Załącznik nr 9 do zapytania ofertowego z dnia: 15.10.2018 r.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy są osobami fizycznymi prowadzącymi
działalność gospodarczą, osobami prawnymi oraz osobami fizycznymi nie prowadzącymi
działalności gospodarczej.
2. Zamawiający zastrzega możliwość zmian treści umów z Wykonawcami pod warunkiem
wystąpienia przesłanek uzasadniających takie zmiany, takich jak np.: zmiana terminu
realizacji projektu, zmiana liczby osób uczestniczących w projekcie czy też zmiany we wniosku
o dofinansowanie projektu spowodowane zmianami w wytycznych dotyczących realizacji
umowy o dofinansowanie.
3. Umowa może zostać rozwiązana z jedno miesięcznym wypowiedzeniem lub
za porozumieniem stron.
4. Wykonawca wykona zlecone mu czynności osobiście.
5. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może, za zgodą Zamawiającego, powierzyć
zlecone czynności osobie trzeciej, pod warunkiem, że dysponuje pracownikami lub
współpracownikami dającymi rękojmię należytej realizacji usługi szkoleniowej,
w szczególności posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, zgodne
z wymaganiami postawionymi w zapytaniu ofertowym.
6. Wybrani Wykonawcy przekażą Zamawiającemu licencje do programów szkoleń złożonych
przez Wykonawcę wraz z ofertą.
7. Wynagrodzenie Wykonawców będzie rozliczane miesięcznie i będzie stanowiło
wynagrodzenie za wszystkie usługi zrealizowane dla grup szkoleniowych w danym miesiącu.
8. Zamawiający zastrzega, iż termin płatności jest uzależniony od terminu otrzymania transzy
dofinansowania i zapłata za zrealizowane szkolenia może być dokonana dopiero po wpływie
środków z dotacji na konto Zamawiającego.
9. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu zadeklarowanego w ofercie jako
dostępność Wykonawcy Zamawiający stosuje karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie:
pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu realizacji szkolenia.
10. Zamawiający zastrzega, iż w celu zapewnienia wysokiej jakości szkoleń w ramach projektu
będzie prowadził wśród uczestników szkoleń ankiety oceniające pracę trenerów. W razie
uzyskania za realizację szkolenia oceny na poziomie poniżej 70% maksymalnej możliwej
do uzyskania liczby punktów Zamawiający zastrzega prawo do nałożenia kar umownych
w wynagrodzeniu Wykonawcy za poddane ocenie szkolenia w wysokości 50% kwoty.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonego szkolenia, w tym
niezapowiedzianej, przez uprawnione organy nadzoru i kontroli. W razie uzyskania
za realizację szkolenia oceny na poziomie poniżej 70% maksymalnej możliwej do uzyskania
liczby punktów (protokół kontroli) Zamawiający może odstąpić od umowy.
12. Zamawiający informuje, iż w umowie znajdą się zapisy:
a) Przewidujące karę umowną w wysokości 25% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy –
w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem;
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b) Przewidujące karę umowną w wysokości 25% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku
nie wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy oraz
bez zachowania należytej staranności;
c) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy;
d) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.
e) Zastrzegające, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy wynosi 21 dni i uzależniony jest
od dostępności środków na koncie projektowym i może ulegać opóźnieniom.

2

