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Załącznik nr 2 – Wzór umowy    

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Z DN. 26.03.2021 R. 

 

Zamówienie pn.: 

Usługa polegająca na świadczeniu porad psychologicznych dla uczestników Dziennego Domu 
Pobytu oraz Klubu Seniora w ramach projektu „Leśne Zacisze 2 – Dzienny Dom Pobytu i Klub 

Seniora dla mieszkańców powiatów żnińskiego i mogileńskiego”  
 

 

 

Umowa nr …. 
 

na świadczenie usług polegających  

na prowadzeniu zajęć rękodzielniczych 
 
 
 
zawarta w dniu ………….. r. w Piastowie pomiędzy : 

Fundacją Orkan 

Piastowo 13a 

88-410 Gąsawa 

reprezentowaną przez: 

Prezesa Zarządu – Martynę Rymer 

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, 

 

a 
 
………………………………………………………………………………………………….., 
 
wpisanym do …………………………………………………………………………………….  
pod numerem: ………………, NIP: ……………… , REGON: ………………… 
 
reprezentowanym przez: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
zwanym (ą) w dalszej treści umowy Wykonawcą, 
 
wyłonionym w wyniku postępowania ofertowego realizowanego z zachowaniem zasady 

konkurencyjności w wyborze wykonawców zadań zgodnie z „Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
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Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. 
 
 

§ 1 

Przedmiot umowy 

  
1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie usługi polegającej na prowadzeniu zajęć 

rękodzielniczych dla członków Klubu Seniora w ramach projektu „Leśne Zacisze 2 – Dzienny 

Dom Pobytu i Klub Seniora dla mieszkańców powiatów żnińskiego i mogileńskiego”. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, dotyczący warunków świadczenia usługi, został 

zawarty w Zapytaniu Ofertowym. 

 

§ 2 

Warunki Realizacji 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z treścią niniejszej 
umowy, z treścią Zapytania ofertowego oraz ofertą Wykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się opracować scenariusze zajęć rękodzielniczych w terminie 10 dni 

licząc od dnia podpisania umowy. Scenariusze muszą zostać opracowane na okres 10 miesięcy. 
Scenariusze mogą ulec zmianie w trakcie trwania zajęć poprzez ich aktualizację do potrzeb  
i możliwości uczestników Klubu Seniora. Wykonawca przedstawi scenariusze zajęć 
rękodzielniczych do akceptacji Zamawiającego. W przypadku nie przedstawienia scenariuszy 
we wskazanym terminie, Zamawiający wzywa pisemnie Wykonawcę do ich przedstawienia  
w ostatecznym terminie 3 dni. 

3. Za wykonanie czynności określonych w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w 
wysokości … za godzinę (słownie:…). Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy 
Wykonawcy. 

4. Rozliczenie dokonywane będzie za jeden miesiąc kalendarzowy.  
5. Potwierdzeniem czasu wykonywania czynności określonych w §1 umowy będzie ewidencja 

godzin, którą Wykonawca przekazuje Zamawiającemu do 3. dni roboczych po zakończeniu 
miesiąca. 

6. Wynagrodzenie będzie płatne po zakończeniu każdego miesiąca, do 10. dnia następnego 

miesiąca. 
 

§ 3 

Termin realizacji umowy 

 

1. Usługa będzie świadczona od momentu podpisania umowy z Wykonawcą do dnia 31 grudnia 
2022r.  lub do czasu zakończenia współpracy z danym Wykonawcą po wypowiedzeniu umowy 

zgodnie z brzmieniem umowy o współpracy. 
2. Każda ze stron może niniejszą umowę wypowiedzieć z zachowaniem jednomiesięcznego 

okresu wypowiedzenia. 
 
 

§ 4  
Odpowiedzialność za niewłaściwe wykonanie umowy, warunki gwarancji 
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Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody, 

będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego 

w granicach przewidzianych przez ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 

1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.). 

 
§ 5  

Warunki zmiany umowy 

 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków umowy zawartej w wyniku 

przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia jedynie w przypadku zmiany 

obowiązującej stawki VAT lub zmiany wysokości stawek na ubezpieczenia społeczne czy też 

podatku dochodowego, mających wpływ na wysokość wynagrodzenia. 
 
W sytuacji, która uniemożliwi realizację projektu pn. „Leśne Zacisze 2 – Dzienny Dom Pobytu i 

Klub Seniora dla mieszkańców powiatów żnińskiego i mogileńskiego”  i nastąpi wypowiedzenie 

lub rozwiązanie umowy o dofinansowanie, Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę 

zawartą z Wykonawcą w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania ofertowego. W tym 

przypadku wypowiedzenie umowy z Wykonawcą nastąpi z 1 miesięcznym terminem 

wypowiedzenia. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane działania do miesiąca, w 

którym nastąpi rozwiązanie umowy. 

 

§ 6  
Kary umowne 

  
1. Za odstąpienie od Umowy bez okresu wypowiedzenia – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw (ogłaszanego przez Prezesa GUS), według wysokości tego wynagrodzenia 
ogłoszonego za miesiąc poprzedzający popełnienie naruszenia. 

2. Za nie wykonanie scenariuszy zajęć rękodzielniczych we wskazanym terminie, o którym 
mowa w § 2 ust. 2 Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 10 % łącznego 

miesięcznego wynagrodzenia brutto. W przypadku nie przedstawienia scenariuszy po 
pisemnym wezwaniu Zamawiającego umowa ulega rozwiązaniu. 

3. Przewidziane w tym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez 

Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach 

ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, w przypadku, kiedy niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem winy umyślnej, 

rażącego niedbalstwa lub czynu niedozwolonego. 

4. Zamawiający może dokonać potrącenia kar umownych z należytego wynagrodzenia po 

wcześniejszym poinformowaniu o tym Wykonawcy i po wyrażeniu zgody przez Wykonawcę 

na w/w potrącenie. 

 

§ 7  
Przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych 
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W związku z obowiązywaniem 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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (Rozporządzenie) uprzejmie informujemy, że dane osobowe Wykonawcy lub dane 

osobowe przedstawicieli Wykonawcy przetwarzane będą, zgodnie z art. Rozporządzenia ust. 1 

pkt. b: w celu zawarcia i realizacji umowy i będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia 

jej realizacji. 

1. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie 

uniemożliwi realizację umowy. 

2. Dane osobowe Wykonawcy mogą być przekazywane podmiotom, z którymi współpracuje 

Zamawiający, na potrzeby świadczenia usług, np.: podmiotom wykonującym usługi prawne, 

informatyczne. 

3. Każdy z przedstawicieli Wykonawcy ma prawo do: dostępu do treści swoich danych, 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, 

wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

4. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych 

w przypadku gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 
 
 
 

Zamawiający                                                                               Wykonawca 

 


