kontroli, 

w celu sprawdzenia prawidłowości przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych, 

b) zastosowania się do zaleceń pokontrolnych Zamawiającego, dotyczących poprawy 

jakości zabezpieczania danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, o ile zalecenia 

te są zgodne z Ustawą oraz Rozporządzeniem. 

12. Wykonawca oświadcza, iż: 

a) wszelkie dane osobowe, które w trakcie trwania Umowy otrzyma od Zamawiającego 

będzie wykorzystywał tylko i wyłącznie do celów związanych z realizacją niniejszej 

Umowy; 

b) dane osobowe nie podlegają udostępnieniu osobom trzecim; 

c) zapoznał się z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych oraz 

Rozporządzenia i zapewni bezpieczeństwo powierzonych mu danych osobowych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

d) po zakończeniu realizacji Umowy lub wcześniej na pisemną prośbę Zamawiającego, 

Wykonawca zwróci wszystkie nośniki z otrzymanymi danymi osobowymi, a w 

przypadku sporządzenia dodatkowych kopii, trwale usunie je z wszelkich nośników, 

które nie zostały zwrócone Zamawiającemu. 

 

§ 10 



  
 

  
    

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 11 

1. Wykonawca nie może bez zgody uprzedniej Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy, w tym wierzytelności z niej wynikających. 

2. Wszelkie zmiany dotyczące umowy wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej, za 

wyjątkiem zmian określonych w § 7. 

3. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy, jeden 

dla Zamawiającego. 

 

 

§ 13 

1. Integralną część niniejszej umowy stanowią:  

a) oferta Wykonawcy z dnia …………. r.; 

b) Zapytanie ofertowe nr ……………… 

 

 

 

     ..............................................                                                   ......................................... 

                 Zamawiający                                     Wykonawca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  
    

Załącznik nr 1 do umowy SP5/…./2022/MSC  

 

PROTOKÓŁ 

 ZDAWCZO  -  ODBIORCZY 

 

do umowy (zlecenia) nr SP5/…./2022/MSC zawartej w dniu …….. r. pomiędzy: 

Miastem Szczecinek pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek NIP 673-001-02-09 – Szkoła Podstawowa 

nr 5 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku ul. Wiatraczna 5, 78-400 Szczecinek – reprezentowanym 

przez Dyrektora Szkoły - Rafała Stasika, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez 

Burmistrza Miasta Szczecinek,  

zwanym w treści umowy Zamawiającym, 

a 

…………………………………………………………………………………………………... 

zwaną/ym w treści umowy Wykonawcą. 

 

Dnia ………………….. r. w obecności reprezentanta Wykonawcy – ………………………. 

i reprezentanta Zamawiającego: ………………. spisano protokół na okoliczność zakończenia 

prac będących przedmiotem umowy nr j.w. 

Strony zgodnie oświadczają, że prace wykonane zostały w terminie, zgodnie  

z ustaleniami zawartymi w umowie. 

Przedstawiciel Zamawiającego nie stwierdził żadnych widocznych wad i uchybień  

w wykonaniu przedmiotu umowy.  

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Zamawiającego 

a 1 egz. dla Wykonawcy.  

 

 

 

     ………………………………                                  ………………………………….. 

               WYKONAWCA:                                                      ZAMAWIAJĄCY: 

 

* zgodnie z zapytaniem ofertowym 

 

 

 


