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Załącznik nr 2 

 

Wzór  - Umowa  nr ……………….. 

 

Zawarta dnia  …………………………. w …………………, pomiędzy: 
 

pomiędzy Powiatem Leżajskim reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół 

Licealnych/Technikum Nr 2, 37-300 Leżajsk, ul. M. C. Skłodowskiej 6, NIP 8161076679  

Zbigniewa Trębacza  zgodnie z pełnomocnictwem, zwanym dalej: „Zamawiającym” 

 

a ………………………………………………………………..zwaną w dalszej części umowy 

Wykonawcą reprezentowaną przez ……………………………………………………….. 

 

§ 1  

1.Przedmiotem Umowy jest usługa szkoleniowa polegająca na zorganizowaniu i 

przeprowadzeniu kursu Kadry i płace dla 3 nauczycieli kształcenia zawodowego  

  w ramach realizacji projektu: „Wykwalifikowany logistyk i ekonomista -  sukces na rynku 

pracy” nr wniosku: WND-RPPK.09.04.00-18-0004/16 finansowanego    z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.4. 

2. Kurs  przeznaczony jest  do nauczycieli  zatrudnionych w Zespole Szkół Licealnych im. 

B.Chrobrego/Technikum Nr 2  w Leżajsku. 

 

§2 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić grupie wyznaczonej przez Zamawiającego (3 

nauczycieli)  szkolenie w ramach kursu Kadry i płace zgodnie z dołączonym do oferty 

programem kursu.  

2. Wykonawca zapewnia warunki do odbywania kursu poprzez: program nauczania 

zgodny z wymogami prawnymi, zatrudnienie personelu o wysokich kwalifikacjach, 

organizację i obsługę administracyjną kursu, materiały dydaktyczne. 

3. Kurs zostanie zorganizowany niezależnie od liczebności grupy słuchaczy w grupie 

zorganizowanej przez firmę szkoleniową. 
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4. Wykonawca przeprowadzi i zweryfikuje nabycie nowych kompetencji z zakresu kadr i 

płac dla  nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez testy wejścia (ex-

ante) i wyjścia (ex-post).  

5. Warunkiem zaliczenia  szkolenia i wydania zaświadczenia  dla nauczycieli kształcenia 

zawodowego będzie zdanie końcowego egzaminu testowego na poziomie min.80% 

poprawności. 

6. Wykonawca po zakończeniu szkolenia i po zdaniu końcowego egzaminu wystawi 

uczestnikom szkolenia zaświadczenie o ukończeniu kursu na wzorze MEN oraz z 

logotypami wskazanymi przez Zamawiającego. 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się pod rygorem nieważności umowy do rozpoczęcia kursu 

Kadry i płace  najpóźniej od 14.10.2017 roku. 

2. Kurs odbędzie się w soboty, a zajęcia dziennie nie przekroczą 8 godzin. 

3. Umowa zawarta jest na okres trwania studiów kursu ,  tj. od 2 września 2017 roku do 

najpóźniej do 16 grudnia 2017 roku  października 2017 r.  i wygasa z chwilą odebrania 

przez nauczycieli  zaświadczeń o ukończeniu kursu. 

 

§4 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1)  przeprowadzenia … godzinnego kursu Kadry i płace zgodnie z szczegółowym 

programem kursu; 

2) prowadzenia odrębnej dokumentacji z przebiegu kursu (dziennik z listą obecności) 

z logotypami wskazanymi przez Zamawiającego; 

3) zapewnienia materiałów dydaktycznych w celu realizacji programu kursu; 

4)  wydania zaświadczeń o ukończeniu kursu na wzorze MEN oraz zaświadczenia 

będącego integralną częścią świadectwa zaopatrzonego w informację o 

współfinansowaniu  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.4. 

5) przekazania Zamawiającemu w terminie 14 dni po zakończeniu kursu : 

a) imiennego wykazu osób które zostały zgłoszone w ramach umowy z 

Zamawiającym i ukończyły kurs, 
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b) kserokopii zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu, potwierdzonych za 

zgodność z oryginałem, 

c) kserokopii wszystkich innych dokumentów związanych z realizacją usługi 

szkoleniowej lub o pozostałe,  o które na piśmie zwróci się Zamawiający; 

6) odpowiedniego oznaczenia wszystkich dokumentów bezpośrednio związanych z 

realizacją usługi tj. materiałach dydaktycznych,  dyplomach, certyfikatach, 

pomocach naukowych itp. logo zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i 

promocji; 

7) przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 

926, z późn. zm.).  

§ 5 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy  za zrealizowanie przedmiotu zamówienia kwotę 

………………………………………………………………………………………….. 

2. Kwota za zrealizowanie przedmiotu zamówienia zawiera wszystkie koszty 

przeprowadzenia kursu Kadry i płace dla nauczycieli, w tym serwis kawowy oraz inne 

niewymienione w umowie, a związane z przeprowadzeniem kursu.  

3. Kwota za zrealizowanie przedmiotu zamówienia nie zawiera kosztów dojazdu i 

nauczycieli. 

4. Płatność zostanie dokonana w całości po podpisaniu protokołu wykonania usługi 

szkoleniowej na podstawie rachunku wystawionej przez Zamawiającego w terminie 

14 dni  w wysokości ……………. zł brutto;  

5. Kwota zamówienia, o której mowa w ust.1, jest współfinansowana przez Unię 

Europejską    w ramach realizacji projektu: „Wykwalifikowany logistyk i ekonomista -  

sukces na rynku pracy” nr wniosku: WND-RPPK.09.04.00-18-0004/16 

finansowanego    z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.4. 
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§ 6 

 

Integralną częścią niniejszej umowy są: 

1. Oferta Wykonawcy z dnia ………………………………………………………………….. 

ZAPROSZENIE do złożenia oferty  w postępowaniu udzielenia zamówienia publicznego, 

prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie: 

art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 

poz. 2164 ze zm.) 

 

§ 7 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

2. Spory związane z realizacją niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać 

polubownie. 

3. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd 

rejonowy właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.  

5. Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  

jeden egzemplarz dla Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy.  

 

  

Zamawiający        Wykonawca 

 

………………………………    …………………………… 


