Załącznik nr 10 do zapytania ofertowego z dnia: 05.01.2019 r.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. 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.
2. Umowa może zostać rozwiązana za jedno miesięcznym wypowiedzeniem lub za porozumieniem
stron.
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE CZĘŚCI I ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1. Trenerzy wybrani do realizacji szkoleń zobowiązani będą do wykonywania osobiście zadań w
projekcie. Niedopuszczalne jest przekazywanie prowadzenia szkolenia osobom trzecim.
2. Wykonawcy przekażą Zamawiającemu wszelkie prawa autorskie związane z realizacją szkoleń,
w tym prawa autorskie do programu szkolenia złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą.
3. W przypadku gdy cena brutto zaoferowana przez Wykonawcę/Oferenta, który uzyskał najwyższą
liczbę punktów w ocenie ofert, będzie wyższa niż cena wynikająca z budżetu projektu, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do zaproponowania temu Wykonawcy rozliczenie jego usług według
maksymalnej stawki przyjętej w budżecie w projektu. W przypadku uzyskania zgody Wykonawcy na
zmniejszenie ceny, rozliczenie nastąpi według zaproponowanej stawki. Brak takiej zgody skutkował
będzie unieważnieniem tej części zapytania ofertowego.
4. Wynagrodzenie Wykonawców będzie rozliczane miesięcznie i będzie stanowiło wynagrodzenie za
wszystkie usługi zrealizowane dla grup szkoleniowych w danym miesiącu.
5. 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.
6. 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.
7. 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 do 50% kwoty wynagrodzenia.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonego szkolenia,
w tym niezapowiedzianej, w miejscu realizacji szkolenia. W razie uzyskania za realizację szkolenia
oceny na poziomie poniżej 70% maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów (protokół
kontroli) Zamawiający może wezwać Wykonawcę do poprawy jakości świadczonych usług lub
odstąpić od umowy.
9. Zamawiający informuje, iż w umowie znajdą się zapisy:
a) Przewidujące karę umowną w wysokości do 25% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w
przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem;
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b) Przewidujące karę umowną w wysokości do 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 min. 21 dni i uzależniony
jest od dostępności środków na koncie projektowym i może ulegać opóźnieniom.
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE CZĘŚCI II ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie rozliczane miesięcznie i będzie stanowiło wynagrodzenie za
wszystkie usługi zrealizowane w danym miesiącu.
2. 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.
3. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu zadeklarowanego w ofercie jako
dostępność Wykonawcy Zamawiający stosuje karę umowną w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden
tysiąc złotych) za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu realizacji usługi.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptowania zaproponowanych przez Wykonawcę
obiektów, w których realizowane mają być usługi noclegowe, gastronomiczne oraz wynajmu sal.
W przypadku gdy obiekt nie uzyska akceptacji Zamawiającego, Wykonawca będzie miał obowiązek
zaproponować inny obiekt albo dokonać stosownych zmian w celu spełnienia wymagań
Zamawiającego.
5. Zamawiający informuje, iż w umowie znajdą się zapisy:
a) Przewidujące karę umowną w wysokości do 25% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w
przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem;
b) Przewidujące karę umowną w wysokości do 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.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE CZĘŚCI III ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1. Doradcy wskazani przez Wykonawcę w ramach niniejszego postępowania do prowadzenia
doradztwa, zobowiązani będą do wykonywania osobiście zadań doradztwa. Wykonawca nie ma
prawa przekazywania prowadzenia doradztwa innym osobom. Dopuszcza się, jedynie w wyjątkowych
(udokumentowanych) sytuacjach losowych, aby Wykonawca zaproponował do realizacji usług
doradczych inną osobę, która będzie spełniała wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym, z
zastrzeżeniem, iż osoba ta będzie miała doświadczenie zawodowe na takim samym lub wyższym
poziomie. W każdym przypadku Zamawiający musi zaakceptować tego typu zmiany, niedopuszczalne
jest podejmowanie decyzji bez konsultacji z Zamawiającym.
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2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie rozliczane miesięcznie i będzie stanowiło wynagrodzenie za
wszystkie usługi zrealizowane w danym miesiącu.
3. 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.
4. 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 doradztwa.
6. Zamawiający zastrzega, iż w celu zapewnienia wysokiej jakości zajęć w zakresie doradztwa
zawodowego w ramach projektu będzie prowadził wśród uczestników szkoleń ankiety oceniające
pracę doradców. W razie uzyskania za realizację zajęć 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 komputerowe w wysokości do 50%
kwoty wynagrodzenia doradcy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli, w tym niezapowiedzianej, w miejscu
realizacji zajęć. W razie uzyskania za realizację zajęć oceny na poziomie poniżej 70% maksymalnej
możliwej do uzyskania liczby punktów (protokół kontroli) Zamawiający może wezwać Wykonawcę
do poprawy jakości świadczonych usług lub odstąpić od umowy.
8. Zamawiający informuje, iż w umowie znajdą się zapisy:
a) Przewidujące karę umowną w wysokości do 25% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w
przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem;
b) Przewidujące karę umowną w wysokości do 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 min. 21 dni i uzależniony
jest od dostępności środków na koncie projektowym i może ulegać opóźnieniom.
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