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Załącznik nr 4. Wzór umowy  
 

U M O W A Nr …………… 
 

zawarta w dniu .........      pomiędzy Gminą Ostrów Mazowiecka, z siedzibą przy ul.  gen. Władysława 
Sikorskiego 5, 07-300 Ostrów Mazowiecka, NIP:  759-162-23-97, REGON: 550667913, reprezentowaną przez  
Wójta - Waldemara Brzostka 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy- Jadwigi Zawistowskiej, 
 zwaną dalej „Zamawiającym”, 
a..............................................................................................................,  NIP  ..............................., 
zarejestrowanym w................................................, mającym swoją siedzibę w .............................., 
reprezentowaną/ym przez: ..............................................., zwaną/ym dalej „Wykonawcą”.  

 
 

§ 1.  
Podstawa zawarcia umowy  

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie rozstrzygniętego w dniu …….........…… zapytania ofertowego 
na usługi społeczne (art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 z późn. 
zm.) na: Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów w ramach projektu „OSTRO Z WIEDZĄ – wsparcie 
edukacji 15 szkół kształcenia ogólnego o najsłabszych wynikach edukacyjnych z terenu wiejskiej gminy 
Ostrów Mazowiecka”. 

§ 2. 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie zajęć dla uczniów ze szkół z terenu gminy Ostrów 
Mazowiecka w ramach projektu „OSTRO Z WIEDZĄ – wsparcie edukacji 15 szkół kształcenia ogólnego 
o najsłabszych wynikach edukacyjnych z terenu wiejskiej gminy Ostrów Mazowiecka”. 

2. Zamówieniem objęte sa następujące placówki: 
1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. płk dypl. Ludwika Bociańskiego w Komorowie, ul. Mazowiecka 81, 

07-310 Komorowo; 
2) Publiczna Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 roku w Nagoszewie, Turka 40, 07-300 Turka; 
3) Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. ks. płk. Antoniego Warakomskiego w Jasienicy, ul. Pawła Jasienicy 23, 

07-304 Jasienica; 
4) Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Jelonkach, Jelonki 16, 07-302 Jelonki; 
5) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Dudach, Dudy 19, 07-300 Dudy; 
6) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dybkach, Dybki 18, 07-308 

Dybki; 
7) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Jasienicy, ul. Pawła Jasienicy 23, 07-304 

Jasienica; 
8) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Syberyjskich w Kalinowie, Kalinowo 90, 07-304 

Kalinowo; 
9) Publiczna Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Kozikach, Koziki 2, 07-300 Koziki; 
10) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nagoszewce, Nagoszewka Druga 89, 07-

300 Nagoszewka Druga; 
11) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego w Nowej Osuchowej, 

ul. Szkolna 52, 07-308 Nowa Osuchowa; 
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12) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Lubiejewie, ul. Szkolna 15, 07-300 
Stare Lubiejewo; 

13) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Ugniewie, ul. Szkolna 28, 07-300 
Ugniewo. 

3. Zamówienie obejmuje następujące zajęcia pozalekcyjne: 
1) Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów „Języki obce bez problemu na egzaminie”:  

- liczba uczestników: 20 grup po 15 osób, łącznie 300 osób; 
- liczba godzin zajęć: 35 godzin na grupę, łącznie 700 godzin; 
- program: ze względu na wyrównawczy charakter programy i zagadnienia będą określone po konfrontacji 
z problemami uczniów z poszczególnych grup, 
- metody: wykład, ćwiczenia i zadania 
- efekty: u 80% uczniów wzrosną kompetencje kluczowe o 30%, ocena na podstawie testu ex-ante 
(pierwsze 15min. zajęć) i ex-post (ostatnie 15 min. zajęć) oraz raportu postępu z podsumowaniem stopnia 
osiągnięć – porównawcze zastawienie punktacji; 

2) Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów „Z matematyką za pan brat”:  
- liczba uczestników: 20 grup po 15 osób, łącznie 300 osób; 
- liczba godzin zajęć: 35 godzin na grupę, łącznie 700 godzin 
- program: ze względu na wyrównawczy charakter programy i zagadnienia będą określone po konfrontacji 
z problemami uczniów z poszczególnych grup, 
- metody: wykład, ćwiczenia i zadania z wykorzystaniem e-podręcznika do matematyki dla klasy IV-VI szkoły 
podstawowej i klasy I-III gimnazjum „Odkryj, zrozum, zastosuj …” [Politechnika Łódzka, 2015 r.] 
- efekty: u 80% uczniów wzrosną kompetencje kluczowe o 30%, ocena na podstawie testu ex-ante 
(pierwsze 15min. zajęć) i ex-post (ostatnie 15 min. zajęć) oraz raportu postępu z podsumowaniem stopnia 
osiągnięć – porównawcze zastawienie punktacji; 

3) Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów „Gra biznesowa – symulacja przedsiębiorstwa”:  
- liczba uczestników: 25 grup po 12 osób, łącznie 300 osób 
- liczba godzin zajęć: 30 godzin na grupę, łącznie 750 godzin  
 zajęcia prowadzone w blokach godzinowych dostosowanych do wieku, możliwości, dyspozycyjności dzieci, 
w sposób niwelujący zdiagnozowane bariery,  tj. bloki 1-2h/tydz. lub 4-8h/dzień 
- program: GRA dopasowana do potrzeb uczniów (czytelne plansze, opracowana wg koncepcji 
uniwersalnego). Forma edukacyjnej, biznesowej gry planszowej, łączącej ze sobą rozrywkę i rywalizację, 
ćwiczenie myślenia strategicznego, trening umiejętności miękkich (praca w zespole, negocjacje, reagowanie 
na sytuacje problemowe, współzawodnictwa, radzenia sobie z porażką) oraz nauka reguł poruszania się po 
współczesnym rynku, w tym m.in. podstaw finansów, zarządzania i elementów prawa. Symulacja będzie 
wdrażana zgodnie z ideą „experiential learning” i oparta na „doświadczaniu". Uczestnicy mierzą się z realnie 
odwzorowanymi zdarzeniami z życia codziennego przedsiębiorcy wcielając się w rolę właścicieli 
firm/członków zarządów. Uczniowie doświadczają problemów i wyzwań przedsiębiorców, samodzielnie 
wyciągają wnioski, a następnie otrzymują od Trenera informację zwrotną i dodatkową wiedzę teoretyczną. 
- metody: gra symulacyjna, planszowa, prezentacja multimedialna 
- efekty: u 80% uczestników wzrosną kompetencje kluczowe o min. 30%, ocena na podstawie testu ex-ante 
(pierwsza godzina zajęć) i ex-post (ostatnia godzina zajęć) oraz raportu postępu z podsumowaniem stopnia 
osiągnięć 
- Zamawiający planuje zakup 15 szt. gier do nauki przedsiębiorczości w ramach odrębnego zamówienia; 

4) Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów „Dream Team – warsztaty pracy zespołowej”:  
- liczba uczestników: 20 grup po 15 osób, łącznie 300 osób 
- liczba godzin zajęć: 12 godzin na grupę, łącznie 240 godzin 
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- program: etapy formowania się grupy - ćwiczenia praktyczne, rola lidera w zespole, typy lidera oraz 
podział zadań w zespole, komunikacja - rodzaje komunikacji (werbalna i niewerbalna), elementy mowy 
ciała, zarządzanie wizualne - połączenie komunikacji wraz z organizacją czasu pracy, organizacja czasu 
pracy, konflikty w zespołach i metody rozwiązywania konfliktów.  
- efekty: u 80% uczestników wzrośnie kompetencja aktywnej pracy w grupie o min. 30%; Ocena na 
podstawie przeprowadzonych testów wiedzy i umiejętności ex-ante i ex-post; 

5) Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów „Warsztaty  kreatywności i innowacyjności”: 
- liczba uczestników: 20 grup po 15 osób, łącznie 300 osób 
- liczba godzin zajęć: 12 godzin na grupę, łącznie 240 godzin 
- program: zadania z wykorzystaniem kreatywności i innowacyjności, przygotowywanie własnego projektu, 
wykonanie własnego projektu  
- metody: prace manualne, praca twórcza. Uczniowie będą zachęcani do kreowania własnego wyrobu, 
zajęcia mają na celu wyzwolenie myślenia twórczego w celach użytkowych, rozbudzenie zainteresowań, 
poznanie metody na hobby i samorozwój, wyciszenie.  
– efekty: u 80% uczestników wzrośnie kompetencja kreatywności o min. 30%; Ocena na podstawie 
przeprowadzonych testów wiedzy i umiejętności ex-ante i ex-post; 

6) Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów „Przyrodnicze eksperymentatorium”:  
- liczba uczestników: 15 grup po 8 osób, łącznie 120 osób 
- liczba godzin zajęć: 20 godzin na grupę, łącznie 300 godzin 
- program: utrwalenie treści z zakresu zagadnień naukowo – technicznych, matematyczno- przyrodniczych z 
wykorzystaniem zakupionego sprzętu i pomocy dydaktycznych; aktywne wykorzystanie treści 
dydaktycznych i proponowanych zadań/ćwiczeń w ramach prowadzonych zajęć, udostępnienie e-
materiałów uczniom; 
- metody: aktywizujące m.in. warsztaty, zajęcia z wykorzystaniem metody eksperymentu oraz e-
podręczników „Świat pod lupą. Przyroda. Klasa 4-6. Szkoła podstawowa”, „Świat pod lupą” materiały dla 
biologii, fizyki i geografii w kl. I-III gimnazjum [Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław, 2015 r.] 
- efekty: u 80% uczniów wzrosną kompetencje kluczowe o 30%, ocena na podstawie testu ex-ante 
(pierwsze 15 min. zajęć) i ex-post (ostatnie 15 min. zajęć) oraz raportu postępu z podsumowaniem stopnia 
osiągnięć – porównawcze zastawienie punktacji; 

7) Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów „Programista Jutra – zajęcia z tworzenia i programowania 
robotów”:  

- liczba uczestników: 15 grup po 8 osób, łącznie 120 osób 
- liczba godzin zajęć: 12 godzin na grupę, łącznie 180 godzin  
- program: w przypadku każdej grupy dopasowany do indywidualnych potrzeb uczniów (rozwojowe, 
edukacyjne, psychologiczne) i etapu edukacyjnego. Zajęcia z wykorzystaniem klocków rozwijające 
kompetencje naukowo-techniczne i informatyczne. Uczniowie budują konstrukcje i programują różnorodne 
konstrukcje z klocków, poznają podstawowe pojęcia związane z robotyką, automatyką, informatyką, 
kształtują wyobraźnie przestrzenną i kreatywność przy wykorzystaniu metody budowania robotów. 
- metody: z wykorzystaniem klocków, 
- efekty: u 80% uczniów wzrośnie umiejętność programowania robotów o 30% oraz, ocena na podstawie 
testu ex-ante (pierwsza godzina zajęć) i ex-post (ostatnia godzina zajęć) oraz raportu postępu 
z podsumowaniem stopnia osiągnięć – porównawcze zastawienie punktacji. 
Na potrzeby zajęć wykonawca zapewni materiały szkoleniowe i instrukcje programowania dla wszystkich 
uczestników oraz sprzęt – klocki kompatybilne ze sprzętem komputerowym szkół – min. 4 komputery na 
grupę; 

8) Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów „Mapptipe – innowacyjne narzędzie do tworzenia 
multimedialnych materiałów edukacyjnych”: 
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- liczba uczestników: 12 osób 
- liczba godzin zajęć: 16 godzin 
- program: Zajęcia dotyczące tworzenia prezentacji multimedialnych przy wykorzystaniu innowacyjnej 
aplikacji MAPPTIPE wytworzonej w ramach proj. innowacyjnego POKL w ramach proj.3.3.4 Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki (UDA.POKL.03.03.04-00-108/10). Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, 
wskazujące możliwe sposoby zastosowania aplikacji MAPPTIPE w procesie edukacji. Przedstawienie 
aplikacji MAPPTIPE, jako narzędzia przydatnego w procesie samokształcenia i uzupełniania wiedzy, w myśl 
realizacji metody "learning by doing". Zapoznanie uczniów z walorami technicznymi i merytorycznymi 
produktów powiązanych z aplikacją tj. kursami e-learningowymi i z przykładowymi prezentacjami 
multimedialnymi. Uczniowie nauczą się lub poprawią swoje metody tworzenia i/lub wyszukiwania treści, 
którymi chcą wypełnić swoje prezentacje. W tym celu zostaną im dostarczone internetowe szkolenia 
z zakresu tworzenia, pozyskiwania i wykorzystywania treści, z uwzględnieniem spraw formalnych 
i prawnych (prawo autorskie). Podczas zajęć każdy uczeń stworzy własną prezentację.  
- metody: komputery (ICT), 
- efekty: u 80% uczniów wzrosną kompetencje informatyczne o min. 30% ocena na podstawie testu ex-ante 
(pierwsza godzina zajęć) i ex-post (ostatnia godzina zajęć) oraz raportu postępu z podsumowaniem stopnia 
osiągnięć; 

9) Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów SPEDU:  
- liczba uczestników: 15 osób 
- liczba godzin zajęć: 25 godzin na jedną osobę, łącznie 375 godzin 
- program: doradca przeprowadzi badanie predyspozycji zawodowych, testy kompetencji, określanie 
atutów i słabych stron (ze szczególnym uwzględnieniem nauk ścisłych i technicznych i kompetencji 
kluczowych w obszarze wyboru dalszej ścieżki kształcenia). Badanie będzie dostosowane zakresem do 
ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przed udzieleniem wsparcia tworzony będzie PPI- Plan Pracy 
Indywidualnej z każdym z uczniów. 
- metody: spotkania 1:1 z doradcą edukacyjno-zawodowym, na miejscu w każdej ze szkół, pełnienie 
dyżurów w wolnej sali lekcyjnej (spotkania w systemie pozalekcyjnym). 
- efekty doradztwa: u 80% wzrośnie wiedza z zakresu własnych predyspozycji do dalszego rozwoju 
i możliwych kierunków edukacji (przy uwzględnieniu specyficznych cech przez Doradcę)   
- Zamawiający planuje zakup zestawów pomocy do diagnozowania i prowadzenia doradztwa zawodowego 
(programy komputerowe, arkusze, itp.) w ramach odrębnego zamówienia. 
4. Informacje dotyczące wszystkich zajęć: 

1) usługa edukacyjna liczona jest w tzw. godzinach lekcyjnych, tj. 1 godzina = 45 minut; 
2) wszystkie zajęcia odbywać się będą w szkołach na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka w terminach 

uzgodnionych z Zamawiającym; 
3) Zamawiający udostępni również w miarę potrzeb, po wcześniejszym uzgodnieniu sprzęt 

komputerowy, projektor multimedialny, ekran multimedialny, tablicę interaktywną; 
4) zajęcia z matematyki i języka obcego mogą odbywać się w tygodniu od poniedziałku do piątku po 1-2 

godziny tygodniowo, a w weekendy wszystkie zajęcia mogą odbywać się blokowo od 4 do 8 godz. 
dziennie; czas zajęć musi być dopasowany do wieku, możliwości i dyspozycyjności grupy; 

5) szczegółowe harmonogramy muszą być uzgodnione z Zamawiającym/dyrektorem szkoły. Zajęcia 
będą musiały odbywać się tak, aby nie zakłócić bieżącej działalności placówek szkolnych; 

6) wykonawca zobowiązany będzie prowadzić dokumentacje przebiegu zajęć zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego, tj. min.: prowadzić listę obecności oraz dzienniki zajęć zgodnie z obustronnie 
uzgodnionym harmonogramem oraz programem zajęć. 
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§ 3. 
Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że wraz z przekazaniem poszczególnych dokumentów (np. program szkolenia, 
materiały szkoleniowe) wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy przenosi 
na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotowych dokumentów. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji: 
1) wykorzystania dokumentu w całości lub w części; 
2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji - utrwalanie i zwielokrotnianie dokumentów 

dowolną techniką, w tym wytwarzanie  egzemplarzy  techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową, kopiowanie egzemplarza przez Wykonawcę na płycie CD,  a także wielokrotne 
wgrywanie dokumentacji do pamięci komputerów Zamawiającego; 

3) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono - wprowadzanie 
do obrotu w formie przeniesienia własności egzemplarza, użyczenia lub najmu oryginału albo 
egzemplarzy, wielokrotne publikowanie, wielokrotne udostępnianie osobom trzecim, wypożyczanie 
elektroniczne i publiczne udostępnianie dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej 
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz prawo do wyłącznej dystrybucji i eksploatacji 
dokumentacji w każdej formie i z użyciem wszelkich środków technicznych; 

4) poprawianie, modyfikowanie i powielanie całości lub dowolnych elementów dokumentów. 
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmować będzie uprawnienia do wykonywania autorskich 

praw zależnych, dalszego przenoszenia tychże praw, zezwalanie na ich wykonywanie oraz własności 
nośnika, na którym utrwalony będzie egzemplarz przedmiotu umowy. 

4. Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich i uprawnień, o których mowa 
w ustępach poprzedzających zostało uwzględnione  w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 6 umowy. 

5. W przypadku rozwiązania umowy pomimo braku wykonania jej przedmiotu w całości lub określonej 
części  na żądanie Zamawiającego Wykonawca przeniesie na Zamawiającego  prawa, o których mowa 
w ust. 1 – 3 powyżej, do nieprzekazanej części przedmiotu umowy za wynagrodzeniem uzgodnionym 
pomiędzy stronami, zaś w wypadku sporu za wynagrodzeniem ustalonym przez rzeczoznawcę przy 
uwzględnieniu zakresu udzielonego prawa oraz korzyści wynikających z korzystania z projektu dzieła. 

 

§ 4. 
Termin realizacji  

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy, opisany w § 2 umowy do 30.06.2018 r. 
 

§ 5. 
Wynagrodzenie 

Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie w kwocie ………………………………  
zł brutto (słownie: ………………………………………………………………………………………………………….), na które składają 
się wynagrodzenia za poszczególne zajęcia w wysokości: 
1) Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów „Języki obce na egzaminie”: 
cena jednostkowa brutto za 1 godz. zajęć ....................... zł, słownie: 
...................................................................... x 700 godz. zajęć = ....................... zł, słownie: 
......................................................................, 
2) Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów „Z matematyką za Pan Brat”: 
cena jednostkowa brutto za 1 godz. zajęć ....................... zł, słownie: 
...................................................................... x 700 godz. zajęć = ....................... zł, słownie: 
......................................................................, 
3) Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów „Gra biznesowa”: 
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cena jednostkowa brutto za 1 godz. szkoleniową zajęć ....................... zł, słownie: 
...................................................................... x 750 godz. szkoleniowych = ....................... zł, słownie: 
......................................................................, 
4) Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów „Warsztaty kreatywności i innowacyjności”: 
cena jednostkowa brutto za 1 godz. szkoleniową zajęć ....................... zł, słownie: 
...................................................................... x 240 godz. szkoleniowych = ....................... zł, słownie: 
......................................................................, 
5) Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów „Dream Team – warsztaty pracy zespołowej”: 
cena jednostkowa brutto za 1 godz. szkoleniową zajęć ....................... zł, słownie: 
...................................................................... x 240 godz. szkoleniowych = ....................... zł, słownie: 
......................................................................, 
6) Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów „Przyrodnicze eksperymentatorium”: 
cena jednostkowa brutto za 1 godz. szkoleniową zajęć ....................... zł, słownie: 
...................................................................... x 300 godz. szkoleniowych = ....................... zł, słownie: 
......................................................................, 
7) Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów „Programista Jutra! – programowanie robotów”: 
cena jednostkowa brutto za 1 godz. szkoleniową zajęć ....................... zł, słownie: 
...................................................................... x 160 godz. szkoleniowych = ....................... zł, słownie: 
......................................................................, 
8) Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów „Mapptipe – Innowacyjne narzędzie do tworzenia 

multimedialnych materiałów edukacyjnych”: 
cena jednostkowa brutto za 1 godz. szkoleniową zajęć ....................... zł, słownie: 
...................................................................... x 16 godz. szkoleniowych = ....................... zł, słownie: 
......................................................................, 
9) Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów „Terapia specjalistyczna dopasowana do indywidualnych 

potrzeb uczniów SPEDU”: 
cena jednostkowa brutto za 1 godz. szkoleniową zajęć ....................... zł, słownie: 
...................................................................... x 375 godz. szkoleniowych = ....................... zł, słownie: 
....................................................................... 

§ 6. 
      Warunki płatności  

1. Podstawą do wystawienia faktur będzie wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w § 2. oraz 
przedstawienie przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w § 8. Dopuszcza się fakturowanie 
częściowe po uzyskaniu zgody Zamawiającego. 
2. Zamawiający dokona polecenia przelewu kwoty wynagrodzenia za wykonane i przyjęte prace  
w terminie do 21 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. 
3. Faktury będą płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.  
4. Faktury należy wystawić na adres:  
 

Nabywca:  
Gmina Ostrów Mazowiecka 
ul. gen. Władysława Sikorskiego 5 
07- 300 Ostrów Mazowiecka  
NIP: 759-162-23-97 
 

Odbiorca: 
Gmina Ostrów Mazowiecka 
ul. gen. Władysława Sikorskiego 5 
07- 300 Ostrów Mazowiecka  
 

5. Zakończenie realizacji zadania w terminie wcześniejszym niż wskazany w § 4. nie upoważnia Wykonawcy 
do wystąpienia z żądaniem dokonania odbioru i złożenia faktury, chyba że Zamawiający wyrazi na to zgodę. 
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§ 7. 

Obowiązki Zamawiającego 
Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) przeprowadzenie rekrutacji uczestników oraz ich poinformowanie o terminie szkolenia; 
2) uzgodnienie z Wykonawcą harmonogramu zajęć oraz zapewnienie sal na prowadzenie zajęć i w miarę 

możliwości wraz ze sprzętem wskazanym przez Wykonawcę. 
 

§ 8. 
Obowiązki Wykonawcy  

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:  
1) przekazanie do akceptacji Zamawiającego harmonogramu realizacji zajęć w terminie 7 dni od dnia 

podpisania umowy; 

2) uczestnictwo przedstawiciela Wykonawcy w spotkaniach organizacyjnych w siedzibie Zamawiającego 

dotyczących przedmiotu umowy w miejscu i terminach wyznaczonych przez Zamawiającego; 

3) wyznaczenie osoby do zapewnienia kontaktu z Zamawiającym, która w godzinach pracy 

Zamawiającego tj. 8.30 – 15.30 zobowiązana jest udzielać niezbędnych informacji dotyczących 

realizacji przedmiotu umowy; 

4) opracowanie programu zajęć i planu pracy dla zajęć będących przedmiotem niniejszej umowy dla 

danej grupy uczestników [program winien zawierać: cel ogólny i cele szczegółowe, treści nauczania 

(formy realizacji), procedury osiągania celów (metody, formy, środki dydaktyczne) przewidywane 

osiągnięcia (oczekiwane efekty), sposób ewaluacji efektów realizacji zajęć]. Projekt programu zajęć 

i planu pracy Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do uzgodnienia 

i zatwierdzenia go nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć;  

5) prowadzenie zajęć (według przewidzianej liczby godzin lekcyjnych i ich harmonogramu) przez osoby 

posiadające kwalifikacje wymagane do nauczania w ramach danej formy wsparcia, które zostały 

szczegółowo opisane w zapytaniu ofertowym; 

6) dokumentowanie na bieżąco, prowadzonych przez Wykonawcę zajęć w postaci list obecności oraz 

dzienników zajęć wykorzystywanych w procesie nauczania w oświacie w celu bieżącego sprawdzania 

obecności na prowadzonych zajęciach – wzory list obecności oraz dzienników zajęć dostarczy 

Zamawiający najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem zajęć. Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

oryginały poprawnie wypełnionych list obecności i dzienników zajęć Zamawiającemu lub innej 

wyznaczonej osobie przez Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu zajęć w danym dniu.  

Wykonawca jest zobowiązany dopilnować podpisania się na listach wszystkich uczestników obecnych 

na zajęciach; 

7) dokumentowanie na bieżąco, przekazanych uczestnikom materiałów w postaci list odbioru 

materiałów. Wykonawca zobowiązany jest przekazać oryginał listy odbioru Zamawiającemu lub innej 

wyznaczonej osobie przez Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu zajęć w danym dniu. 

Wykonawca jest zobowiązany dopilnować podpisania się na listach wszystkich uczestników obecnych 

na zajęciach; 

8) dokumentowanie na bieżąco, przekazanych uczestnikom zaświadczeń ukończenia zajęć w postaci list 

odbioru zaświadczeń ukończenia zajęć. Wykonawca zobowiązany jest przekazać oryginały list odbioru 
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Zamawiającemu lub innej wyznaczonej osobie przez Zamawiającego zajęć niezwłocznie po 

zakończeniu danego zamkniętego cyklu zajęć stanowiącego nierozerwalną całość. Wykonawca jest 

zobowiązany dopilnować podpisania się na listach wszystkich uczestników obecnych na zajęciach; 

9) prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji, w formie kart monitoringu (raport działania 

i raport według grup) i kart postępów oraz przekazywanie ich, co miesiąc, w formie papierowej 

i elektronicznej Zamawiającemu a także powiadamianie o innych istotnych zdarzeniach i problemach, 

które wystąpiły podczas realizacji umowy. Karty monitoringu muszą zawierać przede wszystkim 

informacje dotyczące ilości godzin przeprowadzonych zajęć w poszczególnych grupach, frekwencji 

w każdej z grup, dat realizacji zajęć, liczby uczestników zajęć w podziale na płeć oraz w podziale na 

poszczególne zajęcia w programie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia kart w wersji 

elektronicznej w ostatnim dniu danego miesiąca a w wersji papierowej w terminie 7 dni po 

zakończeniu danego miesiąca. Wzór karty monitoringu dostarczy Zamawiający w terminie 7 dni od 

podpisania niniejszej umowy;  

10) wspomaganie promocji i ewaluacji projektu – informowanie o współfinansowaniu projektu 

i niniejszej umowy ze środków UE oraz zastosowanie odpowiedniego oznakowania materiałów 

szkoleniowych i zaświadczeń o ukończeniu szkolenia; 

11) opracowanie, w terminach określanych przez Zamawiającego, raportów cząstkowych (terminy 

raportów zbiorczych po ustaleniu z Zamawiającym, nie rzadziej niż raz na kwartał) i końcowych  

z postępu realizacji działań wynikających z przedmiotu umowy, a merytorycznie związanych  

z realizacją określonego rodzaju zajęć. Raporty składane będą do ostatniego dnia w danym kwartale 

i przekazywane Zamawiającemu. Raporty te muszą zawierać obowiązkowo komponent – Bilans 

kompetencji, który musi składać się z następujących składowych: 

a) ETAP Ocena – przeprowadzenie weryfikacji wstępnej ex-ante (pierwsza godzina zajęć) w postaci testu/ankiety 

oraz ocena efektów kształcenia ex-post (ostatnia godzina zajęć) na podstawie opracowanych kryteriów oceny 

po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie; 

b) ETAP Porównanie – porównanie w postaci raportu uzyskanych wyników Etapu Ocena z przyjętymi efektami 

uczenia się po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie. 

12) ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie;  

13) przestrzeganie regulaminu szkoły i pracowni, w której prowadzone będą zajęcia;  

14) przygotowanie materiałów dydaktycznych dla uczestników zajęć;  

15) realizacja zajęć według harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym;  

16) zawiadomienie Zamawiającego o wszelkich zmianach w realizacji harmonogramu zajęć;  

17) realizacja zajęć odbywać się musi zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć 

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 

oraz Standardami realizacji wsparcia w zakresie Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej RPO WM 

2014-2020; 

18) informowanie o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z obowiązkami 

informacyjnymi beneficjenta stanowiącymi załącznik do regulaminu konkursu dla Poddziałania 3.2.1 

Jakość edukacji ogólnej RPO WM 2014-2020, w tym zamieszczanie stosownego oznakowania na 

materiałach dydaktycznych, prezentacjach, zaświadczeniach itd.; 

19) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa; 
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20) Wykonawca zobowiązuje się ̨używać ́sprzętu i pomocy dydaktycznych jedynie w celach określonych 

niniejszą umową, przy zachowaniu należytej staranności i zwróci sprzęt w stanie niepogorszonym po 

zrealizowaniu przedmiotu umowy. 

 
§ 9. 

Ochrona danych osobowych 
1. Na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z § 24 umowy 

o dofinansowanie projektu „OSTRO Z WIEDZĄ – wsparcie edukacji 15 szkół kształcenia ogólnego 
o najsłabszych wynikach edukacyjnych z terenu wiejskiej gminy Ostrów Mazowiecka” Zamawiający 
powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w ramach zbiorów: 
1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; 

2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – dane 

uczestników indywidualnych. 

2. Przekazane przez Zamawiającego dane osobowe mogą być przetwarzane przez Wykonawcę 

wyłącznie w celu realizacji projektu w zakresie udzielania wsparcia uczestnikom projektu. 

3. Przy przetwarzaniu danych osobowych Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania zasad 

wskazanych w niniejszym paragrafie, w ustawie o ochronie danych osobowych oraz 

w rozporządzeniu MSWiA. 

4. Wykonawca nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych. 

5. Wykonawca przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmie środki 

zabezpieczające zbiory danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych 

oraz w rozporządzeniu MSWiA, w tym przygotuje dokumentację opisującą sposób przetwarzania 

danych osobowych oraz zobowiązuje się zapewnić środki techniczne i organizacyjne umożliwiające 

należyte zabezpieczenie danych osobowych. 

6. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy Wykonawcy 

posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wydane przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu poufności 

danych osobowych przetwarzanych przez mających do nich dostęp pracowników upoważnionych 

do przetwarzania danych osobowych. 

8. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o: 

1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub ich niewłaściwym użyciu 

oraz naruszeniu obowiązków dotyczących danych osobowych powierzonych do przetwarzania; 

2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych 

osobowych prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem; 

3) wynikach kontroli prowadzonych przez podmioty uprawione w zakresie przetwarzania danych 

osobowych wraz z informacją na temat zastosowania się do wydanych zaleceń. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu, na każde jego żądanie, informacji na 

temat przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie, 

a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez 

niego obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych. 
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10. Wykonawca umożliwi Ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej lub 

podmiotom przez nie upoważnionym, w miejscach, w których przetwarzane są powierzone dane 

osobowe, dokonanie kontroli zgodności przetwarzania powierzonych danych osobowych z ustawą o 

ochronie danych osobowych, rozporządzeniem MSWiA, oraz z umową. 

11. W przypadku powzięcia przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego lub Instytucję 

Zarządzającą wiadomości o rażącym naruszeniu obowiązków wynikających z ustawy o ochronie 

danych, z rozporządzenia MSWiA lub z umowy, Wykonawca umożliwi Ministrowi właściwemu ds. 

rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej lub podmiotom przez nie upoważnionym dokonanie 

niezapowiedzianej kontroli. 

12. Kontrolerzy Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzających lub 

podmiotów przez nich upoważnionych, mają w szczególności prawo: 

1) wstępu, w godzinach pracy Wykonawcy, z okazaniem imiennego upoważnienia, do 

pomieszczeń, w których jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych 

osobowych, i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu 

oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, 

rozporządzeniem MSWiA oraz umową; 

2) żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez pracowników w zakresie niezbędnym 

do ustalenia stanu faktycznego; 

3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek 

z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii. 

13. Wykonawca zobowiązuje się zastosować do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia 

powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych 

w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, 

Instytucję Zarządzającą lub przez podmioty przez nie upoważnione, w terminach określonych przez 

Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego lub Instytucję Zarządzającą. 

14. Wykonawca umożliwi administratorowi bezpieczeństwa informacji powołanemu przez Instytucję 

Zarządzającą lub przez Zamawiającego, dokonanie na podstawie art. 36a ustawy o ochronie danych 

osobowych, w ramach zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, 

sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych 

osobowych zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 

2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o 

ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji (Dz. U. poz. 745). 

15. Przetwarzanie danych osobowych zostanie powierzone Wykonawcy od dnia otrzymania przez 

Wykonawcę pisma od Zamawiającego, informującego o niewyrażeniu sprzeciwu przez Instytucję 

Zarządzającą. 

§10. 
Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania umowy 

W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie 
odpowiedzialny wobec Zamawiającego, na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym, za wszelkie 
szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać 
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z wad wykonania przedmiotu umowy lub niedołożenia należytej staranności przez Wykonawcę przy 
wykonywaniu przedmiotu umowy. 

§ 11. 
Odstąpienie od umowy i kary umowne 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy, w szczególności w przypadku: 

1) ogłoszenia likwidacji jego firmy,  
2) zawieszenia działalności jego firmy, 
3) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie przystąpił do realizacji zajęć zgodnie 

z harmonogramem lub nie kontynuuje zajęć według harmonogramu. 
2. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 uprawnia Zamawiającego do naliczenia 
kary umownej, w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu zamówienia. 
3. Odstąpienie przez Wykonawcę lub Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
innych niż wymienione w ust.1 pkt 1 i 2 uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej, w wysokości 
20% wartości brutto przedmiotu zamówienia.  
4. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w przypadku nieosiągnięcia przez Wykonawcę efektów 
projektu w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu zamówienia, chyba, że Wykonawca ponownie 
przeprowadzi szkolenie i osiągnie założony efekt projektu. 

 
§ 12. 

Zmiany warunków umowy 
1. Przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, 
której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności 
wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia: 

1) zmiana terminu zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia może nastąpić w wypadku 
opóźnienia niezawinionego przez Wykonawcę; 

2) warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy (zmiana 
jest możliwa na osoby spełniające wymogi ogłoszenia o zamówieniu, a dla skutecznej zmiany 
niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę); 

3) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym; 
2. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian do umowy, które będą wynikały z jej dostosowania do 

wymogów Instytucji zarządzającej lub nie wpłyną na obniżenie jakości prowadzonych zajęć i zostaną 
zaakceptowane przez obie strony. 

3. Wszystkie powyższe zmiany stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę.  
Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
4. Nie stanowi zmiany umowy: 

1) zmiana danych teleadresowych; 
2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana nr 

rachunku bankowego). 
§ 13. 

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych, jakie uzyskał 
w trakcie realizacji niniejszej umowy, a w szczególności takich, które stanowią bądź mogą stanowić 
tajemnicę służbową lub handlową Zamawiającego. 

 
 § 14. 

Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy (cesja wierzytelności).   
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 § 15. 
Strony zobowiązują się do informowania o zmianie adresu swojej siedziby. Niedopełnienie tego obowiązku 
powoduje, że doręczenie dokonane na adres wskazany w umowie będzie skuteczne. 

 
 § 16. 
Spory 

Wszystkie spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny, 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
 § 17. 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 
i ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
3. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
        
 
                      Z a m a w i a j ą c y                                                   W y k o n a w c a  

 
 


