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                                            PROJEKT   UMOWY  nr ZP- ............./2014/DNB4 

 
zawarta w Ostródzie w dniu ........................  pomiędzy Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości 
„ATUT”, 14-100 Ostróda, ul. Kościuszki 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym 
rejestrze Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie pod nr KRS  0000070438,                        
NIP 741-18-94-712, REGON 511429271,  
 
reprezentowaną przez Pana Wojciecha Zalewskiego – Prezesa Zarządu, 
 
zwaną dalej Zamawiającym 
 
a  ....................................................................................................., prowadzącym działalność 
gospodarczą na podstawie wpisu do .........................................., pod nr ........................................., 
z siedzibą ................................................................. .; NIP: .............................................; REGON: 
......................................, wysokość kapitału zakładowego ............................................., 
 
reprezentowanym przez: 
................................................................................................................................,  
 
zwanym dalej Wykonawcą 

 
 

§ 1. 
 

1. Na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, Zamawiający powierza                       
a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie ze złożoną ofertą usługę pn.: 
Wynajem  sal  szkoleniowych  na terenie miasta Ostróda na  przeprowadzenie  
rekrutacji  do  II  tury  projektu „Drogowskaz  na  biznes  4”. 
2.  Przedmiotem zamówienia, o którym mowa w ust. 1, jest wynajem 4 sal szkoleniowych                          

w jednym budynku na terenie miasta (centrum) Ostródy, wentylowanych z klimatyzacją, 
gwarantujących pracę w warunkach wymaganych przepisami bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Pomieszczenia mają być adekwatne do wielkości grupy (2 os.) z osobnymi stołami                
i krzesłami dla każdej z osób.  

3. W ramach przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca zobowiązuje się 
zapewnić: 

1) możliwość swobodnego dostępu do sal szkoleniowych osobom niepełnosprawnym, 

2) możliwość korzystania z korytarza (poczekalni) wyposażonego w minimum 5 krzeseł,  

3) miejsce na wywieszenie dostarczonych przez Zamawiającego plakatów,  

4) swobodny dostęp do w.c. przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
zaopatrzonego w papier toaletowy, ręczniki papierowe i mydło na czas prowadzonych 
rekrutacji, 

5) codzienne sprzątanie udostępnionych sal, korytarzy i pomieszczeń w.c.,  

6) możliwość korzystania z energii elektrycznej,  



                                                                         

 

 
 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

2 

7) przedłużacz,  

8) udostępnienie pomieszczenia umożliwiającego przygotowanie gorących napojów, 
wyposażonego w elektryczny czajnik. 

4. Wykorzystanie sal następować będzie według poniższego harmonogramu: 
 
Sala dla psychologa – liczba dni 11 dni, razem 80 godz. 
 
03.03.2014 - 7,5 godz. 8.30-16.00 

           04.03.2014 - 7,5 godz. 8.30-16.00 

           05.03.2014 - 7,5 godz. 8.30-16.00 

           06.03.2014 - 7,5 godz. 8.30-16.00 

           07.03.2014 - 7,5 godz. 8.30-16.00 

           10.03.2014 - 7,5 godz. 8.30-16.00 

           11.03.2014 - 7    godz. 8.30-15.30 

           12.03.2014 - 7    godz. 8.30-15.30 

           14.03.2014 - 7    godz. 8.30-15.30 

           17.03.2014 - 7    godz. 8.30-15.30 

           18.03.2014 - 7    godz. 8.30-15.30 

 
Sala dla doradcy zawodowego – liczba dni 7 dni, razem 80 godz. 
 
            04.03.2014 - 12 godz. 8.00-20.00 

            05.03.2014 - 12 godz. 8.00-20.00 

            06.03.2014 - 12 godz. 8.00-20.00 

            08.03.2014 - 12 godz. 8.00-20.00 

            11.03.2014 - 12 godz. 8.00-20.00 

            12.03.2014 - 12 godz. 8.00-20.00 

            13.03.2014 -   8 godz. 8.00-16.00 

 
Sala dla doradcy biznesowego nr 1 – liczba dni 8 dni, razem 80 godz. 
 
            11.03.2014 - 10 godz. 8.00-18.00 

            12.03.2014 - 10 godz. 8.00-18.00 

            13.03.2014 - 10 godz. 8.00-18.00 

            14.03.2014 - 10 godz. 8.00-18.00 

            15.03.2014 - 10 godz. 8.00-18.00 
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            18.03.2014 - 10 godz. 8.00-18.00 

            19.03.2014 - 10 godz. 8.00-18.00 

            20.03.2014 - 10 godz. 8.00-18.00 

Sala dla doradcy biznesowego nr 2 – liczba dni 8 dni, razem 80 godz. 
 
            11.03.2014 - 10 godz. 8.00-18.00 

            12.03.2014 - 10 godz. 8.00-18.00 

            13.03.2014 - 10 godz. 8.00-18.00 

            14.03.2014 - 10 godz. 8.00-18.00 

            15.03.2014 - 10 godz. 8.00-18.00 

            18.03.2014 - 10 godz. 8.00-18.00 

            19.03.2014 - 10 godz. 8.00-18.00 

            20.03.2014 - 10 godz. 8.00-18.00 

Razem 34 dni, 320 godzin zegarowych. Do każdego dnia należy doliczyć około 45 minut 
organizacyjnych na przygotowanie sali, jej przewietrzenie, czy przerwę dla trenera.       
 

§ 2. 
 

1. Zamawiający oświadcza, iż realizuje projekt z dofinansowaniem ze środków Unii 
Europejskiej tj. Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie                
i promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia pt. „Drogowskaz na biznes 4”,                     
w ramach umowy zawartej w dniu 15.03.2013r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy                            
w Olsztynie nr UDA-POKL.06.02.00-28-013/12-00.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania z należytą starannością obowiązków 
powierzonych mu niniejszą umową. 

 
§ 3. 

 
1. Umowę niniejszą zawiera się na czas określony, tj. od dnia 3 marca 2014r.                              

do dnia 20 marca 2014r. 
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania wynajętych sal w innych godzinach 

i dniach aniżeli wskazane w § 1 ust. 4, wyłącznie za zgodą Wykonawcy. 
3. Termin realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, może ulec zmianie                        

w przypadku wystąpienia okoliczności, za które żadna ze Stron nie ponosi 
odpowiedzialności, tzw. siły wyższej. 

4. Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją okoliczności, które pomimo zachowania 
należytej staranności i podjęcia wszelkich działań w normalnych zakresie, nie mogą być 
przez Strony przewidziane oraz którym Strony nie mogą zapobiec, bądź się im 
przeciwstawić w sposób skuteczny.  

5. Wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy z powodu okoliczności określonych w ust. 4 
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wymaga aneksu do umowy przedłużającego okres realizacji umowy o czas wstrzymania 
usługi. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązań wynikających z umowy powstałych na wskutek siły wyższej.  

 
§ 4. 

 
Usługę objętą przedmiotem zamówienia Wykonawca realizował będzie bez udziału/ z udziałem  
podwykonawstwa. 

 
§ 5. 

 
1. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy określa się na kwotę całkowitą (robocizna, 

materiały, sprzęt): ..................................... zł, w tym ......... % VAT (słownie: 
................................................................................................................................. zł).  

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje zakres określony w § 1 i 2 umowy                          
oraz wszelkie  inne koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia. 

3. Należność, o której mowa w ust. 1, płatna będzie jednorazowo po całkowitej realizacji 
przedmiotu zamówienia, w terminie do 21 dni od dnia złożenia u Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury VAT /rachunku, na rachunek Wykonawcy 
..........................................................................................................................  

4. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa             
w ust. 1 nie będzie podlegać waloryzacji w toku realizacji przedmiotu zamówienia. 

5. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa              
w ust. 1, może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług 
VAT. Zmiana wynagrodzenia z uwagi na zmianę stawki podatku od towarów i usług VAT 
wymaga aneksu do umowy.   

6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

§ 6. 
 

1. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z § 1 i 2,  
Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości do 20 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 5 ust. 1.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada 
Wykonawca, zapłaci on na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 5 ust. 1.  

3. W przypadku utraty z winy Wykonawcy dofinansowania, o którym mowa w § 2 ust. 1, zapłaci on 
na rzecz Zamawiającego równowartość utraconego dofinansowania. 

 
 

§ 7. 
 

1. Osobą odpowiedzialną z ramienia Wykonawcy za prawidłową realizację przedmiotu 
zamówienia jest  …........................................., tel. …......................., e-mail …............................ 
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2. Strony zobowiązują zachować w poufności wszelkie informacje, w posiadanie których wejdą                   
w wyniku oraz w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy, w szczególności                    
w zakresie tzw. „danych wrażliwych”, pod rygorem odpowiedzialności prawnej i finansowej.  

 
§ 8. 

 
1. W przypadku stwierdzenia niewywiązywania się którejkolwiek ze Stron z warunków 

określonych niniejszą umową, Strona druga może rozwiązać umowę w trybie 
natychmiastowym. 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym bez roszczeń 
odszkodowawczych ze strony Wykonawcy, w szczególności: 

1) jeżeli Wykonawca z własnej winy przerwał realizację przedmiotu umowy; 
2) jeżeli w postępowaniu egzekucyjnym zostanie zajęty majątek Wykonawcy. 
3. Rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2,  wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  
4. Strona rozwiązująca umowę zobowiązana jest podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji. 

 
§ 9. 

 
1. Zmiany dotyczące siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie 

obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zgłaszał będzie niezwłocznie Zamawiającemu  
w formie pisemnej informacji. W razie zaniedbania przez Wykonawcę obowiązku złożenia 
informacji o zmianie siedziby, doręczenie wszelkiej korespondencji pod znanym 
Zamawiającemu adresem, ma skutek prawny. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią. 
 

§ 10. 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 
oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r.               
poz. 907 z późn. zm.).  
 

§ 11. 
 

Spory wynikłe z realizacji umowy pomiędzy Stronami rozstrzygać będzie Sąd Powszechny 
właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 12. 
 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze 
otrzymuje Zamawiający, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.  
 
      
 
Wykonawca:                                                Zamawiający: 


