Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 1
Formularz ofertowy
Nazwa i adres oferenta: ..........................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Telefon, faks, e_mail: .................................................................................................................
NIP……………………………………………………………………………………………..

„Wszechstronna edukacja gwarancją sukcesu zawodowego”
Biuro projektu: Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego
w Opolu Lubelskiem tel/fax 818272175
email:pokl@zszopolelubelskie.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Oferujemy za przeprowadzenie szkolenia …………………….. dla …………………… do
projektu: „wszechstronna edukacja gwarancją sukcesu zawodowego” współfinansowanego
przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
Cena w PLN
Usługa

Netto

Stawka
VAT

Kwota
podatku VAT

Brutto
(netto + VAT)

Przeprowadzenie szkolenia
Kelner dla
10 nauczycieli i 30 uczniów
cena brutto (z VAT) ….........
słownie ................................................................................................................................................
Przeprowadzenie szkolenia
Sommelier dla
10 nauczycieli i 30 uczniów
cena brutto (z VAT) ….........
słownie ................................................................................................................................................
Przeprowadzenie szkolenia
Carving dla
10 nauczycieli i 30 uczniów
cena brutto (z VAT) ….........
słownie ................................................................................................................................................
Przeprowadzenie szkolenia
Barista dla 5 nauczycieli
cena brutto (z VAT) ….........
słownie ................................................................................................................................................
Przeprowadzenie szkolenia z
zakresu obsługi programu
Fidelio dla 15 nauczycieli
cena brutto (z VAT) ….........
słownie ................................................................................................................................................
Przeprowadzenie szkolenia
ECCC – Obsługa Turystyki dla
30 uczniów

........%

cena brutto (z VAT)
słownie .....................................................................................................................................................

1. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie uprawnienia, kwalifikacje i możliwości potrzebne dla
zrealizowania przedmiotu zamówienia.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ oraz wzorem umowy i nie wnosimy
zastrzeżeń.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związani niniejszą ofertą przez czas wskazany
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
„Wszechstronna edukacja gwarancją sukcesu zawodowego”
Biuro projektu: Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego
w Opolu Lubelskiem tel/fax 818272175
email:pokl@zszopolelubelskie.pl
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4. Zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy wg. projektu stanowiącego
załącznik 7 do niniejszej specyfikacji w terminie i miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
5. Terminy zapłaty faktur/rachunków wynosić będą odpowiednio: zapłata wynagrodzenia
będzie dokonana na konto wskazane przez Wykonawcę w ciągu 30 dni od otrzymania
rachunku/faktury przez Zamawiającego i stwierdzeniu prawidłowego wykonania usługi,
będącej przedmiotem niniejszej umowy.
6. Osobą uprawnioną/osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Zamawiającym w
sprawie realizacji niniejszego postępowania przetargowego jest/są: ……………………
pod numerem telefonu: …………………………….. i/lub numerem faksu:……………
8. Ofertę naszą składamy na ......... kolejno ponumerowanych stronach.
Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty są:
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - Załącznik 2 do SIWZ,
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Pzp – Załącznik 3 do SIWZ,
3. Oryginał/kopia* aktualnego odpisu z właściwego rejestru poświadczoną przez
Wykonawcę za zgodność z oryginałem lub oświadczenie w zakresie art. 24
ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp – dotyczy osób fizycznych – Załącznik 4 do SIWZ
(*niepotrzebne skreślić),
4. Wykaz wykonanych usług w zakresie objętym zamówieniem – załącznik 5
do SIWZ,
5. Wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca przewidzianych do wykonania
zamówienia – załącznik 6 do SIWZ,
6. ……………………………………………………………………………
7. ……………………………………………………………………………
……... ………………………………………………………
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2
„Wszechstronna edukacja gwarancją sukcesu zawodowego”
Biuro projektu: Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego
w Opolu Lubelskiem tel/fax 818272175
email:pokl@zszopolelubelskie.pl
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W TRYBIE ART. 22 UST. 1
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkolenia………………………………
dla………………………………………………………………………………
do projektu: „Wszechstronna edukacja gwarancją sukcesu zawodowego”
współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Nazwa Wykonawcy*: .............................................................................................
...............................................................................................................................
Adres Wykonawcy:..............................................................................................
...............................................................................................................................
Oświadczam, że .........................................................................................* może ubiegać
się o zamówienie i spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759
z późn. zm.), a w szczególności:
1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiada wiedzę i doświadczenie;
3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
………………………….
(miejscowość i data)
…………………………………………………
(podpis pieczątka imienna osoby
upoważnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu wykonawcy)
* wpisać nazwę Wykonawcy

Załącznik 3.
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
„Wszechstronna edukacja gwarancją sukcesu zawodowego”
Biuro projektu: Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego
w Opolu Lubelskiem tel/fax 818272175
email:pokl@zszopolelubelskie.pl
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O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na
prowadzenie szkolenia………………………………….
Dla ……………………………………. do projektu: „Wszechstronna edukacja gwarancją
sukcesu zawodowego”
współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Nazwa Wykonawcy: ..................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy:...................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Oświadczam, że .......................................................................................................................*
nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z treścią
którego z postępowania wyklucza się:
1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
„Wszechstronna edukacja gwarancją sukcesu zawodowego”
Biuro projektu: Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego
w Opolu Lubelskiem tel/fax 818272175
email:pokl@zszopolelubelskie.pl
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6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary.

………………………….
(miejscowość i data)
…………………………………………………………
(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

* wpisać nazwę Wykonawcy

Załącznik nr 4
„Wszechstronna edukacja gwarancją sukcesu zawodowego”
Biuro projektu: Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego
w Opolu Lubelskiem tel/fax 818272175
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
(dotyczy osób fizycznych)
W nawiązaniu do okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.
zm.) przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
prowadzenie szkolenia ……………………. dla………………………… do projektu:
„Wszechstronna edukacja gwarancją sukcesu zawodowego”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki
Nazwa Wykonawcy: .........................................................................................................
...........................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: ...............................................................................................
...........................................................................................................................................
Oświadczam, że
brak jest podstaw do wykluczenia nas/mnie* z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
.......................................
(miejscowość, data)
.....................................................................................................................
/podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

*niepotrzebne skreślić;

Załącznik nr 5

„Wszechstronna edukacja gwarancją sukcesu zawodowego”
Biuro projektu: Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego
w Opolu Lubelskiem tel/fax 818272175
email:pokl@zszopolelubelskie.pl
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Wykaz wykonanych usług w zakresie objętym zamówieniem
Oświadczamy, że zrealizowaliśmy co najmniej trzy usługi (dla minimum 10 osób każde) w
ciągu ostatnich trzech lat (a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie) w zakresie
szkoleń ……………:
Przedmiot zamówienia
(nazwa kursu/ szkolenia, krótki
opis, ilość godzin, ilość
uczestników)

Wartość
zamówienia
(brutto PLN)

Termin
realizacji

Nazwa i adres
Zamawiającego
(odbiorcy)

1. Oświadczamy, iż wykazane powyżej usługi zostały wykonane przez Wykonawcę,

którego reprezentuję.
2. Oświadczamy, iż wykazane usługi zostały wykonane należycie.

………………………………………………………
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

„Wszechstronna edukacja gwarancją sukcesu zawodowego”
Biuro projektu: Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego
w Opolu Lubelskiem tel/fax 818272175
email:pokl@zszopolelubelskie.pl
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Załącznik nr 6

Wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca, przewidzianych do wykonania
zamówienia
Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………………………
Nazwa szkolenia ……………………………………………………………………….
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych i doświadczenia:
Lp.

Imię i nazwisko
(nazwa
podmiotu)

Doświadczen
Wykształcenie/
Kwalifikacje
wraz z
ie* (ilość
informacją o
przeprowadz
dokumentach
onych
potwierdzających
szkoleń)

Posiadanie
certyfikatu

Informacja o
podstawie do
dysponowania
tymi osobami

* przez doświadczenie należy rozumieć udział, jako wykładowca/trener w co najmniej
dwóch grupowych usługach szkoleniowych.

………………………………………………………
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

„Wszechstronna edukacja gwarancją sukcesu zawodowego”
Biuro projektu: Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego
w Opolu Lubelskiem tel/fax 818272175
email:pokl@zszopolelubelskie.pl
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Załącznik nr 7

Umowa nr ……./2011
zawarta w dniu ………………………………… w Opolu Lubelskim pomiędzy:
Zespołem Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim przy ul.
Kolejowej 2 , 24-300 Opole Lubelskie reprezentowanym przez:
Dyrektora szkoły Anitę Wronę zwanym w treści umowy Zamawiającym,
a:
…………….., z siedzibą ……………………………, NIP…………… REGON…………
Numer rachunku bankowego………………………………………........
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………
zwanym w treści umowy Wykonawcą,

§1

1. Umowa niniejsza została zawarta w rezultacie przeprowadzenia postępowania o
dokonanie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 10 i 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2010 nr 113 poz. 759 – z późniejszymi zmianami).
2. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie szkoleń ……………….. dla ………………
do projektu: „Wszechstronna edukacja gwarancją sukcesu zawodowego”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego.
3. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca zapoznał się z warunkami określonymi w
"specyfikacji istotnych warunków zamówienia", zawierającej m.in. istotne dla
Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz że są one wprowadzone
do niniejszej umowy.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) zrealizowania przedmiotu umowy, tj. przeprowadzenia szkolenia ………………….,
w wymiarze …….. godzin lekcyjnych (po 45 minut – ….. dni po …… godzin dziennie)
wraz z egzaminem, dla …….. osób,
w terminie do ……………… r. zgodnie ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia;
2) przeprowadzenia szkolenia ……………… na terenie Zespołu Szkół Zawodowych
im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskiem w sali udostępnionej przez
Zamawiającego;
3) przeprowadzenie szkolenia ……………….* w lokalu udostępnionym przez
Wykonawcę
„Wszechstronna edukacja gwarancją sukcesu zawodowego”
Biuro projektu: Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego
w Opolu Lubelskiem tel/fax 818272175
email:pokl@zszopolelubelskie.pl
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4) zapewnienia niezbędnego sprzętu, pozwalającego w pełni zrealizować założenia i
program szkolenia;
5) zapewnienia każdemu uczestnikowi materiałów dydaktycznych w postaci
podręczników będących przedmiotem szkolenia, które z chwilą przekazania
uczestnikom staną się ich własnością;
6) realizacji szkolenia przez wykładowców Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie
kwalifikacje zawodowe;
7) dokumentowania obecności uczestników imiennymi listami obecności każdego dnia
zajęć, z podaniem godzin, w jakich się odbywają oraz liczby godzin lekcyjnych;
8) niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o nie zgłoszeniu się któregokolwiek
uczestnika na kurs, przerwaniu kursu lub rezygnacji z uczestnictwa oraz innych
sytuacjach, które mają wpływ na realizację programu kursu i umowy;
9) poinformowania uczestników szkolenia, iż jest ono współfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
10) prowadzenia odpowiedniej dokumentacji szkolenia, tj. w szczególności dziennika
zajęć zawierającego tematy, datę i wymiar godzin zajęć;
11) dostarczenia Zamawiającemu imiennej listy potwierdzającej odbiór materiałów

dydaktycznych przez uczestników wraz z 1 egzemplarzem w/w materiałów
dydaktycznych;
12) oznakowania pomieszczeń (sal), w których jest realizowany projekt oraz

dokumentacji szkolenia (listy obecności, materiały dydaktyczne i listy potwierdzające
ich odbiór przez uczestników, harmonogram kursu, zaświadczenia, dziennik zajęć)
zgodnie
z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach
POKL 2007 – 2013
i uwagami Zamawiającego (stosowania logotypów Unii
Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, wraz z informacją, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego);
13) współpracy z Zamawiającym przy monitorowaniu działań związanych ze szkoleniem
(ankiety ewaluacyjne, niezbędne zestawienia lub sprawozdania z przebiegu);
14) zorganizowania uczestnikom egzaminu w celu uzyskania certyfikatu/ zaświadczenia
oraz pokrycia kosztów opłat egzaminacyjnych i wydania certyfikatów/zaświadczeń ,
przekazanie Zamawiającemu wzoru certyfikatu wraz z listą osób, które go otrzymały i
ich podpisami;
15) przygotowania i wydania uczestnikom, którzy ukończyli szkolenie dodatkowego

zaświadczenia informującego o uczestnictwie w kursie współfinansowanym ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oznakowanego
zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL 2007-2013
i uwagami Zamawiającego (logotypy Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu
Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki); zaświadczenie ma zawierać
nazwę szkolenia, termin realizacji, wymiar godzin oraz program.
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§3
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do :
1) przeprowadzenia kontroli zajęć oraz ich rejestracji (filmowanie, nagranie audio,
fotografowanie);
2) przeprowadzenia ankiet oceniających zajęcia;
3) wglądu do wszelkiej dokumentacji prowadzonej przez Wykonawcę bezpośrednio
w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
§4
Całkowite wynagrodzenie brutto Wykonawcy wynosi ……… zł /słownie:
……………/ i będzie pokryte ze środków otrzymanych przez Zamawiającego na
realizację projektu „Wszechstronna edukacja gwarancją sukcesu zawodowego”.
2.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu umowy.
3.
Przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
§5
1.
Zapłata wynagrodzenia będzie dokonana na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcę w ciągu 30 dni od otrzymania rachunku/faktury przez
Zamawiającego
i stwierdzeniu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
2.
Podstawą do wystawienia rachunku/faktury przez Wykonawcę będzie
podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego usługi, potwierdzający
przekazanie Zamawiającemu dokumentacji związanej ze zrealizowanym szkoleniem,
w szczególności :
−
wzoru wydanego uczestnikom kursu certyfikatu/ zaświadczenie wraz z
listą osób, które go otrzymały i ich podpisami;
−
wzoru wydanego przez Wykonawcę uczestnikom kursu zaświadczenia
informującego o uczestnictwie w szkoleniu współfinansowanym ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wraz z listą osób, które
go otrzymały i ich podpisami;
−
list obecności uczestników każdego dnia zajęć, z podaniem godzin, w
jakich się odbywają oraz liczby godzin lekcyjnych,
−
dziennika zajęć z programem szkolenia;
−
listy potwierdzającej odbiór materiałów dydaktycznych przez
uczestników wraz z 1 egzemplarzem w/w materiałów dydaktycznych;
3.
Dokumentacja, o której mowa w ust. 2 powinna zostać przekazana
Zamawiającemu w terminie do 3 dni od zakończenia szkolenia. Wszelkie kopie
dokumentów przekazywane przez Wykonawcę powinny być stwierdzone za zgodność z
oryginałem przez jego uprawnionego przedstawiciela.
1.

§6
1. Strony ustalają, że zgodnie z treścią złożonej oferty, części zamówienia obejmujące:
................................................................................................................................
Wykonawca będzie realizował za pomocą Podwykonawcy.
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2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie poczynania Podwykonawców,
których zaangażował do części wykonywanych usług, tak jak za działania własne.
§7
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
2.1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
0 a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,
1 b) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy, w wysokości 0,3%
wynagrodzenia umownego - liczony za każdy dzień zwłoki,
2 c) zwłoka w terminie rozpoczęcia realizacji zamówienia przekraczająca 10 dni
kalendarzowych w stosunku do przedłożonego zaakceptowanego
harmonogramu stanowi dla Zamawiającego podstawę do odstąpienia od
umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczenia kary umownej
w wysokości o której mowa w ust. 2. pkt.1. lit. a);
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. W razie nieterminowej zapłaty kar umownych stronom umowy przysługuje prawo
doliczenia do tych kar odsetek ustawowych.
§8
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian treści zawartej umowy w
następujących okolicznościach:
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa
w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu zmówienia,
2) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian
wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż
Wykonawca stroną, w szczególności instytucjami Zarządzającą,
Pośredniczącą I i II stopnia, a także innymi instytucjami, które na
podstawie przepisów prawa mogą wpłynąć na realizację zamówienia,
3) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem
wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub
wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji
Pośredniczącej I i II stopnia, w szczególności w zakresie
sprawozdawczości,
gdy
wystąpią
obiektywne
przeszkody
umożliwiające realizację zamówienia lub osiągnięcie jego celów
według pierwotnie przyjętego harmonogramu realizacji zamówienia.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
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§ 10
Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy strony poddają
rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
Umowę niniejsza sporządza się w 3 egz., 1 egz. dla Wykonawcy, 2 egz. dla Zamawiającego
WYKONAWCA

……………………………….

ZAMAWIAJĄCY

……………………………….
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