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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego z dnia: 22. 08.2017 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

1. Trenerzy delegowani przez wybranych Wykonawców do realizacji szkoleń zobowiązani będą 

do wykonywania osobiście zadań w projekcie. Niedopuszczalne jest przekazywanie 

prowadzenia szkolenia osobom trzecim.  

2. Wykonawcy przekażą Zamawiającemu wszelkie prawa autorskie związane z realizacją 

szkoleń, w tym prawa autorskie do programu szkolenia złożonego przez Wykonawcę wraz z 

ofertą. 

3. Wynagrodzenie Wykonawców będzie rozliczane miesięcznie i będzie stanowiło 

wynagrodzenie za wszystkie usługi zrealizowane dla grup szkoleniowych w danym miesiącu.  

4. Warunkiem otrzymania przez Wykonawcę wynagrodzenia będzie dostarczenie do 

Zamawiającego pełnej dokumentacji szkoleniowej ze wszystkich modułów szkoleniowych 

zrealizowanych w danym miesiącu, w tym wypełnionych: dzienników szkoleniowych 

(zawierających listę obecności uczestników, wykaz zrealizowanych godzin szkoleniowych, 

program modułu szkoleniowego), miesięcznych kart pracy trenerów, niezbędnych 

oświadczeń (w tym oświadczenie trenerów, że ich łączne zaangażowanie zawodowe w 

realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań 

finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych 

podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie) etc.  

5. Zamawiający zastrzega, iż termin płatności jest uzależniony od terminu otrzymania transzy 

dofinansowania i zapłata za zrealizowane szkolenia może być dokonana dopiero po wpływie 

środków z dotacji na konto Zamawiającego.  

6. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu zadeklarowanego w ofercie jako 

dostępność Wykonawcy Zamawiający stosuje karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: 

pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu realizacji szkolenia.  

7. Zamawiający zastrzega, iż w celu zapewnienia wysokiej jakości szkoleń w ramach projektu 

będzie prowadził wśród uczestników szkoleń ankiety oceniające pracę trenerów. W razie 

uzyskania za realizację szkolenia oceny na poziomie poniżej 70% maksymalnej możliwej do 

uzyskania liczby punktów Zamawiający zastrzega prawo do nałożenia kar umownych w 

wynagrodzeniu Wykonawcy za poddane ocenie szkolenia komputerowe w wysokości 50% 

kwoty.  

8. Zamawiający informuje, iż w umowie znajdą się zapisy: 

a. Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy 

– w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z 

harmonogramem; 

b. Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy 

– w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z 

postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności; 

c. Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z 

wynagrodzenia Wykonawcy; 
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d. Zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy 

odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych. 

e. Zastrzegające, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy wynosi min. 21 dni i 

uzależniony jest od dostępności środków na koncie projektowym i może ulegać 

opóźnieniom. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 5 Oś Priorytetowa: Zatrudnienie, 

Działanie 05.05. Kształcenie ustawiczne 

f. przewidujące wniesienie zabezpieczenia wykonania całości umowy w formie weksla 

in blanco wraz z deklaracją wekslową. 

9. Zamawiający zastrzega możliwość zmian treści umów z Wykonawcami pod warunkiem 

wystąpienia przesłanek uzasadniających takie zmiany, takich jak np.: zmiana terminu 

realizacji projektu, zmiana liczby osób uczestniczących w projekcie czy też zmiany we wniosku 

o dofinansowanie projektu „Specjaliści ICT w województwie pomorskim” spowodowane 

zmianami w wytycznych dotyczących realizacji umowy o dofinansowanie.  

10. Umowa może zostać rozwiązana za jedno miesięcznym wypowiedzeniem lub za 

porozumieniem stron 

 

 

 

Potwierdzam zapoznanie się i wyrażam zgodę na  Istotne Postanowienia Umowy  

 

……………………………………………………………………………. 

(Data i podpis składającego ofertę) 


