UMOWA NA REALIZACJĘ USŁUGI nr …..

zawarta w Kielcach, dnia ………………, pomiędzy:
Stowarzyszeniem Edukacja przez Internet, z siedzibą w Kielcach, 25-663 Kielce, Olszewskiego 6, zarejestrowanym
w Sądzie Rejonowym w Kielcach w X Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego wpisane do rejestru
stowarzyszeń KRS nr: 0000196397, posiadającym NIP 657-25-72-232 reprezentowanym przez: Karola Kaletę Prezesa Zarządu oraz Agnieszkę Tercz - Skarbnika,
zwanym dalej „Zleceniodawcą”
a
zwanym dalej „Wykonawcą”,
o następującej treści:
§1
1. Zleceniodawca oświadcza, że jest realizatorem Projektu „Kluczowe zawody - drogą do sukcesu!” (dalej:
Projekt).
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa
zawodowego i kształcenia ustawicznego Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego
oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe). Nr projektu: RPSW. 08.05.01-260084/16
2. Zleceniodawca zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację Kursu operatora wózków widłowych
dla 15 Uczestników Projektu.
3. Przedmiot umowy obejmuje:
a. Przeprowadzenie badań lekarskich oraz psychotechnicznych dla Uczestników Projektu uprawniających
do odbycia szkolenia w zakresie: Operator Wózków Widłowych,
b. Przeprowadzenie Kursu Operatora wózków widłowych - kurs powinien obejmować wszystkie typy
wózków widłowych.
Kurs powinien być zakończony walidacją i egzaminem oraz wydaniem certyfikatu nadającego
uprawnienia operatora wózka widłowego dla 15 Uczestników Projektu zgodnego z normami UDT,
trwającego ok. 70 godzin dydaktycznych (+/-5), w tym min. 20 godzin szkolenia praktycznego. Program
szkolenia powinien być dostosowany do możliwości Uczestników Projektu i poprzedzony wstępną
analizą potrzeb szkoleniowych dokonaną przed rozpoczęciem szkolenia. Program szkolenia zaproponuje
Wykonawca.
c. Szkolenie powinno być zakończone nabyciem przez Uczestnika Projektu kwalifikacji do wykonywania
pracy na stanowisku związanym z obsługą wózka widłowego - Wykonawca ma ustalić termin i opłacić
koszty egzaminu państwowego przed komisją UDT.
d. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić Uczestnikom kursu materiały szkoleniowe związane
z tematyką szkolenia, składające się z co najmniej 15 stron A4 wydrukowane oraz trwale spięte
(zbindowane, zszyte, sklejone).
e. Objęcie uczestników szkolenia w trakcie jego trwania ubezpieczeniem NNW.
f. Zwrócić Uczestnikom Projektu koszty dojazdu na miejsce szkolenia teoretycznego, praktycznego
i egzamin, w przypadku, gdy Uczestnik szkolenia jest spoza Jędrzejowa, a szkolenie ma miejsce w sobotę
lub inny wolny dzień od zajęć szkolnych.
g. Zapewnić transport uczestnikom w przypadku prowadzenia zajęć praktycznych poza Jędrzejowem
(maksymalnie do 50 km).
h. Ustalić ze Zleceniodawcą harmonogram kursu.
4. Umowa pomiędzy Zleceniodawcą a Wykonawcą obejmuje wszystkie koszty związane z wykonywaniem

przedmiotu umowy.
§2
1. Do wykonania zlecenia Wykonawca użyje własnych narzędzi.
§3
1. Rozpoczęcie czynności wymienionych w §1 ust. 2 i ust. 3 nastąpi dnia …………….. a zakończenie 15.07.2018 r.
§4
1. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić szczegółową dokumentację prowadzonych zajęć, w tym dziennik
zajęć zawierający: listy obecności, wymiar godzin i tematy zrealizowanych zajęć, rejestry wydawanych
zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu oraz sporządzi arkusze przebiegu egzaminów
wewnętrznych: teoretycznego i praktycznego, certyfikat ukończenia kursu, zaświadczenie kwalifikacyjne
wydane przez organ właściwej jednostki Urzędu Dozoru Technicznego.
§5
1. Wykonawca za należyte wykonanie zlecenia otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości: …………… zł
(słownie: …………… złotych, …/100) za każdego uczestnika, który ukończy kurs i otrzyma uprawnienia do
wykonywania zawodu od UDT, co daje łącznie maksymalnie: …………… zł (słownie: …………… złotych, 00/100)
w całym okresie obowiązywania umowy.
2. W przypadku Uczestnika, który ukończy kurs, ale nie zda egzaminu praktycznego i teoretycznego i nie
otrzyma uprawnień Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto pomniejszone o 30%.
3. Za godzinę wskazaną w §1 ust. 3 b. rozumie się 45 minut.
4. Wynagrodzenie wypłacane będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego po podpisaniu protokołu odbiorczego, na podstawie kserokopii uprawnień, poprawnie
wystawionego rachunku/faktury po zrealizowaniu usługi.
5. Należność za wykonaną usługę zostanie uregulowana w ciągu 30 dni od daty otrzymania rachunku/Faktury
na konto Wykonawcy: ……………………………………………………………………………… w banku ………………………...
6. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i informacji o wysokości
wynagrodzenia osiąganego z tytułu niniejszej umowy w celu właściwej realizacji i rozliczenia projektu.
7. Wykonawca oświadcza, że został poinformowany o współfinansowaniu wynagrodzenia określonego
w §5 ust. 1 ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie
8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Poddziałanie 8.5.1
Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty
konkursowe).
§6
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zlecenia.
2. Wykonawca oświadcza, że zna przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny obowiązujące przy wykonaniu
czynności wynikających z umowy i oświadcza, że będzie ich przestrzegał.
§7
Kary umowne i odstąpienie od Umowy.
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar
umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 za
każdy dzień zwłoki,

b) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn występujących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1.
3. Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od Umowy przez Zleceniodawcę i obciążenie Wykonawcy karą
umowną, określoną w ust. 2 lit. b , nie pozbawia Zleceniodawcy prawa do naliczenia kar umownych również
na podstawie ust. 2 lit. a niniejszego paragrafu.
4. W przypadku poniesienia przez Zleceniodawcę szkody przewyższającej wartość zastrzeżonej kary umownej
oraz w innych wypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę,
Zleceniodawca może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego,
przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
5. W przypadku zwłoki w terminowej zapłacie należności za wykonanie Umowy, Wykonawca będzie
upoważniony do naliczenia Zleceniodawcy odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej.
§8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
W sprawach spornych właściwym miejscowo jest sąd siedziby Zleceniodawcy.
§ 10
W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 11
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zleceniodawca:

Wykonawca:

