Projekt „Rodzinka jest dobra na wszystko” współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia

Wzór
UMOWA NR …/2018
zawarta w dniu ………………………………… w Zduńskiej Woli pomiędzy:
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli, działającym w imieniu Powiatu
Zduńskowolskiego na podstawie Pełnomocnictwa udzielonego na podstawie Uchwały Nr
V/265/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 listopada 2016 r. ul. Dąbrowskiego
15, 98-220 Zduńska Wola; zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
Mariusza Kubiaka – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli,
przy kontrasygnacie Edyty Sarnik – Głównej Księgowej
a
………………………………………
………………………………………..
……………………………………….
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.
§1
1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie indywidualnych korepetycji dla
uczestniczek i uczestników projektu „Rodzinka jest dobra na wszystko”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa
IX „Włączenie Społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne
i zdrowotne”.
2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 został udzielony Wykonawcy
w ramach postępowania w trybie
……………………… z dnia………………

ogłoszenia

na

usługi

społeczne

3. Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych
korepetycji w miejscu zamieszkania uczestników projektu.

Realizator projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli, 98-220 Zduńska Wola,
ul. Dąbrowskiego 15, tel./fax 043 824 99 90 e-mail: sekretariat@pcprzdunskawola.pl
http://www.pcprzdunskawola.pl/

Projekt „Rodzinka jest dobra na wszystko” współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

4. Szczegółowy zakres usługi i wymagania dotyczące realizacji zamówienia zostały
określone w Załączniku Nr 2 do Ogłoszenia na usługi społeczne , który stanowi
integralna część niniejszej umowy.
§2
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania zamówienia w terminie:
- rozpoczęcie korepetycji: najpóźniej 2 dni od daty zawarcia umowy, oprócz wakacji,
- zakończenie korepetycji: do dnia 30 czerwca 2019 r.
§3
1. Strony ustalają, iż w korepetycjach określonych w § 1 udział weźmie 62 osoby,
skierowane przez Zamawiającego.
2. Korepetycje prowadzone będą w wymiarze 1 godziny tygodniowo z każdego
przedmiotu dla każdego uczestnika uwzględniając, że każdy z uczestników może
wybrać dwa przedmioty. Jedna godzina lekcyjna = 1 godzina zegarowa.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby uczestników biorących udział w
korepetycjach w trakcie trwania projektu.

§4
1. Zamawiający przedłoży Wykonawcy imienną listę uczestników korepetycji.
2. Kalkulację kosztów przyjmuje się zgodnie z wybraną przez Zamawiającego ofertą.
3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać warunków ofert, jak również dokładnie
dokumentować wydatki poniesione na realizacje przedmiotowego zamówienia.
§5
1. Wykonawca podpisując niniejszą umowę potwierdza że zapoznał się z treścią Klauzuli
Informacyjnej, która stanowi załącznik nr 2 do umowy.
2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych niezbędnych
do wykonania przedmiotu umowy na czas trwania niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zachowania tajemnicy przetwarzania danych
zarówno w trakcie wykonywania niniejszej umowy jak i po jej zakończeniu.
§6
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Wartość Umowy
1. Strony ustalają, że łączna wartość przedmiotu umowy, zgodnie ze złożona przez
Wykonawcę
ofertą,
wynosi
brutto:
………....
(słownie……………………………………………………………………………)
2. Wartość brutto jest ceną ostateczną oferty, zawierającą zapłatę za przedmiot
zamówienia, inne koszty związane z jego realizacja wraz z podatkiem od towarów
i usług (VAT) oraz wszystkie pochodne (między innymi: ubezpieczenia itp.).
§7
Wynagrodzenie
1. Wykonawca w czasie trwania umowy będzie wystawiał faktury w terminie do
ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego, natomiast w miesiącu grudniu do 20
dnia miesiąca, po przekazaniu dokumentów związanych z wykonaniem umowy i po
podpisaniu protokołu odbioru usługi.
2. Jeżeli ilość osób biorących udział w korepetycjach będzie mniejsza lub większa niż
wymieniona w § 3, pkt. 1, Zamawiający zapłaci kwotę stanowiącą iloczyn faktycznej
ilości osób biorących udział w korepetycjach przez cenę brutto za udział w
korepetycjach jednego uczestnika.
3. Należność Wykonawcy będzie regulowana w okresach miesięcznych, po uwzględnieniu
faktycznej liczby uczestników korepetycji oraz liczby godzin udzielonych tych
korepetycji, w formie polecenia przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………..
w ciągu 15 dni od daty otrzymania faktury.
4. Wykonawca wystawiał będzie faktury według następującego schematu:
Nabywca:
Powiat Zduńskowolski
ul. Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola
NIP: 829-16-24-435
Odbiorca i płatnik:
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli
ul. Dąbrowskiego 15,
98-220 Zduńska Wola
§8
Zamawiający zobowiązuje się do przekazania przed rozpoczęciem zajęć wzorów
materiałów informacyjno-promocyjnych w postaci pliku, spełniających wymogi Unii
Europejskiej w zakresie informacji i promocji, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa
Rozwoju i Finansów z dnia 3.11.2016 r.

§9
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) Wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i czuwania nad
realizacją zawartej umowy;
2) bieżącego pisemnego informowania Zamawiającego (nie później niż 2 dni od
zdarzenia) w razie:
a) nieobecności skierowanych osób na korepetycjach,
b) rezygnacji z uczestnictwa w korepetycjach w czasie ich trwania pod
rygorem odmowy przez Zamawiającego zapłaty za szkolenie tych
osób;
3) prowadzenia oraz przedkładania Zamawiającemu co miesiąc za miesiąc
poprzedni w terminie 3 dni roboczych dokumentów związanych z wykonaniem
umowy:
- programu nauczania,
- harmonogramu korepetycji,
- listę potwierdzającą odbiór materiałów dydaktycznych,
- list obecności zawierających: imię i nazwisko BO, daty i godziny realizacji
korepetycji, zakres tematyczny zajęć, podpis BO i osoby prowadzącej zajęcia,
- ewidencji godzin i zadań realizowanych w ramach projektu dla każdej osoby
skierowanej do realizacji zamówienia,
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- innych wynikających z toku realizacji zamówienia;
4) przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją niniejszej
umowy do dnia…………………………………
2. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o ostatecznej liczbie
uczestników korepetycji najpóźniej na trzy dni przed ich planowanym rozpoczęciem.
§ 10
Zamawiający zastrzega sobie:
1. prawo kontroli przebiegu i efektywności korepetycji oraz frekwencji podczas
korepetycji;
2. możliwości wglądu w każdym czasie w dokumenty źródłowe, w tym w dokumenty
finansowe dotyczące zleconej usługi oraz ich kontroli na miejscu;
3. możliwość tworzenia
zamówienia;

dokumentacji

fotograficznej

realizacji

przedmiotu

4. prawo natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy w przypadku
nienależytego jej wykonywania przez Wykonawcę, po uprzednim pisemnym
wezwaniu do należytego jej wykonania w zakreślonym terminie z zagrożeniem
wypowiedzenia umowy.
§ 11
Do nadzoru wskazuje się:
1. po stornie Zamawiającego: ………………………
2. po stronie Wykonawcy: …………………………
§12
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi strony będą płacić następujące
kary umowne:
A. Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej Wykonawcy
z tytułu:
a) przerwy w wykonaniu usługi z winy Zamawiającego – w wysokości
0,05% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. Ponadto termin
wykonywania usługi ulegnie przedłużeniu o czas trwania tej przerwy;
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b) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego
z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego oraz odpowiedni procent tego wynagrodzenia
wynikający z zaawansowania usług na dzień przerwania usługi.
B. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:
a) zwłoki w wykonaniu usługi – w wysokości 10% wartości zamówienia
i dodatkowo 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki;
b) zwłoki w usunięciu wad usługi w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki,
licząc od ustalonego przez strony terminu na usuniecie wad;
c) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego
z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 50% wynagrodzenia
umownego.
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może
żądać jedynie wynagrodzenia należnego jej z tytułu wykonania części umowy.
4. Wykonawca odpowiada za działania
i zaniechania osób, z których pomocą
zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza,
jak za własne działanie lub zaniechanie.
§ 13
Podwykonawstwo
Podwykonawcom nie zostaną powierzone żadne czynności zamówienia.
§ 14
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
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2. Wszelkie uzupełnienia w treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, w postaci
aneksu, pod rygorem nieważności.
3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić swych roszczeń
na osoby trzecie.
5. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą Umową rozstrzygane będą
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

……………………………………

egzemplarzach,

dwa

dla

WYKONAWCA:

……...…………………………….

(kontrasygnata Głównego Księgowego)

……………………………………
(podpis Dyrektora PCPR)
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Załącznik Nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i realizacja indywidualnych korepetycji dla
uczestniczek i uczestników projektu „Rodzinka jest dobra na wszystko”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa
IX „Włączenie Społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1. „Usługi społeczne
i zdrowotne”.
2. Celem korepetycji jest pełne zrozumienie i utrwalenie materiału tematycznego
z wybranego przedmiotu oraz wypracowanie specjalnych metod pracy dla osób
mających problem z opanowaniem materiału.
3. Czas trwania korepetycji – w okresie od 1 listopada 2018 r. do 30 września 2021 r.
(oprócz wakacji). Jedna godzina lekcyjna = 1 godzina zegarowa. Uczestnicy mają do
wyboru dwa przedmioty. Przewiduje się 2 godziny zegarowe w tygodniu dla każdego
uczestnika.
4. Uczestnicy projektu, skierowani do udziału w korepetycjach, uczęszczają do takich
szkół jak: szkoły podstawowe, gimnazjum oraz szkoły ponadpodstawowe
i ponadgimnazjalne.
5. Korepetycje dotyczą niżej wymienionych przedmiotów:
1. chemia

6 osób;

2. geografia

1 osoba;

3. język angielski

29 osób;

4. język niemiecki

3 osoby;

5. język polski

10 osób;

6. język rosyjski

4 osoby;

7. matematyka

44 osoby;

8. fizyka

4 osoby;
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9. informatyka

1 osoba;

10. historia

1 osoba.

6. Zamawiający wymaga:
1) Opracowania programu nauczania dla każdego uczestnika korepetycji przy
uwzględnieniu poziomu wiedzy z danego przedmiotu.
2) Opracowania harmonogramu korepetycji w oparciu o bezpośredni kontakt
z uczestnikami zajęć ( w oparciu o dane kontaktowe uzyskane od Zamawiającego).
3) Zapewnienie kadry prowadzącej, posiadającej odpowiednie kwalifikacje do
przeprowadzenia korepetycji, tj. posiadającej wykształcenie wyższe pedagogiczne
oraz doświadczenie uprawniające do nauki danego przedmiotu minimum rok.
Kwalifikacje i umiejętności wykładowców powinny być adekwatne do zakresu
programowego prowadzonych przez nich zajęć.
4) Prowadzenie korepetycji w miejscu zamieszkania uczestników projektu
w godzinach uzgodnionych z uczestnikami zajęć. Uczestnicy projektu zamieszkują
teren powiatu zduńskowolskiego.
5) Zapewnienie wszelkich podręczników, materiałów i artykułów biurowych,
piśmienniczych przewidzianych programem nauczania w ilości koniecznej do
przeprowadzenia korepetycji dla każdego uczestnika.
Przygotowania i druku materiałów dydaktycznych dla każdego uczestnika korepetycji:
(harmonogram korepetycji, materiały szkolenie, długopisy, notatniki, dodatkowe
multimedialne lub/i papierowa materiały dydaktyczne) oraz jeden komplet tak
przygotowanych materiałów dla Zamawiającego, z naniesionymi odpowiednio logotypami,
których wzór Wykonawca otrzyma od Zamawiającego.
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Załącznik nr 2 do Umowy nr ……… z dnia …………………………. r.
Ogólna klauzula informacyjna z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO)
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest:
Zarząd Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
2. Podmiotem przetwarzającym dane jest:
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (WUP)
ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź
3. Inspektor ochrony danych:
Administrator i podmiot przetwarzający wyznaczyli inspektorów ochrony danych, z
którymi można kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych
osobowych.
Z inspektorem ochrony danych z ramienia administratora można skontaktować się:

listownie: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8,
90-051 Łódź

e-mailem na adres: iod@lodzkie.pl

telefonicznie na numer: 42 6 633 306
Z inspektorem ochrony danych z ramienia podmiotu przetwarzającego można
skontaktować się:

listownie: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź
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e-mailem na adres: ochronadanych@wup.lodz.pl

korzystając z formularza zgłoszeniowego na stronie www.rpo.wup.lodz.pl.
Z IOD może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach związanych z
przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z wykonywaniem praw
przysługujących Pani/Panu na mocy RODO.



4. Podstawa prawna przetwarzania Pni/Pana danych osobowych przez WUP:
art. 6 ust. 1 pkt bRODO (wykonanie umowy o dofinansowanie projektu),
art. 6 ust. 1 pkt cRODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na WUP).
5. Cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez WUP:
Dane przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umowy o dofinansowanie projektu
oraz prowadzenia związanych z tym postępowań regulowanych przepisami prawa (w
szczególności naboru, postępowań odwoławczych i administracyjnych).
6. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych:
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom i osobom zaangażowanym w
realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020, wykonującym obowiązku kontrolne, a także organom władzy publicznej,
w szczególności: upoważnionym pracownikom administratora i podmiotu
przetwarzającego, osobom współpracującym przy wykonaniu umowy, podmiotom
wspierającym usługi płatnicze świadczone drogą elektroniczną, podmiotom
zajmującym się audytem, kontrolą, monitoringiem i sprawozdawczością
(przykładowo: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Krajowa Administracja
Skarbowa, Wojewoda Łódzki, Najwyższa Izba Kontroli), policji, prokuraturze, sądom,
organom egzekucyjnym, podmiotom wykonującym badania ewaluacyjne oraz
realizującym działania informacyjno-promocyjne.
7. Okres przetwarzania danych:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania
umowy o dofinansowanie projektu oraz niezbędny ze względu na zachowanie
trwałości projektu, udzielanie pomocy publicznej, jak również dochodzenie roszczeń
oraz wymagany przepisami o archiwizacji dokumentów.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo (w zależności od podstawy prawnej przetwarzania
danych):
a) dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c) usunięcia Pani/Pana danych osobowych, ale tylko w sytuacji gdy
przetwarzanie danych osobowych nie następuje w celu wywiązania się z
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obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy
publicznej,
d) ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
WUP nie podejmuje wobec Pani/Pana decyzji wywołujących dla Pani/Pana
określone skutki prawne lub w inny istotny sposób na Panią/Pana wpływające,
które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/Pana
danych osobowych, w tym profilowaniu.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
10. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
a) wymogiem ustawowym, gdy przetwarzanie danych osobowych następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach
sprawowania władzy publicznej,
b) wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy,
Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości realizacji
umowy o dofinansowanie projektu.
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