UMOWA
zawarta w dniu ……………………………………..w Szczecinku pomiędzy Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szczecinku przy ul. Wiejskiej 4, 78-400 Szczecinek,
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez:
Dyrektora MOPS - Martę Niewczas
a
……………………………………………………………….., wpisaną/ym do Rejestru
Instytucji
Szkoleniowych
pod
numerem
……………………,NIP
………………………………, REGON ……………………, zwaną/ym w dalszej części
umowy ”Wykonawcą”,
o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zorganizować i przprowadzić
w okresie od ……………….. do …………………kurs – „……………………………...”
dla uczestnika/uczestników.
2. Wykonawca oświadcza, iż program kursu oraz ilość godzin jest zgodna ze standardami
kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych
w bazach danych prowadzonych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
3. Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia i odpowiednie kwalifikacje oraz spełnia
warunki do należytego wykonania przedmiotu umowy.
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§2
Uczestnikiem kursu określonego w § 1 pkt 1 umowy są uczestnicy programu „Powrót na
rynek pracy”, realizowanego przez Zamawiającego.
Dane uczestnika/ów kursu, o którym/ch mowa w § 1 pkt 1 zawiera załącznik nr 1
niniejszej umowy.
Najpóźniej do dnia ………………….Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełny
harmonogram zajęć na kursie.
Podstawą przyjęcia na kurs będzie imienna karta skierowania, wystawiona przez
Zamawiającego.
Miejscem odbywania zajęć teoretycznych w ramach kursu będzie siedziba Wykonawcy.
Miejsce praktyki dla uczestnika zostanie wskazane przez Wykonawcę.

§3
Wykonawca zobowiązuje się do:
a) przeprowadzenia kursu o którym mowa w §1 pkt 1, dla wskazanego/ych przez
Zamawiającego uczestnika/ów projektu w wymiarze ………………godzin dla każdego
uczestnika;
b) wykonania czynności będącej przedmiotem umowy z należyta starannością i czuwania
nad prawidłową jej realizacją;
c) prowadzenia imiennej listy obecności potwierdzanych własnoręcznym podpisem
uczestnika/ów kursu i przekazania jej Zamawiającemu w terminie 15 dni po ukończeniu
kursu przez uczestnika;
d) prowadzenia rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających
ukończenie kursu i uzyskania kwalifikacji;
e) bieżącego pisemnego informowania Zamawiającego o nieobecności na kursie osób
skierowanych przez Zamawiającego, nie zgłoszeniu się tych osób na kurs lub też
rezygnacji z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania – pod rygorem odmowy przez
Zamawiającego zapłaty za udział tych osób w kursie;
f) wydania
uczestnikowi/m kursu, po pozytywnym jego ukończeniu, dokumentu
potwierdzającego ukończenie kursu;

§4
1.Zamawiający zastrzega sobie prawo:
a) kontroli przebiegu kursu oraz frekwencji uczestnika;
b) uczestnictwa w ocenie końcowej uczestników kursu;
c) niezwłocznego rozwiązania umowy, najpóźniej w terminie do 10 dni od dnia
stwierdzenia nienależytego jej wykonywania przez Wykonawcę, po uprzednim
pisemnym zawiadomieniu o stwierdzonych nieprawidłowościach wraz z żądaniem
przedstawienia przez Wykonawcę wyjaśnienia przyczyn tych nieprawidłowości.
2.W przypadku rozwiązania umowy w trybie przewidzianym w pkt 1 litera c Wykonawcy nie
przysługuje wynagrodzenie za wykonanie czynności.
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić kurs za wynagrodzeniem w wysokości
………zł. (słownie: ………………………………..) brutto za każdego uczestnika, który
uczestniczył w …………………………. godzinach zajęć przewidzianych w ramach
kursu dla każdego uczestnika.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po zakończeniu kursu, na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury w terminie 14 dni od daty jej wpływu do Zamawiającego oraz
dostarczeniu następujących prawidłowych dokumentów:
a) kserokopii dokumentów potwierdzających ukończenie kursu przez uczestników
(potwierdzonych za zgodność z oryginałem),
b) rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie
kursu i uzyskanie kwalifikacji zawodowych (potwierdzonych za zgodność
z oryginałem),
c) imiennego wykazu osób, które kursu nie ukończyły.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie przelewem na rachunek bankowy:
……………………………………………………………………………………………….
§6
1. Strony postanawiają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne.
2. Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości …….zł. brutto
za każdy dzień zwłoki, od umownego terminu jej wykonania;
b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn,
za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości ……. zł. brutto.
2) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej za odstąpienie
od umowy, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości ……. zł.
brutto.
§7
1. W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Sprawy sporne wynikłe na tle umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla
Zamawiającego.
§8
Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej po rygorem nieważności.
§9
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zamawiający

Wykonawca

