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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego   

               

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH   
 
 
 
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 niniejszej umowy jest przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz 
przeprowadzenie szkoleń z poniżej wskazanych zakresów:  
 

1.1 OBSŁUGI KOMPUTERA - Zakres tematyczny:  

Obszar: Informacja – poziom A 
Nazwa kompetencji:  
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- 1.1 Przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji   
- 1.2 Ocena informacji 
- 1.3 Przechowywanie i wyszukiwanie informacji  
 
Obszar: Komunikacja – poziom A 
Nazwa kompetencji:  
- 2.1 Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji  
- 2.2 Dzielenie się informacjami i zasobami  
- 2.3 Aktywność obywatelska online 
- 2.4 Współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych  
- 2.5 Netykieta 
- 2.6 Zarządzanie tożsamością cyfrową  
 
Obszar: Tworzenie treści – poziom A 
Nazwa kompetencji:  
- 3.1 Tworzenie treści 
- 3.2 Integracja i przetwarzanie treści  
- 3.3 Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji 
- 3.4 Programowanie 
 
 

1.1.1 Szkolenia prowadzone będą dla 8 grup po ok. 12 osób (łącznie 96 osób); czas trwania 
szkolenia to 60h na grupę (łącznie 480h), w tym: 
- Informacja ( 20h/gr) 

- Komunikacja( 20h/gr)  

- Tworzenie treści ( 20h/gr). 

 

1.1.2 Ze względu na szczególną grupę docelową (osoby 50+ bez umiejętności posługiwania się 

sprzętem informatycznym) szkolenia prowadzone będą jednocześnie przez dwóch trenerów. 

Zleceniobiorca ustali z drugim trenerem wskazanym przez Zamawiającego organizację 

procesu prowadzenia szkolenia. 

 

 

 

1.2 PROGRAMOWANIA – Zakres tematyczny: 

Obszar: tworzenie treści – poziom A, B, C 

Nazwa kompetencji:  

- 3.4 Programowanie (podstawy programowania; typy danych, instrukcje; działania na 

 tablicach; algorytmy wyszukiwania; klasy, pola, metody, konstruktor; hermetyzacja,  

 dziedziczenie) 

 

Szkolenia prowadzone będą dla 4 grup po ok. 12 osób (łącznie 48 osób); czas trwania szkolenia to 

120h na grupę (łącznie 480h). 

 

1.3 GRAFIKI KOMPUTEROWEJ – Zakres tematyczny: 
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Obszar: tworzenie treści – poziom A,B,C 

Nazwa kompetencji:  

- 3.1 Tworzenie treści 

- 3.2 Integracja i przetwarzanie treści   

(w tym m.in.: podstawowe pojęcia, RGB, CMYK, malowanie i retusz, warstwy i ich parametry, pliki 

i kontrolowanie dokumentów, formaty graficzne) 

 

Szkolenia prowadzone będą dla 4 grup po ok. 12 osób (łącznie 48 osób); Czas trwania szkolenia 

to 80h na grupę (łącznie 320h). 

 

2. Szkolenia realizowane będą zgodnie ze „STANDARDEM WYMAGAŃ DLA KOMPETENCJI 

CYFROWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.2” stanowiących Załącznik nr 1 do 

Umowy.  

3. 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 kadrę z kwalifikacjami, doświadczeniem i umiejętnościami 
niezbędnymi do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy. Zleceniobiorca oświadcza, iż szkolenia 
objęte przedmiotem niniejszej Umowy przeprowadzone zostaną przez osoby legitymujące się 
wymaganymi przez Zleceniodawcę kwalifikacjami, doświadczeniem i umiejętnościami. 

3. Zleceniobiorca przeprowadzi szkolenia dla grup wskazanych przez Zleceniodawcę w sposób 
zachęcający Uczestników do aktywnego udziału w procesie szkoleniowym. Działania trenera nie 
mogą prowadzić do rezygnacji Uczestników ze szkoleń.   

4. Zleceniobiorca nie może zawierać żadnych umów czy porozumień, które uniemożliwiałyby 
realizację niniejszej Umowy, a w szczególności umów, które stwarzałyby konflikt interesów.  

5. Realizacja zajęć odbywać się będzie w oparciu o Program zajęć sporządzony przez Zleceniobiorcę  

w terminie 3 dni od podpisania Umowy. Program zajęć będzie uwzględniał zakres określony w 
§2.  

6. Programy szkoleniowe przed rozpoczęciem szkolenia podlegać będą akceptacji Zamawiającego. 
Zleceniobiorca otrzyma od Zleceniodawcy informacje o wybranym podręczniku/podręcznikach 
dla uczestników szkolenia pod dany zakres tematyczny. Podręczniki zapewnia Zleceniodawca.    

7. Efektywność szkoleń będzie oceniana na podstawie badania pre i post testów. Każdy uczestnik 

przystąpi również do egzaminu zewnętrznego, w celu uzyskania stosownego certyfikatu.  

8. Szkolenia będą realizowane na terenie Wielkopolski, w miejscach  możliwie najbliższych miejsca 
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zamieszkania  uczestników szkolenia.  

9. Sale szkoleniowe z wyposażeniem odpowiadającym wymogom szkolenia zapewnia 

Zleceniodawca.   

10. Wykonawca będzie zobowiązany do dokumentowania realizacji usługi zgodnie z wytycznymi 

Zamawiającego, w tym do prowadzenia list obecności na szablonach udostępnionych przez 

Zleceniodawcę. W terminie 2 dni po zakończeniu zajęć z poszczególnymi grupami Zleceniobiorca 

przedłoży Zleceniodawcy komplet oryginalnych dokumentów.  

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

ustalonego przez Zamawiającego. Szczegółowy harmonogram szkoleń uwzględniający termin i 

miejsce zajęć poszczególnych grup oraz ilość osób na szkoleniu będzie przekazany Wykonawcy w 

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

12. Program i zakres szkolenia musi być zgodny ze Standardami wymagań dla kompetencji cyfrowych 

realizowanych w ramach działania 8.2 WRPO 2014-2020 – Załącznik nr 1 do Umowy. 

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

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

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

własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji z maksymalnie średnim wykształceniem. 

14. 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. 

 

§ 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 lub inne podatki i składki ubezpieczeniowe w 
przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej - za każdą grupę, 
która ukończyła szkolenie z obsługi komputera. 
 
Zleceniobiorca za wykonanie niniejszej umowy otrzyma kwotę ____ PLN (słownie:  
___________) brutto, w tym również podatek VAT w wysokości obowiązującej w chwili  
powstania zobowiązania podatkowego lub inne podatki i składki ubezpieczeniowe w 
przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej - za każdą grupę, 
która ukończyła szkolenie z programowania.  
 
Zleceniobiorca za wykonanie niniejszej umowy otrzyma kwotę ____ PLN (słownie:  
___________) brutto, w tym również podatek VAT w wysokości obowiązującej w chwili 
powstania zobowiązania podatkowego lub inne podatki i składki ubezpieczeniowe w 
przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej - za każdą grupę, 
która ukończyła szkolenie z grafiki komputerowej.  
 

2. Wynagrodzenie płatne będzie Zleceniobiorcy przelewem na konto w częściach, po 
zakończeniu cyklu szkoleń każdej z grup, w oparciu o wystawiony w tym zakresie 
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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, zapłaci On Zleceniodawcy karę umowną 
w wysokości 10% całości wynagrodzenia zakontraktowanego niniejszą Umową.  

 

 

§ 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.  Wykonawca 
zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych w przypadku: 
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a) określonym w § 6 pkt. 2, 
b) zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy, w stosunku do terminów określonych w § 3 pkt 5, 

pkt 10 oraz pkt 11, 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, ustawy „o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych” 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. Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych realizowanych w ramach Działania 8.2 
2. Oferta Zleceniobiorcy   

  


