
 
Załącznik nr 5 

Wzór umowy nr ……………… 

Umowa nr …………………………….. 

zawarta w dniu ……………… w Rybniku pomiędzy: Miasto Rybnik - Zespół Szkół 

Ekonomiczno-Usługowych  w Rybniku, 44-217 Rybnik, ul. Św. Józefa 30 

NIP-642-001-07-58, 

 reprezentowanym przez : 

-  Katarzyna Sładczyk  – Dyrektor szkoły  

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM 

a 

 …………………………………………NIP………………REGON……............................……..  

zwanym dalej WYKONAWCĄ  

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie zapytania 

ofertowego, przeprowadzonego w oparciu o zasadę konkurencyjności na podstawie 

„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014 - 2020” na potrzeby realizacji projektu pn: „Mistrzowie reklamy” zadania 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) 

dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 

Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie 

zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT strony 

zgodnie oświadczają, że zawierają umowę o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest zorganizowanie i przeprowadzenie przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego specjalistycznego kursu, tj: 

……………………………………………………………………………………………………………

w ramach zadania nr ………………….. 

Dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Rybniku, będących 

uczestnikami projektów „Mistrzowie reklamy” na warunkach określonych w niniejszej umowie 

oraz zapytaniu ofertowym z dnia 30.03.2022 r. stanowiącym integralną część niniejszej 

umowy.  

2. Liczba uczestników kursów i szkoleń wynosi: 

……………………………………………………………… 

 



 
3. Zamawiający  udostępni bezpłatnie Wykonawcy sale lekcyjne na terenie Zespołu Szkół 

Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku, w celu realizacji usługi będącej przedmiotem niniejszej 

umowy, po wcześniejszym uzgodnieniu harmonogramu wykonania usługi                 z 

dyrektorem Zespołu Szkół Ekonomiczno–Usługowych w Rybniku. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, niezbędną wiedzę, kwalifikacje i 

doświadczenie do należytego przeprowadzenia szkoleń będących przedmiotem niniejszej 

umowy. Wykonawca oświadcza, że dysponuje potencjałem technicznym i osobami z 

odpowiednimi uprawnieniami zdolnymi do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 

Przedmiot zamówienia oraz oferta stanowi integralną część umowy. 

5. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany do dnia 24 czerwca 2022 roku. 

§ 2 

1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do zawarcia umowy, która reguluje ich 

wszystkie prawa i obowiązki w ramach realizacji niniejszej umowy 

2. Pełnomocnikiem do zawarcia umowy w sprawie zamówienia Wykonawcy ustanowili Lidera 

…………………………………………………………………………………... 

3. Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 

z jej postanowieniami. 

4. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy, w 

całości lub w części, od wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, od kilku z nich lub 

od każdego z osobna. 

5. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, wynagrodzenie będzie płatne 

częściowo – Liderowi, zgodnie z liczbą zrealizowanych godzin. 

§ 3 

1. Administratorem danych osobowych uczestników projektu pn. "Mistrzowie reklamy", które 

zostaną przekazane Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, jest Zespół 

Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Rybniku (ul. Św. Józefa 30, 44-217 Rybnik). 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu 

w zakresie: nazwiska i imiona, adres zamieszkania, Pesel, dane kontaktowe – numer telefonu 

i adres poczty e-mail, nazwę szkoły do której uczestnik projektu uczęszcza, oddział. 

3. Wykonawca może przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w celu realizacji 

przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe zgodnie z wymogami 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej „RODO”, ustawy z dnia 10 maja 2018 

roku o ochronie danych osobowych oraz niniejszej Umowy. 



 
5. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

6. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające 

upoważnienie, o którym mowa w art. 29 RODO oraz przeszkolone z zakresu przepisów 

ochrony danych osobowych. 

7. Wykonawca oświadcza, że każda osoba (np. pracownik etatowy, osoba świadcząca 

czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, inne osoby pracujące na rzecz Wykonawcy), 

która zostanie upoważniona do przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji 

niniejszej umowy, zostanie zobowiązana do zachowania tych danych w tajemnicy przed 

udostępnieniem ww. danych. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące 

sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych. 

8. Wykonawca realizując zadania wynikające z niniejszej umowy: 

1). Zastosuje środki zabezpieczenia określone w art. 32 RODO, przy czym wdrożone środki 

zabezpieczenia muszą być adekwatne do zidentyfikowanych ryzyk dla zakresu powierzonego 

przetwarzania danych;  

2) Udzieli pomocy Zamawiającemu w zakresie:  

a) realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie 

wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO,  

b) zapewnienia realizacji obowiązków wynikających z art. 32-36 RODO;  

3) Bezzwłocznie – nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od jego wystąpienia - zgłosi 

Zamawiającemu każde naruszenie danych osobowych, którego będzie uczestnikiem;  

4) Bezzwłocznie poinformuje Zamawiającego o wszelkich czynnościach z własnym udziałem 

w sprawach dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych 

prowadzonych w szczególności przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, policję lub sąd;  

5) Udostępni Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełniania 

obowiązków spoczywających na Wykonawcy w zakresie pełnienia przez niego funkcji 

podmiotu przetwarzającego oraz umożliwi osobie upoważnionej przez Zamawiającego 

przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, współpracując przy działaniach sprawdzających i 

naprawczych;  

6) Zastosuje się do ewentualnych zaleceń pokontrolnych przekazanych przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu lub 

osobom trzecim na skutek przetwarzania powierzonych danych osobowych danych 

niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, jak też z naruszeniem przepisów RODO i 

ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. 

10. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy Wykonawca zobowiązuje się zwrócić wszelkie 

powierzone dane osobowe Zamawiającemu oraz niezwłocznie , ale nie później niż w ostatnim 

dniu obowiązywania Umowy, zaprzestać wszelkich czynności przetwarzania powierzonych 



 
danych osobowych oraz skutecznie usunąć te dane z nośników Wykonawcy, z wyłączeniem 

dokumentów potwierdzających przeprowadzenie kursów/szkoleń. 

§ 4 

1. W dniu podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy: 

a) Wzór listy obecności uczestników kursu/szkolenia; 

b) Wzór dziennika zajęć; 

c) Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej 

d) Wzór opisu sal, w których odbywać się będą zajęcia; 

e) Listę uczniów zakwalifikowanych na konkretny kurs. 

2. W terminie do 5 dni od przekazania imiennej listy uczestników Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu harmonogram szkolenia/kursu dla każdego uczestnika, obejmującego pełną 

realizację programu w rozbiciu na poszczególne dni, uwzględniającego tematykę zajęć, ilość 

godzin lekcyjnych w danym dniu, godziny, w jakich zajęcia będą się odbywały oraz miejsca 

odbywania zajęć. 

3. Kursy/szkolenia będą realizowane w terminach i godzinach uwzględniających organizację 

pracy szkoły, w tym plan zajęć, od poniedziałku do piątku, w uzasadnionych przypadkach także 

w weekendy, w godzinach: nie wcześniej niż o godz. 7.00 i nie później niż do godziny 20.00, 

według harmonogramu ustalonego w porozumieniu z Zamawiającym oraz uczestnikami kursu. 

4. W terminie do 3 dni od zakończenia zajęć w ramach kursu/szkolenia Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu wszystkie dokumenty zgromadzone w trakcie jego realizacji, w 

szczególności: listę obecności, dziennik zajęć, protokoły lub inne dokumenty potwierdzające 

wydanie i odbiór przez uczestników wszelkich materiałów szkoleniowych, kopie 

zaświadczeń/certyfikatów wydanych uczestnikom na potwierdzenie odbycia kursu i zdania 

egzaminu wewnętrznego/certyfikowanego, potwierdzenie odbioru zaświadczeń lub 

certyfikatów przez uczniów, wypełnione ankiety. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, iż w realizacji zamówienia będą uczestniczyć jedynie osoby 

wskazane w ofercie. 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1) Pisemnego informowania Zamawiającego o wszelkich planowanych zmianach w 

harmonogramie zajęć, o którym mowa w § 4 ust. 3, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem;  

2) W przypadkach odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – informowania o 

odwołaniu zajęć najpóźniej w dniu zaistnienia okoliczności;  

3)  W przypadkach wymienionych w punkcie 2). niniejszego paragrafu – pisemnego 

przedstawienia propozycji zmian w harmonogramie w terminie do 2 dni od zaistnienia 



 
okoliczności, przy czym zmiana harmonogramu zajęć, nie wymaga sporządzenia aneksu do 

niniejszej umowy;  

4) Przekazania uczestnikom w dniu rozpoczęcia kursu: 

a) kserokopii harmonogramu zajęć,  

b) materiałów szkoleniowych.  

5) niezwłocznego informowania na piśmie Zamawiającego o przypadkach nieobecności na 

kursie/szkoleniu osób skierowanych;  

6) Wykorzystywania w materiałach szkoleniowych wizualizacji zgodnej z wymogami projektu 

przekazanej przez Zamawiającego (oznakowanie dokumentów zgodnie z wytycznymi 

dotyczącymi oznakowania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020);  

7) Udzielania upoważnionym instytucjom krajowym i instytucjom Unii Europejskiej 

monitorującym realizację niniejszej umowy rzetelnych informacji i wyjaśnień oraz 

udostępnianie wszelkich dokumentów związanych z realizacją niniejszej umowy, rzetelnych 

informacji i wyjaśnień oraz udostępnianie wszelkich dokumentów związanych z realizacją 

niniejszej umowy, w tym dokumentów finansowych na każde ich wezwanie;  

8) Przestrzegania na każdym etapie realizacji niniejszej umowy równości szans kobiet i 

mężczyzn.  

 

§ 6 

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi ……………. złotych brutto (słownie: 

…………………………………………………), w tym podatek VAT ……………………………..  

2. Wynagrodzenie nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji umowy.  

3. Rozliczenie wykonania umowy nastąpi po wykonaniu usługi na podstawie wystawionej 

faktury po podpisaniu protokołu odbioru certyfikatów przez przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcy.  

4. Termin płatności faktury ustala się na 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury.  

5. Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

6. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do regulowania płatności mechanizmem podzielonej 

płatności zgodnie z art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług.  

8. Przy wystawianiu faktury VAT w treści faktury należy opisać Zamawiającego w następujący 

sposób:  

Nabywca:  



 
Miasto Rybnik  

ul. Bolesława Chrobrego 2  

44-200 Rybnik  

NIP: 642-001-07-58  

Odbiorca:  

Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Rybniku 

ul. Św. Józefa 30  

44-217 Rybnik  

 

§ 7 

1. Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz 

osób trzecich bez zgody Zamawiającego.  

2. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 

umowy.  

§ 8 

 

1. Osobą koordynującą realizację zamówienia ze strony Zamawiającego jest 

……………………………………………………………………………………………….. 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest 

………………………………………………………………………………………………..  

§9 

1. Wszelkie zmiany umowy winny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian 

wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub 

zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem 

powyższego warunku jest nieważna. 

 

 

§10 



 
1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę któregokolwiek z terminów wykonania 

zadania określonych w § 4 oraz § 5 niniejszej umowy, Zamawiający jest uprawniony do 

naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 1% maksymalnego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust. 1, licząc od dnia upływu terminu, za każdy dzień zwłoki - od każdego 

przypadku oddzielnie. 

2. W razie odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, zobowiązuje się on do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w 

wysokości 30% maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

§ 12 

Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez 

Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.  

§ 13 

Umowa zawarta zostaje z chwilą podpisania jej przez obie strony.  

§ 14 

Umowa sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze stron.  

 

………………………………………..     ………………………………… 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

 


