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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego   

               

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYNAJMU KOMPUTEROWEJ 
SALI SZKOLENIOWEJ   

 
 

w ramach projektu „Akademia Kompetencji Informatycznych. Podniesienie kompetencji TIK osób 

znajdujących się w trudnej sytuacji na wielkopolskim rynku pracy” w ramach Działania 8.2 Uczenie 

się przez całe życie, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

zawarta w Poznaniu w dniu _____________________ 2016 r. pomiędzy: 

 

TSP Instytut sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Petrażyckiego 57, Oddział: 61-579 Poznań, ul. 

Przemysłowa 15/17, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy 

dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

nr KRS 0000343814, reprezentowana przy niniejszej czynności przez Pana Mariusza Kręca –Prezesa 

Zarządu, zwana w dalszej części umowy Zleceniodawcą,  
 

a 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwana w dalszej części umowy Zleceniobiorcą   
 
 
 

§ 1. 
Deklaracja wstępna 

 

Zleceniodawca zleca wykonanie zlecenia, a Zleceniobiorca zobowiązuje się je wykonać na warunkach 

określonych w niniejszej Umowie. 

 

 

§ 2. 
Przedmiot Umowy 

 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług na rzecz Zamawiającego w zakresie wynajmu 

komputerowej sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem do zajęć praktycznych i teoretycznych 

wyposażonej w co najmniej 13 stanowisk komputerowych (komputery z wejściem USB, myszką, z 

oprogramowaniem Office i dostępem do sprawnie działającego Internetu, tablicę typu flip-

chart/ścieralna wraz z wyposażeniem (papier, pisaki), rzutnik i ekran do prezentacji 

multimedialnych) do wykorzystania pod planowane poniższe szkolenia:  
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1.1. Obsługi komputera - dla  8 grup po ok. 12 osób (łącznie 96 osób) + 2 wykładowców; czas 

trwania szkolenia to 60h na grupę (łącznie 480h); 

1.2. Programowania – dla 4 grup po ok. 12 osób (łącznie 48 osób) + wykładowca; czas trwania 

szkolenia to 120h na grupę (łącznie 480h); 

1.3.  Grafiki komputerowej – dla 4 grup po ok. 12 osób (łącznie 48 osób) + wykładowca; Czas 

trwania szkolenia to 80h na grupę (łącznie 320h).  

 

2. Celem szkolenia jest  podniesienie kompetencji TIK osób znajdujących się w trudnej sytuacji na 

rynku pracy, co zostanie potwierdzone uznanym certyfikatem.  

 
§ 3. 

Zasady realizacji 
 

1. Przedmiot umowy winien być wykonany z należytą starannością i z zastosowaniem wiedzy i  

umiejętności niezbędnych do jego wykonania, zgodnie z wymogami Projektu realizowanego w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wskazanymi przez Zleceniodawcę. Zleceniobiorca 

jest odpowiedzialny za rezultat Umowy, tzn. za jej wykonanie w sposób zgody z niniejszą 

Umową. 

2. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada zasoby organizacyjne, techniczne i finansowe oraz kadrę z 

doświadczeniem i umiejętnościami niezbędnymi do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.  

3. Zleceniobiorca nie może zawierać żadnych umów czy porozumień, które uniemożliwiałyby 

realizację niniejszej Umowy, a w szczególności umów, które stwarzałyby konflikt interesów.  

4. Zleceniobiorca będzie zobowiązany do dokumentowania realizacji usługi zgodnie z wytycznymi 

Zamawiającego.  

5. Szkolenia będą realizowane w okresie od lutego 2016 do listopada 2016 wg harmonogramu 

ustalonego przez Zamawiającego. Szczegółowy harmonogram szkoleń przekazany zostanie 

Zleceniobiorcy w terminie 3 dni od podpisania Umowy i będzie na bieżąco aktualizowany. 

6. Komputerowa sala szkoleniowa będzie znajdowała się w Poznaniu lub Koninie lub Kaliszu Lub 

Lesznie i/lub miejscowościach przyległych do tych miast, do których dojeżdża komunikacja 

miejska (odległość z przystanku komunikacji publicznej do sali szkoleniowej nie dłuższa niż 700 

m); dojście do sali i stanowiska komputerowego bez barier architektonicznych. 

7. Zleceniobiorca zapewni również dla uczestników szkoleń dostęp w niewielkiej odległości do 

sanitariatów (toalety).  

8. Uczestnikami szkoleń będą osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej w przedziale 

wiekowym 50-64 l (obsługa komputera) oraz wieku 24-64l (grafika komputerowa i 

programowanie) w szczególności o niskich kompetencjach/kwalifikacjach, zgłaszających z 

własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji z maksymalnie średnim wykształceniem. 

9. Zleceniobiorca  zobowiązany  jest  do  zapewnienia wysokiego  poziomu świadczonej  usługi 

        oraz  warunków zgodnych z przepisami BHP w trakcie trwania szkolenia. 

10. Wszelkie zdarzenia czy okoliczności, które mogą skutkować niewykonaniem bądź opóźnionym 

wykonaniem usług koniecznych do pomyślnego i terminowego ukończenia szkoleń winny być 

niezwłocznie zgłoszone do Zleceniodawcy. 
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§ 4. 
[Wynagrodzenie] 

 

1. Zleceniobiorca za wykonanie niniejszej umowy otrzyma kwotę ____ PLN (słownie: 

___________) brutto, w tym również podatek VAT w wysokości obowiązującej w chwili 

powstania zobowiązania podatkowego - za każdą godzinę wynajmowanej komputerowej sali 

szkoleniowej znajdującej się w …………………………….…………………………………………………………………. 

 

2. Wynagrodzenie płatne będzie Zleceniobiorcy przelewem na konto w częściach, po 

zakończeniu cyklu szkoleń każdej z grup, w oparciu o wystawiony w tym zakresie 

rachunek/fakturę z 21 dniowym terminem płatności. Podstawą wystawienia 

rachunku/faktury przez Zleceniobiorcę jest zatwierdzenie prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy przez Zleceniodawcę.  

 

3. Wynagrodzenie powyższe jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach                                                   

Europejskiego Funduszu Społecznego.  Zamawiający zastrzega, iż płatność za wykonywanie 

umowy może nastąpić po przekazaniu środków Zleceniodawcy na ten cel przez instytucję 

współfinansującą, na co Zleceniobiorca wyraża zgodę podpisując niniejszą Umowę. 

 

 

§ 5. 
Odpowiedzialność 

 
1. Zleceniobiorca wykonuje zadania na warunkach określonych niniejszą Umową oraz zgodnie z 

wytycznymi Zleceniodawcy. 

2. Zleceniobiorca jest w pełni odpowiedzialny za świadczone usługi i wykonane dzieła względem 

Zleceniodawcy jak i osób trzecich. 

3. Zleceniobiorca wyraża zgodę na udostępnienie dokumentacji związanej z przedmiotem Umowy 

Zleceniodawcy oraz uprawnionym instytucjom zewnętrznym w celu przeprowadzenia audytu 

projektu lub jego kontroli finansowej oraz zobowiązany jest do udzielenia dokładnych wyjaśnień 

związanych z realizacją niniejszej Umowy.  

 

 

§ 6. 

Rozwiązanie umowy 

 

1. Niniejsza Umowa ulega rozwiązaniu w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy dojdzie do   

rozwiązania umowy na współfinansowanie Projektu ze środków publicznych z instytucją 

współfinansującą.  

2. W przypadku rozwiązania Umowy przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca może żądać od 

Zleceniobiorcy zapłacenia kary umownej w wysokości 10% całości wynagrodzenia 

zakontraktowanego niniejszą Umową.  
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§ 7. 
Oświadczenia woli 

 

1. Zmiany jak również wszelkie oświadczenia woli składane na tle realizacji Umowy wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej Umowy w 

 przypadku, gdy konieczność ich wprowadzenia wynikać będzie ze zmian przepisów prawa, w 

 oparciu o które realizowana będzie Umowa, wystąpienia siły wyższej oraz zmian funkcjonalno – 

 organizacyjnych u Zleceniodawcy. W razie zmiany przepisów prawa mających zastosowanie do 

 Umowy, jej postanowienia z nimi sprzeczne tracą ważność zaś w ich miejsce będą miały  

 zastosowanie przepisy znowelizowanego prawa. 

3. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne.  

Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych w przypadku: 

a) określonym w § 6 pkt. 2, 

b) zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy, w stosunku do terminów określonych w § 3 pkt 4 

oraz 5, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 pkt 1 za każdy dzień 

zwłoki, 

c) nieprawidłowej realizacji Umowy w wysokości 40 % wynagrodzenia określonego w § 4 pkt 1. 

 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 8. 
Przepisy prawne 

 

W sprawach nie regulowanych w Umowie obowiązują postanowienia kodeksu cywilnego, jak i 

wszelkie inne przepisy mogące znaleźć zastosowanie. 

 

§ 9. 
Rozstrzyganie sporów 

 

Strony poddają pod rozstrzygnięcie wszelkie spory zaistniałe na tle realizacji niniejszej Umowy sądowi 

powszechnemu właściwemu dla siedziby Zleceniodawcy. 

 

§ 10. 
Egzemplarze umowy 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

Strony. 

 

 

 

_______________________________                   ____________________________________ 

                     ZLECENIOBIORCA                                                     ZLECENIODAWCA            
 

Załączniki: 

1. Oferta Zleceniobiorcy    


