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U m o w a – wzór

zawarta w dniu ………………. r. w Ożarowie pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w imieniu, którego działa Kierownik Pani Małgorzata Dębniak 
zwanym dalej „Zamawiającym” a
…………………………………………………………………………………………………. z siedzibą
w ……………………, ul. ……………….. NIP ……………….; Regon …………………..
reprezentowanym przez
 …………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”.
§ 1
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zorganizować kurs prawa jazdy kat. B i C  w dalszej części umowy zwany szkoleniami.
Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty na podstawie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
3. Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia i odpowiednie kwalifikacje oraz warunki do należytego wykonywania zlecenia.
§ 2
1. Uczestnikami kursu określonego w § 1 ust. 1pkt a umowy będzie …. osób.
2. Miejsce odbywania zajęć: …………………………………………………………………………………….

§ 3
1. Podstawą przyjęcia na szkolenia jest lista imienna wystawiona przez Zamawiającego.
2. Program szkolenia oraz koszt przeszkolenia wynika ze złożonej przez Wykonawcę oferty szkoleniowej w przeprowadzonego postępowania ramach 
3. Najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu harmonogram zajęć na kursie (wzór harmonogramu w załączeniu do umowy).
4. Wykonawca po zakończeniu kursu przekaże Zamawiającemu listę obecności uczestników kursu, zawierającą własnoręczne podpisy poszczególnych uczestników (wzór listy obecności w załączeniu do umowy).
§ 4
Wykonawca zobowiązuje się do:
1. Wykonywania czynności będącej przedmiotem umowy z należytą starannością 
i czuwania nad prawidłową jej realizacją.
2. Wykonywania usługi, w miejscu szkolenia określonym w ofercie, zgodnie 
z ogólnymi przepisami BHP (Dz. U. nr 169 z 2003r.) i p. poż. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do:
- umieszczania logo EFS na zaświadczeniach, programach kursu skierowanych do ostatecznych beneficjentów, materiałach szkoleniowych i edukacyjnych,
- przestrzegania reguł informowania o projekcie i oznaczania projektu tj. oznaczania budynków i pomieszczeń, w których prowadzony jest szkolenie, informowania ostatecznych beneficjentów o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.
4. Prowadzenia dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych.
5. Prowadzenia rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji.
6. Dołączenia do umowy:
a. programu szkolenia zawierającego informacje, o których mówi Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 14 września 2010r w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177, poz. 1193 z póź. zm.)
b. wzoru ankiety dla uczestników szkolenia służącej do oceny szkolenia,
c. wzoru zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji.
7. Przeprowadzenie na zakończenie szkolenia, wśród uczestników ankiety służącej do oceny szkolenia (zgodnie ze wzorem dołączonym do umowy).
8. Przeprowadzenia analizy wyników ankiet, o których mowa § 4 pkt. 7.
9. Zapewnienia na czas trwania kursu warunków lokalowych i sprzętowych zgodnie z zapisami SIWZ.
10. 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.
11. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie realizacji kursu Zamawiający określi w formie pisemnej uchybienia oraz termin ich usunięcia.
12. Do upływu terminu, o którym mowa w punkcie 14 Wykonawca prześle pisemną informację do Zamawiającego o sposobie usunięcia wskazanych uchybień.
13. Nie usunięcie stwierdzonych uchybień we wskazanym terminie może spowodować rozwiązanie zawartej umowy w trybie natychmiastowym i zwrot środków finansowych, jeżeli takie zostały poniesione w związku z realizacją niniejszej umowy.
14. Ubezpieczenia uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków za pełny okres trwania kursu. Fakt ten Zamawiający potwierdzi na liście kandydatów przekazanej jednostce szkolącej najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie szkolenia. 
15. Wydania w dniu zakończenia szkolenia każdemu absolwentowi kursu dokumentu potwierdzającego jego ukończenie.
§ 5
Zamawiający zastrzega sobie prawo:
1) Kontroli przebiegu i efektywności kursu, w każdym czasie jego trwania, frekwencji uczestników oraz realizacji programu na warunkach przedstawionych w ofercie złożonej przez Wykonawcę;
2) Uczestnictwa w ocenie końcowej uczestników kursu;
3) Niezwłocznego rozwiązania umowy, najpóźniej w terminie 4 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. 	
W przypadku rozwiązania umowy w trybie przewidzianym w pkt. 3 Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za wykonane czynności.
4) W przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym a Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za wykonane czynności.
§ 6
Wykonawca za przeprowadzenie szkoleń, o których mowa w § 1 otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości ……………………… zł (słownie: ………………………………….złotych 00/100) 
2. Zamawiający pokrywa 100% kosztów kursu.
3. Warunki płatności: zapłata nastąpi po zakończeniu danego szkolenia, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 14 dni od daty jej wpływu do Zamawiającego oraz dostarczeniu w ciągu 14 dni od daty zakończenia kursu następujących prawidłowych dokumentów:
a) kserokopii dokumentów potwierdzających ukończenie kursu zgodnie z §4 pkt. 16 (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
b) kserokopii ubezpieczenia uczestników zgodnie z § 4 pkt. 15 (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
c) kserokopii protokołu egzaminacyjnego (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
d) kserokopii dziennika zajęć edukacyjnych zawierający listę obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników szkolenia, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
e) rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
f) imiennego wykazu osób, które kursu nie ukończyły,
g) potwierdzenie otrzymania przez uczestników szkolenia materiałów szkoleniowych,
h) ankiet (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
i) analizy ankiet, o których mowa § 4 pkt. 8,
§ 7
Wykonawca jest zobowiązany do rozpoczęcia kursu w terminie do 10 dni licząc od dnia, w którym Zamawiający przekazał informację o rozpoczęciu szkolenia 
Termin zakończenia szkolenia wynika z harmonogramu zajęć na kursie.
§ 8

Umowę zawarto na czas określony do dnia spełnienia świadczenia nie dłużej niż do dnia
31.07.2015r.  
§ 9
Kary umowne:
1. W przypadku nie wywiązania się lub nienależytego wywiązania się Wykonawcy 
z niniejszej umowy Zamawiający może potrącić kwotę do równowartości 5% wysokości kosztu szkolenia określonego w § 6 pkt.1 
2. W przypadku odstąpienia od wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości nieprzekraczającej równowartość 5% wysokości kosztu szkolenia określonego w §6 pkt.1.
3. W przypadku nieterminowego dostarczenia dokumentów wymienionych w §4 pkt. 6 Zamawiający ma prawo potrącenia kary umownej w wysokości 0, 2% kosztu danego szkolenia określonego w §6 pkt.1 za każdy dzień zwłoki.
4. W przypadku nieterminowego dostarczenia dokumentu wymienionego w §3 pkt. 3 Zamawiający ma prawo potrącenia kary umownej w wysokości 0, 2% kosztu szkolenia określonego w §6 pkt.1 za każdy dzień zwłoki.
5. w przypadku nieterminowego rozpoczęcia kursu określonego w §7 pkt. 1 Zamawiający ma prawo potrącenia kary umownej w wysokości 0, 2% kosztu szkolenia określonego w §6 pkt.1 za każdy dzień zwłoki.

§ 10
1. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks Cywilny.
2. Strony ustalają, że ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd.
3. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
1. W razie zaistnienia 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 tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.
§ 12
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego jeden egzemplarz dla Wykonawcy.



…………………………………..			        ………………………………………
Wykonawca							    Zamawiający
 


Załączniki:
- wzór harmonogramu,
- wzór listy obecności.





