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   Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego  
 

U M O W A (wzór) 
 

Zawarta w dniu ………….  w Poznaniu  pomiędzy: 

 

TSP  Instytut  Sp.  z o.o. z siedzibą przy ul.  Leona Petrażyckiego 57, 52-434 Wrocław, Oddział: 61-579 Poznań, 

ul. Przemysłowa 15/17, nr KRS: 0000343814 oraz NIP: 897-175-77-15, 

reprezentowanym przez  Mariusza Kręca  - Prezesa Zarządu, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,  

a 

………………………………………, z siedzibą w …………………………, o nr KRS …………….oraz  NIP ……………………………………,  

reprezentowanym przez ………………………. – ……………………. - zwanym/ą w treści umowy „Wykonawcą”. 

 

PREAMBUŁA 

 

Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności, na podstawie postępowania w 

trybie zapytania ofertowego, w wyniku czego zostaje zawarta Umowa o poniższej treści.  

 

Zamówienie jest realizowane 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. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest:  

  

I. Przeprowadzenie egzaminów dla uczestników szkoleń organizowanych od 11.01.2016 do 

20.11.2016 w ramach Projektu, o którym mowa w Preambule do Umowy, ze wskazanych 

niżej zakresów tematycznych, kończących się uznanym certyfikatem ECCC DIGCOMP lub 

równoważnym:  

 

a) obsługi komputera - dla  8 grup po ok. 12 osób (łącznie 96 osób); czas trwania szkolenia to 60h na 

grupę, w tym: 
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-Informacja ( 20h/gr) 

-Komunikacja( 20h/gr)  

-Tworzenie treści ( 20h/gr) 

 

b) programowania – dla 4 grup po ok. 12 osób (łącznie 48 osób); czas trwania szkolenia to 120h na 

grupę. 

 

c) grafiki komputerowej – dla 4 grup po ok. 12 osób (łącznie 48 osób); Czas trwania szkolenia to 80h 

na grupę. 

 

II. Dostarczenie odpowiednich podręczników dla uczestników szkoleń z niżej określonych 

zakresów tematycznych: 

 

a) obsługi komputera (dc m informacja, komunikacja, tworzenie treści) – dla 96 osób tj. 8 grup po 

ok. 12 osób – 60h na grupę (Informacja 20h/gr; Komunikacja 20h/gr; Tworzenie treści 20h/gr). 

Pozycja podręcznikowa:…........................................................................................................ 

 

b) programowania (podstawy programowania, zaawansowane programowanie )- dla 48 osób tj. 4 

grupy po ok. 12 osób – 12h na grupę. 

Pozycja podręcznikowa:…........................................................................................................ 

 

c) grafiki komputerowej (podstawy grafiki, grafika zaawansowana)- dla 48 osób tj. 4 grup po ok. 12 

osób – 80h na grupę. 

Pozycja podręcznikowa:…........................................................................................................ 

 

2. Zakres tematyczny organizowanych przez Zamawiającego szkoleń jest zgodny ze „Standardem 

wymagań dla kompetencji cyfrowych realizowanych w ramach Działania 8.2”, które stanowią 

załącznik nr 1 do przedmiotowej Umowy.  

3. Szkolenia będą realizowane na terenie Wielkopolski, w okresie od 11.01.2016 do 20.11.2016 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.  

4. 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. 

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

pracy, co zostanie potwierdzone uznanym certyfikatem.  

6. Egzaminy zostaną przeprowadzone dla każdej grupy w ostatnim dniu organizacji szkolenia. 

Certyfikaty natomiast powinny zostać wystawione niezwłocznie po ocenie wyników egzaminów i 

dostarczone Zamawiającemu, w celu dalszej dystrybucji uczestnikom egzaminu.  

7. Sale szkoleniowe z wyposażeniem odpowiadającym wymogom egzaminu zapewnia Zleceniodawca.   
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8. Wykonawca będzie zobowiązany do dokumentowania realizacji usługi zgodnie z wytycznymi 

Zamawiającego.  

9. Podręczniki muszą zostać dostarczone Zamawiającemu każdorazowo przed rozpoczęciem szkolenia 

dla danej grupy uczestników na adres Oddziału Zamawiającego w Poznaniu bądź inne miejsce 

wskazane przez Zamawiającego.     

10.  Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie dokumentacji związanej z przedmiotem Umowy 

Zamawiającemu oraz uprawnionym instytucjom zewnętrznym w celu przeprowadzenia audytu 

projektu lub jego kontroli finansowej.  

 

§ 2 

Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia Wykonawcy 

wynagrodzenia w wysokości: 

 

1. Za przeprowadzenie egzaminów i wydanie uznanego certyfikatu: 

a) z zakresu podstaw obsługi komputera ………. zł brutto za uczestnika (słownie: ……. brutto); 

b)  z zakresu programowania …………. zł brutto za uczestnika (słownie: …………….brutto); 

c) z zakresu grafiki komputerowej …………… zł brutto za uczestnika (słownie: ……………brutto); 

 

2. Za dostarczenie odpowiednich podręczników dla uczestników szkoleń:  

a) z zakresu podstaw obsługi komputera ……….zł brutto na osobę (słownie: ……………………brutto); 

b) z zakresu programowania ……….zł brutto na osobę (słownie: ………… brutto);  

c) z zakresu grafiki komputerowej ………………zł brutto na osobę (słownie: ………. brutto); 

 

3. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne do czasu zakończenia Umowy. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego w częściach, przelewem na konto Wykonawcy w 

terminie 21 dni od otrzymania dokumentu księgowego wystawionego przez Wykonawcę oraz po 

dokonanym przez Zamawiającego zatwierdzeniu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy tj. po 

przeprowadzeniu egzaminu/po dostarczeniu podręczników dla danej grupy szkoleniowej. 

5. Wynagrodzenie powyższe jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach                                                          

Europejskiego Funduszu Społecznego.  Zamawiający zastrzega, iż płatność za wykonywanie umowy 

może nastąpić po przekazaniu środków Zamawiającemu na ten cel przez instytucję współfinansującą, 

na co Wykonawca wyraża zgodę podpisując niniejszą Umowę. 

 

§ 3 

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

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych w przypadku:  

a) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminów określonych w § 1 pkt 3 

niniejszej umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 pkt. 1 i 2 za każdy 

dzień zwłoki,  
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b) nieprawidłowej realizacji umowy w wysokości 40 % wynagrodzenia określonego w § 2 pkt. 1 i 2. 

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

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 4 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci 
Aneksu, z zastrzeżeniem zmian, o których mowa w § 1 pkt. 3, które wymagają formy pisemnej.  

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 
Zamawiającego. 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. 

 

§ 5 

1. W razie powstania sporu związanego z realizacją umowy, Strony będą próbowały rozstrzygnąć go 

polubownie. 

2. Powstały spór, którego strony nie będą w stanie rozstrzygnąć polubownie będą mogły przekazać do 

rozstrzygnięcia Sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 6 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

 
 

ZAMAWIAJĄCY             WYKONAWCA 

 

 

 

………………………………    …………………………………… 

 

 

Załączniki: 
 

1. Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych realizowanych w ramach Działania 8.2 
2. Oferta Wykonawcy  

  


