UMOWA
zawarta w Busku Zdroju w dniu ………………………... pomiędzy:
…………………………………………………………………………..
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………..
NIP: …………………………………………………………………….
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
……………………………………………………..
…………………………………………………….
…………………………………………………….
NIP: ……………….
reprezentowanym przez:

zwanym dalej „Wykonawcom”
o następującej treści:
§1
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego i wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy.

1.

2.
3.

§2
Zamawiający oświadcza, że jest Beneficjentem w Projekcie p.n. ,,Dobry Zawód – Lepsze Życie”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny.
Zamawiający oświadcza, że niniejsza umowa jest realizowana w ramach i na potrzeby
Projektu Konkursowego.
Zamawiający oświadcza, że zamówienie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej.

§3
W ramach realizacji Projektu Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie
polegające na przeprowadzeniu poniższych usług:
1. Zapewnienie opieki dla dzieci w trakcie ferii i wakacji wtedy kiedy nie jest świadczony
obowiązek szkolny (zaj. plastyczne + 2 Animatorów + Trenerzy) 60 dni x 16h min. 2 gr.;
2. 1 x 1 dzień Wyjazd edukacyjny - zimowy dla około 50 dzieci;
3. 2 x 1 dzień Wyjazd edukacyjny – letni dla około 50 dzieci.

§4
Wykonawca zapewni:
1. Kompleksową opiekę dla max. 50 dzieci (otoczenia UP) podczas trwania ferii
zimowych i wakacji w 2017 roku w ilości 960 godzin dydaktycznych: Animacje /
warsztaty dla dzieci: warsztaty o charakterze szkoleniowo – edukacyjnym oraz
uatrakcyjnienie dzieciom czasu przez wykwalifikowanych animatorów zabaw
w postaci luźnych gier i zabaw. Wymiar: 60 dni x 16h (2 grupy wiekowe).
2. Zorganizowanie jednodniowego wyjazdu edukacyjnego podczas ferii zimowych
w 2017r. dla około 50 dzieci otoczenia UP.
3. Zorganizowanie dwóch jednodniowych wyjazdów edukacyjnych w okresie wakacji
w 2017 roku dla około 50 dzieci otoczenia UP.
§5
I.
Wymogi dotyczące miejsca usługi:
1. Usługi wymienione w Pkt. 1 – 100% zajęć realizowanych będzie w miejscowości
Busko Zdrój;
2. Usługi wymienione w Pkt. 2 i 3 – 100% zajęć realizowanych będzie w miejscowości /
miejscowościach atrakcyjnych turystycznie w woj. świętokrzyskim.
II.
1.
2.

3.

4.
5.

Wymogi dodatkowe do wyjazdów edukacyjnych jednego zimowego i dwóch
letnich:
Wykonawca zorganizuje przejazd autokarem do miejscowości atrakcyjnej
turystycznie w woj. Świętokrzyskim.
Wykonawca zapewni autokar sprawny technicznie, który musi posiadać w dniu
wyjazdu wszystkie aktualne dokumenty wymagane do przewozu pasażerów;
transport musi być zorganizowany zgodnie z aktualnymi na dzień wyjazdu przepisami
dotyczącymi Prawa o ruchu drogowym. Wykonawca w ramach oferowanej ceny
pokrywa koszty wszystkich opłat drogowych i parkingowych.
Wykonawca zapewni:
 transport do miejsca usługi, ubezpieczenie wszystkich uczestników od NNW, bilety
wstępu.
 w cenie wyjazdu min. 2 wykwalifikowanych wychowawców / opiekunów /
animatorów zabaw dla dzieci pracujących z dziećmi.
Wykonawca zobowiązany jest poddać się kontroli PCPR w Busku – Zdroju oraz
Instytucji Zarządzającej RPO WŚ na lata 2014-2020.
Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji:
 Dzienna lista obecności uczestników warsztatów,
 Codziennych list pokwitowania odbioru posiłków przez uczestników warsztatów,
 List osób ubezpieczonych;
 Dziennik zajęć zawierający m.in. wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych;

6. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu, w terminie do 14
dni od dnia zakończenia usługi, następujących dokumentów:
 Faktury za przeprowadzone usługi;
 Kserokopii ankiet oceniających, przeprowadzonych wśród uczestników usług;

 Imiennego wykazu osób, które brały udział w usłudze;
 Kserokopii dziennika zajęć;
 Kserokopii list obecności;
 Innej dokumentacji niezbędnej do rozliczenia usług.
Wszystkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
Zamawiający wymaga dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia:
Na potwierdzenie należy przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie opieki nad dziećmi wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia w opiece nad dziećmi wraz
z odpowiednimi uprawnieniami.

§6
Po zakończeniu Pobytu Wykonawca przedstawia Zamawiającemu informację o jego przebiegu.
Informację, sporządzoną odrębnie dla każdego uczestnika wyjazdu, należy przedłożyć w siedzibie
Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty zakończenia wyjazdu.
§7
Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie
w kwocie ……………………… zł brutto (słownie: ………………………………………………………………………..……….)
Po stwierdzeniu przez Zamawiającego terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu
zamówienia Zamawiający ureguluje należność na podstawie otrzymanej faktury w terminie 14 dni
od daty przekazania środków finansowych przez jednostkę pośredniczącą na ten cel.

§8
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia zawarcia umowy do dnia 31 sierpnia 2017
roku.
§9
Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia.

1.
a.

b.
c.

§ 10
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
dokonywania kontroli realizacji zamówienia w każdym czasie, w zakresie przez siebie
określonym, a także kontroli przestrzegania przez wykonawcę zasad ochrony danych
osobowych uczestników pobytu i ich opiekunów,
żądania od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących realizacji zamówienia oraz treści
dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę.
odstąpienia od umowy i żądania zwrotu przekazanych środków w przypadku
niewykonania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę zobowiązań określonych
niniejszą umową.

§ 11
1. W przypadku nie wykonania lub nie należytego wykonania umowy przez Wykonawcę,
Zamawiający może naliczyć karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach:
a) za zwłokę w wysokości 0,1% wynagrodzenia o którym mowa za każdy dzień zwłoki,
b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia.
c) Za świadczenie usługi autokarem niezgodnym z parametrami wskazanymi w złożonej
ofercie lub z niesprawnymi urządzeniami, które wymagano za każdy przejazd
w wysokości 5 000,00 zł.
2. O nałożeniu kary umownej, jej wysokości i podstawie jej nałożenia Zamawiający będzie
informował Wykonawcę pisemnie w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego
podstawę nałożenia kary.

§ 12
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

1.

2.

§ 13
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy:
a. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz.
2164.)
b. Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 2016 poz. 280).
Integralne części niniejszej umowy stanowią:
a. Opis przedmiotu zamówienia.
b. Oferta Wykonawcy.

§ 14
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:

………………………………..

Zamawiający:

…………………………………..

