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Załącznik nr 1 do IWZ 

........................................ 
(pieczątka Wykonawcy)  

 

OFERTA 
dotycząca postępowania o wartości poniżej 750 000 EURO 

w formie konkursu ofert 

pn.: Przeprowadzenie zajęć grupowych z podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu  

dla uczestników/-czek Klubu Integracji Społecznej (KIS) w ramach projektu „AS Aktywny Społecznie” 

 

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................ ........ 
 

Adres Wykonawcy: .....................................................................................................................  
 

Telefon/faks/e-mail: …………………………………………………………………………...… 
 

Szczegółowa wycena zamówienia: 

Lp. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

PODATEK 

VAT 

(% lub zw.) 

KROTNOŚĆ  

(liczba dni  

zajęć) 

ŁĄCZNA CENA 

BRUTTO  

(2 x 4) 

1 2 3 4 5 

1. 

cena brutto za przeprowadzenie jednego dnia 

zajęciowego (tj. 6 godzin lekcyjnych zajęć 

grupowych):  

 
………………….  * w PLN  

 

………………. 
(wpisać  % VAT 

lub zw.) 

27 dni 

zajęciowych 

 (9 grup x 3 dni) 

 

……………….. 

RAZEM CENA OFERTY BRUTTO**: 
………………... 

słownie: ….................................................................................. ............................................................................... zł 

* Zamawiający przyjmie za prawidłowo podaną przez Wykonawcę cenę jednostkową brutto za przeprowadzenie jednego 

dnia zajęciowego (tj. cenę określoną przez Wykonawcę w kol. 2 tabeli jw.). 

** W przypadku oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 

z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca zobowiązany jest podać cenę zgodnie z zapisami cz. VII ust. 2 IWZ. 

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z uzgodnionym przez obie strony harmonogramem, w okresie  

od 02 stycznia 2020 r. do 18 grudnia 2020 r.  

Oświadczam/-y, że: 
 

1) na czas realizacji usługi zapewnię/zapewnimy następującego trenera/trenerkę do prowadzenia zajęć:     
 

 Panią/Pana: ……………………………….………… (imię i nazwisko), który/-a posiada doświadczenie 

……………… (1)    w realizacji szkoleń z zakresu podstaw obsługi komputera dla osób wykluczonych 

lub zagrożonych wykluczeniem społecznym;  
 

 ………………………………………………………………………….. (wypełnić analogicznie w zakresie 

informacji jw. w przypadku wskazania więcej niż jednego/-ej trenera/-ki do prowadzenia zajęć)   
 

 (1) należy podać, (jeżeli dotyczy) liczbę szkoleń. Zamawiający dokona weryfikacji informacji wskazanej/-ych 

powyżej w toku badania i oceny ofert na podstawie prawidłowo wypełnionego załącznika nr 2 do IWZ. 

Informacja będzie wykorzystana do oceny ofert w ramach II kryterium oceny ofert   
 

2) wypełniłam/-em/-liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO (2) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałam/-em/-liśmy w celu ubiegania 

się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, a także zobowiązuję/-jemy się 

dopełnić ww. obowiązków wobec osób, których dane pozyskam/-my; 
 

(2) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 
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3) Zamierzam/-y powierzyć podwykonawcy do wykonania: 

Lp. część zamówienia polegającą na:(3) 
1 2 

1.   

(…)  
 

(3) kolumnę nr 2 należy wypełnić w każdym przypadku zamiaru podzlecenia części zamówienia 

W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać 

w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi tabelę formularza niewypełnioną 

(puste pole), Zamawiający uzna, iż Wykonawca zamierza wykonać zamówienie siłami własnymi, bez udziału 

podwykonawców. 

 

INFORMACJA O SPOSOBIE W JAKI WYKONAWCA SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU (wypełnić odpowiednio) 

1. Oświadczam/-y, że: spełniam/-y samodzielnie warunek udziału w postępowaniu określony  

przez Zamawiającego w cz. V ust. 1 pkt …………..…  IWZ *  (wskazać pkt 3, jeżeli dotyczy –  

na potwierdzenie przedstawiając odpowiednio wypełniony załącznik nr 2 - Wykaz osób skierowanych  

do realizacji zamówienia); 
 

* jeżeli dotyczy  

2. w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonego przez Zamawiającego  

w cz. V ust. 1 pkt 3 IWZ (dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia,  

tj. co najmniej jednym trenerem/-ką posiadającym/-ą odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,tj.: 

wykształcenie wyższe informatyczne oraz minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z obsługi komputera) 

polegam na zasobach następującego/-ych podmiotu /-ów: 
 

nazwa i adres podmiotu: ………………………………………………………… (wypełnić, jeżeli dotyczy).
  

W ZAŁĄCZENIU DO OFERTY PRZEDKŁADAM ZOBOWIĄZANIE WW. PODMIOTU/ 

PODMIOTÓW (w przypadku wypełnienia ust. 2) 

 

Oświadczam/-my, że …………………..……...……….. do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 
/należy wpisać: „zaliczam/-y się” lub „nie zaliczam/-y się”/ 

 

Informacja o zaliczaniu/nie zaliczaniu się do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw służy Zamawiającemu  

do rzetelnego wypełnienia sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Powyższa informacja nie stanowi o ważności oferty.  

W przypadku braku odpowiedniego wypełnienia, Wykonawca zostanie poproszony o podanie niniejszej informacji. 

Pojęcie mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy i średniego przedsiębiorcy definiują art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292). 

 

Oświadczam/-my, że zapoznałem/-liśmy się z IWZ i nie wnoszę/-simy zastrzeżeń oraz że otrzymałem/-liśmy 

wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

 

Oświadczam/-my, że zapoznałem/-liśmy się i akceptuję/-jemy postanowienia umowne, w tym warunki płatności 

wynagrodzenia z terminem wynoszącym 30 dni. 

 

Ofertę składam/-my na ……………..….. stronach kolejno ponumerowanych. 
          /podać liczbę stron/ 

 

Ofertę sporządzono w dniu ……………….…… 2019 r. 

 

 

………..….………………………………………………. 

    pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby/osób                                        

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 
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INFORMACJE DODATKOWE:(4) 

Dane niezbędne do zawarcia umowy w przypadku dokonania wyboru niniejszej oferty: 

1. 
Osoba/-y zawierająca/-e 

umowę w imieniu 

Wykonawcy 

Imię i nazwisko (ewentualne stanowisko) 

 

2. 
Osoba/-y odpowiedzialna/-e 

za kontakty z Zamawiającym  

w sprawie realizacji umowy 

Imię i nazwisko tel./mail/faks 

 

 

 
 

 

(4) w przypadku nie podania informacji dodatkowych Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta 

zostanie wybrana do podania ww. danych przed zawarciem umowy. 
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Załącznik nr 2 do IWZ/ 

załącznik nr 1 do istotnych postanowień umownych/umowy 

 

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

 (pieczątka Wykonawcy) 

 

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................... 

Adres Wykonawcy: ............................................................................................................ ......... 

 

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA* 

dotyczący postępowania o wartości poniżej 750 000 EURO 

w formie konkursu ofert 

pn.: „Przeprowadzenie zajęć grupowych z podstaw obsługi komputera i korzystania 

z Internetu dla uczestników/-czek Klubu Integracji Społecznej (KIS) w ramach projektu  

„AS Aktywny Społecznie” 

Lp. 

 

Nazwisko  

i imię 

 

Posiadane kwalifikacje  

(zgodnie z opisem warunku udziału  

w postępowaniu określonym w cz. V ust. 1 pkt 3 IWZ) 

Informacja o podstawie  

do dysponowania osobami 

odpowiednio: 

 

- jeśli Wykonawca dysponuje osobą  
w dniu składania ofert wówczas wpisuje podstawę  

do dysponowania np. umowa o pracę, umowa zlecenie,  

o dzieło itp. 

Wykształcenie 

(należy podać 

kierunek 

ukończonych 

studiów) 

Doświadczenie zawodowe 

(opis i liczba lat doświadczenia 

w prowadzeniu zajęć z obsługi 

komputera – minimum 2-letnie 

oraz wykaz przeprowadzonych 

szkoleń z zakresu podstaw 

obsługi komputera dla osób 

wykluczonych lub zagrożonych 

wykluczeniem społecznym) 

- jeśli Wykonawca będzie polegał na osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia innych 

podmiotów, wówczas wpisuje: zobowiązanie 
podmiotu w postaci: np. umowy przedwstępnej itp. 

oraz obligatoryjnie dołącza do oferty pisemne 

zobowiązanie tego podmiotu  do oddania mu  
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia. Dokument ten powinien 
zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa  

podmiotu w wykonaniu zamówienia (w oryginale) 

1  2  3  4  

WYKAZ OSÓB NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

(warunek opisany szczegółowo w cz. V ust. 1 pkt 3 IWZ) 

oraz, jeśli dotyczy 

NA POTWIERDZENIE DOŚWIADCZENIA TRENERA W REALIZACJI SZKOLEŃ Z ZAKRESU PODSTAW 

OBSŁUGI KOMPUTERA DLA OSÓB WYKLUCZONYCH LUB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM 

SPOŁECZNYM (warunek przyznania punktów w II KRYTERIUM opisany szczegółowo w cz. IX ust. 2 IWZ) 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

    

UWAGA: 

* w celu dokonania właściwej oceny wymaga się dokonania opisu osób uczestniczących w realizacji 

zamówienia w sposób umożliwiający sprawdzenie, czy informacje dot. trenera potwierdzają spełnianie 

warunku udziału w niniejszym postępowaniu, tj. czy posiada wykształcenie i doświadczenie zgodne  

z wymogami określonymi w cz. V ust. 1 pkt 3 IWZ. 

 

….………………………………………………. 

     pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby/osób 

 upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 
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UWAGA: niniejsze oświadczenie należy dołączyć do oferty, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów. 

Załącznik nr 3 do IWZ 

ZOBOWIĄZANIE  

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 

 

Ja (/My) niżej podpisany (ni) …………………………………………………………. będąc upoważnionym (mi)  

 (imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

do reprezentowania: ………………………………………..……………………………………………………….  

(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

 

oświadczam (/y), 

że wyżej wymieniony podmiot, odda Wykonawcy:  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę) 

 

do dyspozycji niezbędne zasoby w zakresie 1 ……………………………………………………………………. 

 (zakres udostępnianych zasobów) 
 

na potrzeby wykonania zamówienia pn.: Przeprowadzenie zajęć grupowych z podstaw obsługi komputera 

i korzystania z Internetu dla uczestników/-czek Klubu Integracji Społecznej (KIS) w ramach projektu  

„AS Aktywny Społecznie”  
 

przez okres ………………………………………………………………………………………………………. 

 

w zakresie ………………………………………………..…………………………………………………….… 

(wskazanie czynności, które będą wykonywane) 

 

Sposób wykorzystania ww. zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia 2 :  

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

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

Charakter stosunku, jaki będzie łączył nas z Wykonawcą 3 :  

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

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

Oświadczamy, że w przypadku realizacji przedmiotu ww. zamówienia przez Wykonawcę  

jw. zobowiązujemy się ponosić z Wykonawcą solidarną odpowiedzialność za szkodę Zamawiającego 

powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosimy 

winy.    

 

W przypadku udostępnienia zasobów w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia oświadczam, iż zrealizuję usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą. 

 
 

…………………………………………… 

(miejsce i data złożenia oświadczenia) 

 

……….…..……….…………………………………………………. 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 

w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

 
1 zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku: 

- zdolności techniczne lub zawodowe  
2  np. podwykonawstwo. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty 

te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
3   np. umowa dotycząca podwykonawstwa lub umowa dotycząca innego rodzaju współpracy -  należy wskazać 

rodzaj współpracy. 
 

NINIEJSZE ZOBOWIĄZANIE NALEŻY WYPEŁNIĆ TYLE RAZY ILE WYSTĄPI PODMIOTÓW 

UDOSTĘPNIAJĄCYCH ZASOBY. 
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Załącznik nr 4 do IWZ 

 

Istotne postanowienia umowne 
 

umowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

zawarta w dniu …………r, zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), pomiędzy: 

Gminą Bytom ul. Parkowa 2, NIP 626-298-85-82, REGON 276255269,  

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie z siedzibą w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 16, reprezentowanym 

przez: ……………………………………….. działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Prezydenta 

m. Bytomia numer …... z dnia ……………….. r. 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

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

zwanym dalej Wykonawcą 

o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi pod nazwą: Przeprowadzenie zajęć grupowych z podstaw 

obsługi komputera i korzystania z Internetu dla uczestników/-czek Klubu Integracji Społecznej (KIS) 

w ramach projektu „AS Aktywny Społecznie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) przeprowadzenia zajęć z podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu dla uczestników/ 

uczestniczek Klubu Integracji Społecznej; 

2) należytego przygotowania dokumentacji z realizacji zajęć, której wzory udostępni Zamawiający. 

3. Przedmiot umowy obejmuje przeprowadzenie zajęć, o których mowa w ust. 2 pkt 1, dla 9 grup liczących  

po około 12 osób, zgodnie z zakresem tematycznym wykazanym w ust. 9. Dla każdej z grup przewidziane  

są 3 dni zajęciowe po 6 godzin lekcyjnych. 

4. Zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00 zgodnie  

z harmonogramem uzgodnionym przez obie strony po zawarciu umowy. 

5. W trakcie realizowania przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza zmianę harmonogramu zajęć 

z ważnych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy. Wszelkie ewentualne zmiany 

harmonogramu wymagają zgody i porozumienia stron oraz nie stanowią zmiany treści niniejszej umowy  

i nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zajęć przy udziale osób, które zostały wymienione w wykazie osób 

skierowanych do realizacji zamówienia, przedłożonym przez Wykonawcę wraz z ofertą (stanowiącym 

załącznik nr 1 do umowy). Zamawiający zastrzega sobie możliwość wglądu do dokumentów 

potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe wymienionych w wykazie osób. 

7. Zamawiający dopuszcza w trakcie obowiązywania umowy dokonanie zmiany trenera/trenerów wskazanych  

w wykazie wraz ze wskazaniem przyczyny dokonywania powyższej zmiany. Ewentualna zmiana  

w ww. zakresie jest możliwa jedynie na osoby o kwalifikacjach i doświadczeniu wymaganym przez 

Zamawiającego w postępowaniu lub pozwalającym Wykonawcy uzyskać, na zasadach określonych w IWZ, 

co najmniej taką samą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert, (jeżeli dotyczy). Powyższe działanie 

nie stanowi zmiany treści umowy i następuje poprzez niezwłoczne elektroniczne lub pisemne powiadomienie 

drugiej strony. Aktualizacja wykazu osób wskazanych do wykonania zamówienia następuje, przy braku 

wyrażenia sprzeciwu ze strony Zamawiającego wyrażonego w formie elektronicznej lub pisemnej w terminie 

do 2 dni od powiadomienia. 

8. Celem zajęć jest zapoznanie uczestników/uczestniczek projektu z podstawowymi zagadnieniami i funkcjami 

komputera oraz Internetu ułatwiającymi poszukiwanie pracy. 

9. Zakres tematyczny zajęć musi obejmować minimum następujące zagadnienia:  

1) podstawowe wiadomości na temat budowy komputera i funkcji systemów operacyjnych;  

2) obsługa klawiatury i myszy komputerowej;  

3) administrowanie danymi – operacje na plikach i folderach;  

4) przeglądnie zasobów Internetu i korzystanie z przeglądarki internetowej oraz bezpieczeństwo w sieci;  

5) zakładanie i korzystanie z poczty elektronicznej;  

6) wykorzystanie komputera i Internetu w procesie poszukiwania pracy;  

7) edytor tekstu – tworzenie i formatowanie dokumentu, operacje na tekście, wstawianie grafiki, tworzenie 

     tabel. 
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§ 2 

1. Termin realizacji umowy: zgodnie z uzgodnionym harmonogramem, w okresie od 02 stycznia 2020 r.  

do 18 grudnia 2020 r.  

2. Miejsce realizacji zajęć: zapewniona przez Zamawiającego sala szkoleniowa na terenie miasta Bytom, 

wyposażona w stanowiska komputerowe ze stosownym oprzyrządowaniem i licencjonowanymi programami 

komputerowymi oraz dostępem do Internetu. 

§ 3 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę  

nie przekroczy kwoty: …….. zł brutto (słownie: ………………………../00 zł), przy czym koszt jednego dnia 

zajęciowego ustala się na kwotę: ……….…zł brutto (w tym ….. % VAT). 

2. Cena wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie lub nienależyte rozpoznanie przedmiotu niniejszej umowy  

nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1, za wyjątkiem możliwości 

dokonania takiej zmiany określonej w § 12 umowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie wypłacane w cyklach miesięcznych wyłącznie za miesiące, 

w których będzie realizowany przedmiot umowy, na podstawie faktury/rachunku wystawianej/-go 

przez Wykonawcę. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą uwzględniały faktycznie 

zrealizowane przez Wykonawcę w danym miesiącu usługi, czyli będą stanowiły iloczyn ceny jednego dnia 

zajęciowego, o którym mowa w ust. 1 i ilości faktycznie zrealizowanych dni usługi. Wykonawca 

zobowiązany jest wystawić fakturę/rachunek niezwłocznie po przeprowadzeniu, zgodnie z ustalonym 

harmonogramem, wszystkich zajęć w danym miesiącu kalendarzowym, jednak nie później niż do 5 dnia 

następnego miesiąca. 

4. Załącznikiem do każdej faktury/rachunku będzie protokół zdawczo-odbiorczy, w którym Zamawiający 

potwierdzi należyte wykonanie zadań oraz dokumenty z przebiegu realizacji zajęć, o których mowa  

w § 1 ust. 2 pkt 2. Protokół odbioru podpisany przez obie strony, będzie stanowił podstawę do przyjęcia 

faktury lub rachunku 

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek  bankowy Wykonawcy wskazany 

na fakturze/rachunku w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej 

faktury/rachunku. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Fakturę/rachunek należy wystawić na Gminę Bytom ul. Parkowa 2 (NIP 626-298-85-82;  

REGON 276255269), Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 16,  

41-902 Bytom. 

7. Ustala się, iż faktury/rachunki należy dostarczyć na adres Zamawiającego, tj. Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Bytomiu ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom. 

8. Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych w przypadku zwłoki w zapłacie należności  

w wysokości stopy procentowej, wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów. 

9. Zamawiającemu przysługuje prawo do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia, jeżeli dokumenty, o których 

mowa w ust. 4 lub wystawiona/-y przez Wykonawcę faktura/rachunek nie spełniają wymagań określonych 

przez Zamawiającego, a w szczególności zawierają niekompletne lub niepoprawne dane, do czasu usunięcia 

przez Wykonawcę zaistniałych nieprawidłowości. W przypadku opóźnień w uzupełnieniu dokumentów, 

odsetki, o których mowa w ust. 8, nie będą naliczane. 

10. Zakazuje się przelewu wierzytelności i przejęcia długu z tytułu niniejszej umowy. 

11. Należność za świadczoną usługę jest dofinansowana z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

§ 4 

1. Nadzór nad należytym, zgodnym z umową, wykonaniem przedmiotu zamówienia pełnią: 

1) ze strony Zamawiającego: ………………………..., tel. …………………………; 

2) ze strony Wykonawcy: ……………………………, tel. ………………………… 

2. Ewentualna zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, nie stanowi zmiany treści nin. umowy i następuje 

poprzez pisemne lub elektroniczne powiadomienie drugiej strony. 

§ 5 

1. Strony postanawiają, że przedmiot umowy zostanie wykonany z udziałem podwykonawców w zakresie jn.: 

1) ………………………….; 

2) ………………………….. 

oraz w zakresie jn. przez następujących podwykonawców: 

3) ………………………….(zakres, nazwa podwykonawcy); 

4) ………………………….(zakres, nazwa podwykonawcy). 

2. Zamawiający nie dopuszcza zawierania umów podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. 
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3. Powierzenie podwykonawcom prac określonych w ust. 1 nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie tej części przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny  

za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy tak, jakby były one działaniami, 

zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy. 

4. W przypadku wykonania części przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawcę, rozliczenie  

z Wykonawcą nastąpi po przedłożeniu Zamawiającemu oświadczenia podwykonawcy o treści  

jak w załączniku nr 2 do umowy, stanowiącym jej integralną część. 

oraz jeśli dotyczy  

(zapisy ust. 5 oraz ust. 6 nie zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w przypadku, gdy Wykonawca 

przy spełnieniu warunków udziału w postępowaniu nie będzie polegał na zasobach innych podmiotów)  

5. Przedmiot umowy realizowany będzie z udziałem następujących podmiotów trzecich, na zasoby, których 

Wykonawca powoływał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego objętego przedmiotem umowy, tj. w zakresie: osób skierowanych do realizacji 

zamówienia:............................... (nazwa podmiotu trzeciego), który będzie realizował przedmiot umowy  

w formie:.....................................................; 

6. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot określony w ust. 5, Wykonawca 

zobowiązuje się do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby, co najmniej takie 

jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego lub stanowiły 

podstawę uzyskania punktacji w ramach przyjętego w postępowaniu kryterium oceny ofert, (jeżeli dotyczy). 

§ 6 

1. Wszelkie informacje o uczestnikach/uczestniczkach oraz dane pochodzące z dokumentów Zamawiającego 

są poufne. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na upublicznienie swoich danych teleadresowych przez Zamawiającego oraz inne 

uprawnione do tego podmioty. 

§ 7 

1.  Wykonawca zobowiązuje się: 

1) wykonywać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami przyjętymi  

przy świadczeniu tego rodzaju usług; 

2) zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny i formalny realizacji przedmiotu umowy, gwarantujący 

osiągnięcie celów zajęć z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i potrzeb uczestników/ 

uczestniczek; 

3) informować uczestników/uczestniczki o współfinansowaniu zajęć ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji  

i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020, dostępnymi na stronie 

internetowej www.rpo.slaskie.pl; 

4) realizować przedmiot zamówienia zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans  

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 

kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 dostępnymi na stronie 

www.rpo.slaskie.pl, ze szczególnym naciskiem na przestrzeganie zasady równych szans; 

5) zagwarantować odpowiednią kadrę zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia; 

6) niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia, informować Zamawiającego o wszelkich problemach  

w realizacji usługi będącej przedmiotem umowy; 

7) przedstawić dokumentację z przebiegu realizacji umowy, o której mowa w § 3 ust. 4. Zamawiający 

przekaże Wykonawcy wzory ww. dokumentów. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją umowy przez okres 

pięciu lat począwszy od dnia 31.12.2020 r. Przy czym termin ten może zostać wydłużony na dalszy czas 

oznaczony. W takim przypadku Zamawiający poinformuje Wykonawcę o ww. dacie odrębnym pismem. 

Wykonawca przechowuje dokumentację w  sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo 

oraz do informowania Zamawiającego o miejscu  przechowywania dokumentów związanych z realizacją 

umowy. Przyjmuje się, że miejscem przechowywania dokumentów związanych z realizacją umowy 

jest siedziba Wykonawcy. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku 

zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawcę działalności przed przedmiotowym terminem, zobowiązuje 

się on  poinformować Zamawiającego o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizowaną 

umową. 

§ 8 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy 

może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający 

http://www.rpo.slaskie.pl/
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może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca 

może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o okolicznościach również w następujących sytuacjach: 

1) gdy Wykonawca utraci prawo do wykonywania działalności będącej przedmiotem umowy; 

2) gdy Wykonawca znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub przechodzi w stan likwidacji 

w celach innych niż przekształcenie przedsiębiorstwa lub połączenie się z innym przedsiębiorstwem; 

3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczęte postępowanie 

egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację umowy; 

4) gdy Wykonawca nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stopniu niemniejszym 

niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, zgodnie z § 5 ust. 5  

i 6 umowy, (jeśli dotyczy); 

5) gdy Wykonawca nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stopniu niemniejszym 

niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, zgodnie z § 12 ust. 1  

pkt 7 umowy, (jeśli dotyczy) 

6) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn odstąpił od wykonywania przedmiotu umowy lub jego 

części i nie podejmuje jego realizacji pomimo wezwania Zamawiającego; 

7) gdy Wykonawca, pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego i wezwań do realizacji 

warunków umowy, nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje 

zobowiązania umowne. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia 

i powinno zawierać uzasadnienie odstąpienia od umowy. 

4. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron nie pozbawia Zamawiającego prawa naliczania  

i dochodzenia kar umownych z innych tytułów zastrzeżonych w niniejszej umowie. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu 

z tytułu wykonania części umowy. W takiej sytuacji zostanie sporządzony protokół zaawansowania prac, 

który będzie stanowił podstawę do wypłacenia Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie części przedmiotu 

zamówienia do dnia spisania tego protokołu. 

§ 9 

1. Zamawiający zastrzega sobie: 

1) prawo monitoringu przebiegu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia oraz prowadzonej 

dokumentacji; 

2) prawo niezwłocznego rozwiązania umowy (ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia kosztów  

ze strony Zamawiającego) w razie nienależytego jej wykonywania przez Wykonawcę, po uprzednim 

pisemnym zawiadomieniu o stwierdzonych nieprawidłowościach i nie przedstawieniu ze strony 

Wykonawcy zadawalającego wyjaśnienia tych nieprawidłowości. 

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy, znajdujące się w miejscach 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

§ 10 

Wykonawca zobowiązuje się do poddania kontroli i ewaluacji prowadzonej przez Zamawiającego lub inne 

jednostki uprawnione do kontroli i/lub ewaluacji w zakresie realizacji projektu pn. „AS Aktywny Społecznie”  

w czasie trwania umowy i po jej zakończeniu. 

§ 11 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w formie 

kar umownych. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę: 

1) w wysokości 5 % całkowitej wartości umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy 

w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy; 

2) w wysokości 2 % całkowitej wartości umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy 

dzień niezrealizowania zajęć zgodnie z harmonogramem i niepoinformowania Zamawiającego o tym 

fakcie, zgodnie z § 1 ust. 5 umowy; 

3) w wysokości 10 % całkowitej wartości umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy 

w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy; 

4) w wysokości 10 % całkowitej wartości umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy 

w przypadku niekorzystania z zasobów podmiotu trzeciego, na który Wykonawca powoływał się  

przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, (jeśli 

dotyczy). 
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2. Jeżeli Wykonawca narazi Zamawiającego na straty o wartości większej niż przewidują kary umowne 

w związku z niedotrzymaniem warunków umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do kumulacji kar umownych z różnych tytułów. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia nałożonych kar umownych z przedłożonych 

do zapłaty faktur/rachunków. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwotach 

pozostałych do zapłaty, Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania kary umownej lub jej nie potrąconej 

części w terminie 14 dni od daty doręczenia Wykonawcy noty księgowej obciążeniowej. 

§ 12 

1. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności. Strony przewidują 

możliwość: 

1) zmiany strony umowy, tj. w sytuacji wystąpienia następstwa prawnego wynikającego z odrębnych 

przepisów; 

2) zmiany Wykonawcy, tj. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji 

lub nabycia Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału 

w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy lub w wyniku przejęcia  

 przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; 

3) zmiany wynagrodzenia brutto, w tym cen jednostkowych brutto, w przypadku urzędowej zmiany stawki   

podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 

 przez Wykonawcę; 

4) zmiany postanowień umowy, których konieczność wprowadzenia jest wynikiem zmian obowiązujących  

przepisów prawa lub zmian wytycznych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 lub innych wytycznych dotyczących realizacji projektów  

współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nie mających wpływu na cenę  

przedmiotu umowy; 

5) wprowadzenia do umowy zmian, których łączna wartość jest mniejsza niż kwoty określone  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza 

od 10 % wartości umowy określonej pierwotnie w § 3 ust.1 niniejszej umowy; 

6) wprowadzenia zmian nieistotnych, niezależnie od ich wartości tj. takich, które nie zmieniają ogólnego 

charakteru umowy w jej pierwotnym brzmieniu; 

7) dokonania zmiany podwykonawcy i/lub części wykonywanego przez niego zakresu podwykonawstwa, 

wprowadzenie nowego podwykonawcy, zrezygnowanie z podwykonawcy bądź wykonanie zamówienia 

przy pomocy podwykonawców, pomimo niewskazania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa. 

W przypadku zmiany lub rezygnacji z któregokolwiek podwykonawcy, na którego potencjał 

Wykonawca powoływał się w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany 

inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym 

niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia lub w stopniu wykazanym w ofercie, w przypadku, gdy Wykonawca otrzymał punkty 

w ramach przyjętego w postępowaniu kryterium oceny ofert, (jeżeli dotyczy). Dokumenty 

potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2. Powyższe zapisy, (jeżeli dotyczy) mają również 

zastosowanie do podmiotów trzecich, o których mowa w § 5 ust. 5 umowy. 

2. Dokonanie zmiany umowy w zakresie jw. wymaga uprzedniego złożenia na piśmie wniosku wykazującego 

zasadność wprowadzenia zmian i zgody stron umowy na jej dokonanie. Jakiekolwiek zmiany niniejszej 

umowy wymagają – pod rygorem nieważności – zachowania formy pisemnej w formie aneksu. 

§ 13 

Zasady współpracy w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem przedmiotu 

zamówienia zostaną uregulowane odrębną umową powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącej 

integralną część niniejszej umowy. Jej zapisy będą oparte o zasady, określone w Rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 

str. 1). 
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§ 14 

Integralną częścią niniejszej umowy są istotne warunki zamówienia, umowa powierzenia przetwarzania danych 

osobowych oraz oferta Wykonawcy z dnia: …………………… r. 

§ 15 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego,  

o ile ustawa Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej. 

§ 16 

Wszelkie spory dotyczące realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 17 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 

1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

………………………………  ………………………………. 
         ZAMAWIAJĄCY     

  WYKONAWCA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do umowy: 

załącznik nr 1 – wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia 

załącznik nr 2 – oświadczenie podwykonawcy 
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Załącznik nr 2  

do istotnych postanowień umownych/umowy 

 

 

 

 

        …………………, dnia………… 

 

NAZWA I ADRES PODWYKONAWCY: 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 

 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

 

 Oświadczam, że wykonanie przedmiotu zamówienia pn.: Przeprowadzenie zajęć 

grupowych z podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu dla uczestników/-czek 

Klubu Integracji Społecznej (KIS) w ramach projektu „AS Aktywny Społecznie” 
 

odbyło się z moim udziałem w zakresie wykonania: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

a rozliczenie z tytułu wykonanych przeze mnie robót (prac) zostało dokonane w całości. 

 

W związku z powyższym nie wnoszę i nie będę wnosić w przyszłości żadnych roszczeń 

wobec Zamawiającego z tego tytułu. 

 

Zlecony zakres robót (prac) wykonany został samodzielnie bez udziału dalszych 

podwykonawców. 

         

 ………………………………. 

/pieczęć i czytelny podpis/     

 

 
  

 

 

 


