
WZÓR 

UMOWA Nr .................... 

zawarta w dniu ........................ w Przywidzu 

pomiędzy: 

Gminą Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną 
przez Marka Zimakowskiego – Wójta Gminy Przywidz 

oraz 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

reprezentowaną przez: 

................................ 

................................ 

zwanym dalej "Wykonawcą" 

REGON: ....................... 

NIP: .............................. 

KRS: ............................. 

 

§1. 
 

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania czynnosci związane prowadzeniem 
zajęć edukacyjnych, szkoleń dla nauczycieli, półkolonii letnich, pokazu naukowego* w ramach 
projektu „Widzieć i wiedzieć więcej – nowoczesna edukacja w Gminie Przywidz” 
2. Integralnymi składnikami umowy jest: 
1) kopia Formularza ofertowego Wykonawcy. 
 

§2. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących zadań: 

 

Nazwa 

jed. 

miary 

 

rok 

  2016 2017 2018 

część 1*     

angielski technikami pamięciowymi z wykorzystaniem TIK 

30 godz*10 grup 

h 50 158 92 

materiały do prowadzenia zajęć angielskiego technikami 

pamięciowymi z wykorzystaniem TIK  

szt. 50  50 0 

matematyka technikami pamięciowymi h 50 158 92 



30 godz*10 grup 

 

materiały do prowadzenia z matematyki technikami 

pamięciowymi  

szt. 50 50 0 

matematyka-zajęcia wyrównawcze 

30 godz*10 grup 

 

h 50 158 92 

materiały do prowadzenia zajęć z matematyki-zajęcia 

wyrównawcze  

szt. 50 50 0 

logopedia- dyżury 

40 godz/m-c*16 miesięcy 

 

h 0 400 240 

zajęcia korekcyjne 

60 godz*5 grup 

 

h 0 200 100 

arteterapia  

60 godz*9 osób 

 

h 0 360 180 

materiały do prowadzenia zajęć z arteterapii - głównie pomoce 

plastyczne 

komp

let 

9 0 0 

część 2*     

doradztwo edukacyjno- zawodowe dla dzieci 

SPEDU i zagrożonych 

3 godz*120 osób 

 

h 30 240 90 

zestaw pomocy do diagnozowania i prowadzenia doradztwa 

zawodowego  

kpl. 1 0 0 

Szkolenie doskonalące- praktyczne zastosowanie współpracy 

zespołowej w procesach dydaktycznych 8 grup*20 godzin 

 

h 0 0 160 

materiały szkoleniowe w ramach szkolenia doskonalącego 

praktyczne zastosowanie współpracy zespołowej w procesach 

dydaktycznych 

kpl. 0 0 48 

Gra biznesowa w praktyce- szkolenie doskonalące h 16 0 0 

materiały szkoleniowe w ramach szkolenia doskonalącego Gra 

biznesowa w praktyce 

kpl. 8 0 0 

gra biznesowa 

20 godz*20 grup 

 

h 0 300 100 

gry planszowe do nauki przedsiębiorczości 8 szt./szkoła szt. 32 0 0 

część 3*     



laboratorium robotyki- zajęcia z 

programowania robotów 

20 godz*5 grup 

 

h 0 80 20 

materiały do prowadzenia zajęć z laboratorium robotyki- zajęcia z 

programowania robotów  

szt. 0 32 8 

najem klocków Lego Mainstorms 4 kpl/grupa h 0 80 20 

kółko informatyczne 

30 godz*10 grup 

 

h 50 158 92 

pokaz naukowy  4 szkoły x 1 dzień szt. 0 0 4 

część  4*     

Wykorzystanie narzędzi ICT w procesach dydaktycznych w praktyce 

Szkolenie 4 grupy*10 osób*40 godzin 

 

h 20 140 0 

materiały szkoleniowe w ramach szkolenia Wykorzystanie 

narzędzi ICT w procesach dydaktycznych w praktyce 

kpl. 40 0 0 

Zajęcia matematyczno- przyrodnicze z wykorzystaniem technik pamięciowych 

2 grupy*56 godzin 

 

h 0 112 0 

materiały szkoleniowe w ramach szkolenia Zajęcia 

matematyczno- przyrodnicze z wykorzystaniem technik 

pamięciowych 

kpl. 0 16 0 

Nauka jęz. angielskiego z wykorzystaniem technik pamięciowych h 0 112 0 

materiały szkoleniowe w ramach szkolenia Nauka jęz. 

angielskiego z wykorzystaniem technik pamięciowych 

kpl. 0 16 0 

Doskonalący kurs z wykorzystaniem metod eksperymentu 

webinarium on-line z ekspertami 

osob

a 

16 0 0 

Kurs doskonalący  z wykorzystaniem TIK  w nauce języków 

obcych  

osob

a 

16 0 0 

Szkolenie z arteterapii dla uczniów:     

z obniżonymi możliwościami intelektualnymi i zaburzeniami 

rozwojowymi (1 grupa*8 godzin) 

h 8 0 0 

z upośledzeniem umysłowym, afazją, autyzmem, zespołem 

Aspergera i niepełnosprawnością sprężoną (1 grupa* 8 godzin) 

h 8 0 0 

niedostosowanymi społecznie (1 grupa*8 godzin) h 0 8 0 

zaniedbanymi środowiskowo (1 grupa*8 godzin) h 0 8 0 



o zaburzeniach w funkcjonowaniu emocjonalno- społecznym (1 

grupa *8 godzin) 

h 0 8 0 

materiały szkoleniowe w ramach szkolenia z arteterapii kpl. 40 0 0 

część  5*     

organizacja półkolonii letnich 

 8 grupx5dnix6h/dzień 

h 0 240 0 

zakup materiałów na półkolonie letnie 

8 grup x 8 osób 

kpl. 0 64 0 

wyżywienie dla uczestników półkolonii letnich szt. 0 320 0 

wycieczka edukacyjna do centrum eksperymentów 32 osoby (2 

opiekunów) x 4 wycieczki 

szt. 0 192 192 

wyżywienie uczestników podczas wycieczki do centrum 

eksperymentów 

osob

a 

0 192 192 

wynajem autokaru dla uczestników wycieczki do centrum 

eksperymentów 12 przejazdów 

km 0 600 600 

 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Opracowanie programu i planu pracy dla poszczególnych zajęć, warsztatów, terapii 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 pracy Wykonawca 
obowiązany jest przedłożyć  koordynatorowi projektu oraz dyrektorowi szkoły do uzgodnienia  
i zatwierdzenia go nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem zajęć;  
2) Prowadzenie zajęć (wg przewidzianej liczby godzin lekcyjnych i ich harmonogramu) przez osoby 
posiadające kwalifikacje wymagane do nauczania danej grupy tematycznej. 
3) Dokumentowanie na bieżąco, prowadzonych przez Wykonawcę, zajęć, warsztatów, terapii  
w postaci list obecności oraz dzienników zajęć (lekcji) wykorzystywanych w procesie nauczania  
w oświacie w celu bieżącego sprawdzania obecności na prowadzonych zajęciach – dzienniki zajęć 
dostarcza Wykonawca. 
4) Dokumentowanie na bieżąco, przekazanych uczestnikom materiałów w postaci list odbioru 
materiałów i przekazywanie ich koordynatorowi projektu. 
5) Prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji projektu, w formie kart monitoringu (raport 
działania i raport według grup) i kart postępów oraz przekazywanie ich, co miesiąc, w formie 
papierowej i elektronicznej, koordynatorowi projektu; a także powiadamianie o innych istotnych 
zdarzeniach, które wystąpiły podczas realizacji umowy. 
6) Wspomaganie promocji i ewaluacji projektu – informowanie o współfinansowaniu projektu  
i niniejszej umowy ze środków UE oraz współpraca z koordynatorem projektu w mierzeniu postępów 
uczniów w zakresie realizacji celów (głównych i szczegółowych) rezultatów projektu. 
7) Opracowanie, w terminach określanych przez Zamawiającego, raportów cząstkowych (kwartalnych 
i rocznych) i końcowych z postępu realizacji działań wynikających z przedmiotu umowy,  
a merytorycznie związanych z realizacją określonego rodzaju zajęć. Sprawozdania składane będą do 
ostatniego dnia w danym kwartale i przekazywane do koordynatora projektu.  
8) Gromadzenia wytworów prac uczestników projektu. 
9) Ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie. 
10) Przestrzeganie regulaminu szkoły i pracowni, w której prowadzone będą zajęcia. 
11) Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych w stosunku do uczestników projektu. 



12) Przekazanie wykazu osób, które będą przetwarzać dane osobowe w celu uzyskania upoważnienia 
od Wójta Gminy do przetwarzania danych osobowych oraz wpisu do ewidencji osób upoważnionych 
do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją projektu. 
13) Przygotowanie materiałów dydaktycznych dla uczestników zajęć. 
14) Sporządzenie harmonogramu realizacji zadania, który musi być dostosowany do liczby godzin 
realizowanych zajęć, warsztatów i terapii na dany rok oraz uzgodniony z koordynatorem projektu.  
15) Zawiadomienie Zamawiającego o wszelkich zmianach w realizacji harmonogramu zajęć. 
16) Zgłoszenie wypoczynku kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania organizatora.* 
17) Nauczyciele realizujący poszczególne zadania muszą posiadać wykształcenie odpowiadające 
realizowanym zajęciom, terapią lub warsztatom. Wymagane kwalifikacje określa Rozporzadzenie 
MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz 
określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego 
wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2015 r., poz. 1264). 
 

§3. 

1. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2018 r. 
 
2.  Wszystkie zadania mają być zrealizowane w trakcie roku szkolnego z wyłączeniem okresów  
o którym mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 
2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. nr 46 poz. 432 z późn. zm.)  
z zastrzeżeniem ust. 3 - nie dotyczy części 5. 
 
3. Za zgodą koordynatora projektu zadanie może być realizowane w okresie o którym mowa w § 3 ust. 
1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie 
organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002r. nr 46 poz.432 z późn. zm.) - nie dotyczy części 5. 
 
4. Miejsce realizacji zadania: 
1) Szkoła Podstawowa w Przywidzu, ul. Cisowa 12, 83-047 Przywidz  
2) Gimnazjum w Przywidzu, ul. Szkolna 1, 83-047 Przywidz 
3) Szkoła Podstawowa w Pomlewie, ul. Szkolna 1, 83-047 Przywidz  
4) Szkoła Podstawowa w Trzepowie, ul. Długa 1, 83-047 Przywidz  
 

§4. 

1. Zamawiający udostępni Wykonawcy sprzęt i pomoce dydaktyczne, z których Wykonawca – będzie 
korzystać celem uatrakcyjnienia zajęć i podniesienia ich jakości. 
2. 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. 
3. Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu umowy zgodnie z założeniami projektu, jest 
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 
uczniów podczas zajęć edukacyjnych. 
4. Wykonawca zobowiązuje się zachować przy realizacji przedmiotu umowy należytą staranność  
i dbałość o interesy Zamawiającego. 
 

§5. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 i §2 niniejszej umowy, zgodnie ze złożoną  
w przetargu ofertą przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:  
......................................................... złotych brutto,  
(słownie złotych: ..................................................................................................................),  
2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane  
z realizacją pełnego zakresu przedmiotu umowy a także ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania 
wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych 
czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty a także wszelkie inne świadczenia 
niezbędne do jego prawidłowej realizacji. 



3. Płatności realizowane będą za faktycznie wykonaną pracę, potwierdzoną przez dyrektora szkoły,  
w której realizowany jest przedmiot umowy i koordynatora projektu, w ujęciu kwartalnym.  
4. Zamawiający zapłaci za wykonanie poszczególnych zajęć, terapii zgodnie z ceną jednostkową 
podaną w ofercie dla poszczególnych zajęć, terapii.  
5. Wypłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane na fakturze/rachunku konto Wykonawcy 
w terminie ............. dni licząc od dnia przedłożenia prawidłowo wystawionego/ej rachunku/ faktury. 

 

§6. 

1. W zakresie poufności współpracy Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) zachowania w bezwzględnej tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych na temat Zleceniodawcy; 
2) ochrony danych osobowych, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). 
2. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy wszelkie niezbędne informacje, mogące mieć 
wpływ na jakość realizowanej umowy z wyłączeniem informacji, do których zachowania w poufności 
Zamawiający jest zobowiązany na mocy obowiązujących go zasad etyki lub przepisów prawa. 

 
§7. 

1. Wykonawca jest zobowiązany wypłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadkach: 
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego o którym mowa w § 5 ust. 1, 
b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

ryczałtowego  
o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia ryczałtowego o którym mowa w § 5 ust. 1. 
3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 i 2 stają się wymagalne następnego dnia po zajściu 
zdarzenia wywołującego obowiązek ich zapłaty. 
4. Niezależnie od zastrzeżenia kar umownych, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy 
odszkodowania na zasadach ogólnych. 
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Wykonawcy podjęte w toku 
wykonywania niniejszej umowy. 
 

§8. 
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części: 
a) w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
b) Wykonawca nie przystąpił do zajęć, nie dostarczył materiałów oraz nie usuwa wskazanych 
naruszeń pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
c) Wykonawca w inny sposób narusza zobowiązania umowne oraz nie usuwa wskazanych naruszeń 
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 
2. Odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 nie stanowi podstawy 
dochodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy z winy Zamawiającego nie 
jest możliwa dalsza realizacja umowy. 
4. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej zawierającej uzasadnienie, pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia, w terminie do 90 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach 
je uzasadniających.  
 

§9. 
 
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych strony przewidują możliwość 
dokonania następujących zmian w umowie: 
1) zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku: 



a) pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skrócenia terminu zakończenia realizacji 
umowy; 
b) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego skutkujących 
niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy. 
2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu umowy. 
3) zmiana nazwy, siedziby stron, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych. 
2. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy 
Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania na piśmie o tym fakcie Wykonawcy 
i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie. 
3. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako stanowiące podstawę 
do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie  
z warunkami zawartymi w umowie. 
 

§10. 
 

1. Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy ustawy – Prawo 
zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 
3. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową, Strony poddają pod rozstrzygnięcie 
właściwemu rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego sądowi powszechnemu.  
 
 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                              WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 


