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UMOWA Nr………………./2018 

zawarta dniu…………………..2018 r. w Rudce Kozłowieckiej pomiędzy: 

Gminą Niemce/ Szkołą Podstawową w Rudce Kozłowieckiej 

z siedzibą przy ul. Lubelskiej 121, 21-025 Niemce reprezentowaną przez Dyrektora Panią 

Barbarą Jaszczuk zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

a 

z siedzibą……………………………..REGON:……………………, NIP:……………...  

reprezentowaną przez:…………………………………………………………………….  

zwanym w dalszej części umowy: „Wykonawcą” 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z art. 138 o 

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1579 tj.) została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę polegającą na 

organizacji i przeprowadzeniu szkolenia dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rudce 

Kozłowieckiej w ramach projektu pn. „Kompetencje na starcie” realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020, Oś 

priorytetowa 12, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne, zgodnie z warunkami określonymi w 

dokumentacji postępowania i w ofercie Wykonawcy, zwane dalej „przedmiotem umowy”. 

2. Przedmiot umowy obejmuje: 

 Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli. 

1. Każde szkolenie prowadzone zostanie dla 10 nauczycieli w wymiarze 48 godzin dla 2 

grupy po 5 osób . 

2. Tematyka szkoleń obejmuje: 

2.1 Techniki multimedialne w nauczaniu przedmiotowym.  

Zakres tematyczny: Internetowe programy edukacyjne i edukacyjne bazy danych , techniki 

multimedialne jako środek dydaktyczny, zdjęcia satelitarne oraz lotnicze, wykorzystanie 

możliwości GPS do wyszukiwania informacji, e – learning ( nauczanie na odległość) 

korzystanie z platform internetowych, grupy dyskusyjne, wykorzystanie stron www, 

przeglądarki, wydawnictwa elektroniczne( np. wirtualne muzea). 

1. Miejsce przeprowadzenia szkoleń: Szkoła Podstawowa w Rudce Kozłowieckiej. 

2. Wykonawca nie ponosi żadnych kosztów wynajmu sal. 

3. Termin realizacji: do dnia 30.06.2018 r. 
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2.2        Wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu. 

Zakres tematyczny: przedstawienie zasad eksploatacji tablicy, poznawanie podstawowych 

funkcji oprogramowania tablicy interaktywnej, zapoznanie z możliwościami edukacyjnego 

zastosowania tablicy interaktywnej oraz tworzenie własnych projektów z wykorzystaniem 

zasobów internetowych oprogramowania tablicy, programów edukacyjnych , multimediów. 

1. Miejsce przeprowadzenia szkoleń: Szkoła Podstawowa w Rudce Kozłowieckiej 

2. Wykonawca nie ponosi żadnych kosztów wynajmu sal. 

3. Termin realizacji: do dnia 30.11.2018 r. 

 

  

§ 2 

Termin realizacji umowy 

1. Strony ustalają, iż realizacja I szkolenia nastąpi w terminie do dnia 30.06.2018 r. 

2. Strony ustalają, iż realizacja części II szkolenia w terminie do 30.11.2018 r. 

§ 3 

Dokumentacja wykonania usługi 

1. Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania wykonanych usług realizacji form 

doskonalenia nauczycieli za pomocą uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji, w tym w 

szczególności związanej z rozliczeniem liczby zrealizowanych godzin dydaktycznych form 

doskonalenia nauczycieli oraz list obecności według przekazanego wzoru przez 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację określoną w ust. 1 w terminie do 

5 dni po zakończeniu każdego szkolenia, z zastrzeżeniem, że jeżeli wymagania projektu 

określają inny - wcześniejszy termin przekazania odpowiednich dokumentów, dokumenty te 

zostaną przekazane Zamawiającemu najpóźniej na 4 dni przed upływem tego terminu. 

3. W przypadku złożenia nieprawidłowej dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do 

jej poprawienia i ponownego przedłożenia Zamawiającemu w terminie 2 dni od momentu 

wezwania do jej poprawienia przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia wszelkich zestawień wynikających z 

dokumentacji wykonania usługi na prośbę Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od 

dnia przedłożenia takiego żądania. 

§ 4 

Oznakowanie 

Wykonawca zobowiązuje się do oznaczenia znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy 

Europejskich oraz oficjalnym logo promocyjnym województwa lubelskiego, informacją 

0 współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a 

także logo 

1 nazwą projektu wszelkich dokumentów sporządzanych w ramach realizacji 

zamówienia. 

§ 5 
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Ogólne reguły wykonywania umowy 

1. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot umowy z należytą starannością i 

aktualną wiedzą w danej dziedzinie jaką można oczekiwać od profesjonalisty. 

  

2. Wykonawca jest zobowiązany do lojalnej współpracy z Zamawiającym, w 

szczególności do informowania Zamawiającego o wszelkich przeszkodach czy utrudnieniach 

w prawidłowej realizacji świadczeń i wypracowywania sposobów alternatywnego i zgodnego 

z oczekiwaniami Zamawiającego sposobu realizacji świadczenia. 

3. Wykonawca do realizacji przedmiotu zamówienia zapewnia osoby posiadające 

kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

4. W przypadku konieczności, spowodowanej ważnymi wydarzeniami losowymi, 

zastąpienia osoby wskazanej do przeprowadzenia danej formy wsparcia, Wykonawca jest 

niezwłocznie przed rozpoczęciem zajęć, zobowiązany do poinformowania o zdarzeniu 

Zamawiającego oraz zadbania, aby osoba zastępująca miała doświadczenie i kwalifikacje 

równe osobie zastępowanej. 

5. Do kontaktów związanych z realizacją umowy strony wyznaczają następujące osoby: 

1) Ze strony Zamawiającego: ……………………………………………………….., 

2) Ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………………,

  

§ 6 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, iż za wykonanie usługi, objętej przedmiotem umowy, Wykonawca 

otrzyma 

wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy, w wysokości:………………. zł brutto 

(słownie: ………………………..złotych). 

2. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie, przelewem na rachunek Wykonawcy 

nr…………………… wskazany na fakturze VAT/ rachunku w terminie 21 dni, licząc od dnia 

otrzymania faktury VAT/ rachunku po dokonanym przez Zamawiającego zatwierdzeniu 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

3. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest złożenie przez Wykonawcę w Biurze 

Projektu prawidłowo sporządzonej dokumentacji, w tym w szczególności fakturę VAT/ 

rachunek wraz z rozliczeniem liczby zrealizowanych godzin dydaktycznych form 

doskonalenia nauczycieli. 

4. Na fakturze VAT/ rachunku uwidocznione będą następujące dane: 

Nabywca:                                                           Odbiorca: 

Gmina Niemce                                 Szkoła Podstawowa w Rudce Kozłowieckiej 

ul. Lubelska 121                                 Rudka Kozłowiecka 30B 

 

21 -025 Niemce                                  21 -025 Niemce 



 
 

                                                              Projekt ,, Kompetencje na starcie’’ 
Numer Projektu: RPLU 12.02.00-06-00115/17 

 
 

NIP:7133056658 

5. Zamawiający zastrzega, że wypłata wynagrodzenia nastąpi po otrzymaniu środków 

finansowych na ten cel od Instytucji Zarządzającej. 

6. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

7. Wykonawca oświadcza, że określone w ust. 1 wynagrodzenie obejmuje wszelkie 

koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

8. Potwierdzeniem czasu wykonywania czynności określonych w § 1 będzie ewidencja 

godzin wykonywania umowy zlecenia (zwana dalej ewidencją), której wzór stanowi załącznik 

nr 2 do umowy. 

9. Ewidencja wymieniona w ust. 9, obejmuje okres miesiąca kalendarzowego. 

Wskazywana jest w niej ilość godzin i minut przepracowanych w danym dniu miesiąca przez 

Wykonawcę. 

  

10. Ewidencję, o której mowa w ust. 9 należy przekazać do Zamawiającego w terminie do 

dnia 10- tego każdego miesiąca. 

§ 7 

Odstąpienie od umowy i kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne. 

2. Wykonawca szkoleń zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych w przypadku 

zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, w stosunku do terminów określonych w § 2 niniejszej 

umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 za każdy dzień zwłoki,  

§ 8 

Zmiana treści umowy 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem ich nieważności.  

§ 9 

Prawa autorskie 

1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 , Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego majątkowe prawa autorskie, do materiałów szkoleniowych stanowiących 

utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 880 tj.) oraz wyraża zgodę na wykonywanie przez 

Zamawiającego zależnego prawa autorskiego oraz przenosi na Zamawiającego wyłączne 

prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 

2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich, o którym mowa w ust. 1 następuje z 

chwilą ich przekazania Zamawiającemu, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby 

egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji: 

a) utrwalanie w szczególności drukiem, zapisem w pamięci komputera i na nośnikach 

elektronicznych oraz zwielokrotnianie tak powstałych egzemplarzy dowolną techniką; 

b) wystawianie lub publiczną prezentację (na ekranie), w tym podczas seminariów i 

konferencji; 

c) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach 

audio-wizualnych i komputerowych; 



 
 

                                                              Projekt ,, Kompetencje na starcie’’ 
Numer Projektu: RPLU 12.02.00-06-00115/17 

 
 

d) prawo do korzystania z wyników prac w całości lub w części oraz ich łączenia z 

innymi dziełami, opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, 

modyfikację, tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, okładek, wielkości i treści całości 

lub ich części; 

e) wprowadzenie do obrotu (zarówno oryginału jak i egzemplarzy), najem i użyczenie 

egzemplarzy w całości lub części; 

f) publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą wizji lub fonii 

przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem 

satelity, równoległe i integralne nadawanie wyników prac przez inną organizację radiową 

bądź telewizyjną, transmisję komputerową (sieć szerokiego dostępu, Internet) łącznie z 

utrwalaniem w pamięci RAM oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji; 

g) wprowadzanie (w tym zlecanie wprowadzania osobom trzecim) dowolnych zmian w 

utworach, w tym: przystosowywanie, dokonywanie zmian układu, sporządzanie wyciągów, 

streszczeń, skrótów, dokonywanie aktualizacji, łączenie z innymi utworami oraz tłumaczenie 

- w odniesieniu do całości lub części; 

h) udostępnianie, w szczególności poprzez prezentację na spotkaniach z udziałem 

Zamawiającego. 

§ 10 

Przepisy końcowe 

1. Spory, mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie 

sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie może przenieść w całości lub w części wierzytelności wynikających z 

umowy na rzecz osoby trzeciej. 

3. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 

z 2017 r., poz. 880 tj.). 

4. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach. 

Załączniki: 
1. Oferta. 

2. ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Wykonawca 
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Załącznik nr 1 do wzoru do umowy 
 

 
 
 
Miesiąc: ................................... 2018 r. 
Nazwisko i imię Wykonawcy. 

 
 
 
 

Ewidencja godzin wykonywania umowy 
 
 

Dzień 

miesiąca 

Liczba godzin/minut 

wykonywania umowy 

Podpis 

Wykonawcy 
Uwagi 

Podpis 

Zamawiającego 

lub osoby przez 

niego 

upoważnionej 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

 

 

 



 
 

                                                              Projekt ,, Kompetencje na starcie’’ 
Numer Projektu: RPLU 12.02.00-06-00115/17 

 
 

 


