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ZAPYTANIE OFERTOWE  

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych określonego w art. 4 pkt. 8 (Dz.U.2019.1843 ) pn.:  

Świadczenie usług na potrzeby realizacji projektu Żłobek Kraina Maluszka 

 
Zapytanie ofertowe z dnia 19.02.2020  
 
Zamawiający: GMINA SĘDZISZÓW 

ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów 

tel. (41) 38-11-127, fax. (41) 38-11-131 

NIP: 656-21-64-804 

http://www.sedziszow.pl 

 
I. Przedmiot zamówienia:  
Cz.1 Psycholog (poradnictwo psychologiczne) – umowa zlecenie na okres: 02.2020 – 09.2021; ilość godzin 

w projekcie: ok.12godz/m-c (max.252 godz.) 

Psycholog w żłobku obejmuje opieką psychologiczno-wychowawczą dzieci poprzez: 

– otaczanie szczególną opieką dzieci w okresie adaptacji; 

– obserwacje psychologiczne mające na celu wytypowanie dzieci wymagających wczesnej interwencji i 

pomocy specjalistycznej; 

– dobór właściwych form i metod wychowawczych; 

– podejmowanie działań profilaktycznych wspomagających rozwój dziecka; 

– prowadzenie zajęć grupowych dla wszystkich dzieci; 

– prowadzenie zajęć dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi i problemami emocjonalnymi; 

– prowadzenie zajęć rozwijających motorykę małą, mowę, kontakt społeczny, procesy poznawcze 

(myślenie, zapamiętywanie, spostrzeganie, rozumienie); 

– prowadzenie konsultacji indywidualnych dla rodziców oraz poradnictwa psychologicznego i 

wychowawczego z zakresu opieki nad małym dzieckiem, rozwoju dziecka oraz problemów 

wychowawczych; 

– prowadzenie konsultacji indywidualnych dla opiekunów i wychowawców. 

CPV: 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne 

Wymagania: Wykształcenie wyższe w zakresie psychologii, terapii pedagogicznej/rehabilitacji 

Cz.2 Osoba prowadząca zabawy w językiem angielskim – umowa zlecenie na okres: 02.2020 – 09.2021; 
ilość godzin w projekcie: ok.20 godz/m-c (max.420 godz.) 
 
Zajęcia muzyczno-ruchowe w języku angielskim dla dzieci od ósmego miesiąca życia do trzech lat. 
Zajęcia mają na celu połączenie istotnych elementów ułatwiających przyswajania języka obcego, a 
mianowicie wczesne, bezstresowe osłuchanie się z językiem, zabawy a rytmem, muzykę klasyczną i ruch. 
Zajęcia prowadzone są w języku angielskim i na ich etapy składa się śpiewanie piosenek, mówienie 
rymowanek przez osobę prowadzącą (i opiekunów w przypadku zajęć w grupach z opiekunami) przy 
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równoczesnym wykonywaniu określonych, często zabawnych czynności przez dzieci, ćwiczenia 
wykształcające poczucie rytmu, zabawy ruchowe, oraz taniec do muzyki ludowej i etnicznej. Istotną rolę 
spełniają wszelakie pomoce wizualne i dydaktyczne, obrazujące słownictwo używane w piosenkach. 
 
CPV: 80000000 – 4 usługi edukacyjne i szkoleniowe 
80110000-8 Usługi szkolnictwa przedszkolnego 
 
Wymagania: wykształcenie zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 
sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli 
 
Cz.3 Osoba prowadząca zajęcia z rytmiki – umowa zlecenie na okres: 02.2020 – 09.2021; ilość godzin w 
projekcie: ok.8 godz/m-c (max.168 godz.) 
 
Rytmika w rozwoju maluszka, jest bardzo ważna. Już od najwcześniejszych lat dobrze stymulowany rozwój 
maluszka poprzez ruch, taniec, muzykę, zabawę, gry na instrumentach oraz śpiew zapewnią maluszkowi w 
późniejszych latach orientację w przestrzeni, szybką reakcję ruchową na wrażenia słuchowe i umiejętności 
panowania nad własnym ciałem i jego ruchem. Rytmika ma na celu nie tylko zapewnienie szybkich reakcji 
ruchowych ale także podwyższenie samooceny dzieci, rozwijanie dyscypliny i wytrwałości w dążeniu do 
wytyczonych celów w życiu, koncentracji, przystosowania się do pracy w grupie oraz umiejętności 
ponoszenia odpowiedzialności za powierzone zadania. 
 
wymagania: osoba posiadająca wykształcenie wyższe z zakresu edukacji przedszkolnej albo pedagogiki 
przedszkolnej lub wczesnoszkolnej, jeśli w toku studiów nauczyciel zrealizował zajęcia z rytmiki, lub 
kwalifikacje do nauczania w przedszkolu rytmiki potwierdzone dodatkowymi studiami podyplomowymi 
lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu rytmiki lub nauczyciel po muzycznej szkole artystycznej, który na 
studiach zrealizował rytmikę lub ukończył taką specjalność i dodatkowo posiada przygotowanie 
pedagogiczne. 
 
CPV: 80000000 – 4 usługi edukacyjne i szkoleniowe 
80110000-8 Usługi szkolnictwa przedszkolnego 

 
Wymagania dla wszystkich części zamówienia: 
1. Kreatywność w organizowaniu dzieciom czasu; 
2. Motywacja do pracy, 
3. Odpowiedzialność, komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w grupie, 
4. Umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów, 
5. Zdolności organizacyjne, 
6. Przy wykonywaniu przedmiotu umowy odpowiedzialny jest za jakość i wyniki tej pracy, a 
także za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczestników zajęć,  
7. Do zachowania tajemnicy służbowej oraz przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych 
zgodnie z Ustawą z dn10 maja 2018 o ochronie danych osobowych, 
8. Daje rękojmie prawidłowego i sumiennego wykonania zamówienia,  
9. Posiadanie aktualnej książeczki z badaniami sanitarno-epidemiologicznymi (praca z dziećmi). 
 
Ponadto zamówienie może być udzielone osobie, która: 
1. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej 
ograniczona ani zawieszona; 
2. na którą nie został nałożony obowiązek alimentacyjny lub wypełnia obowiązek alimentacyjny, 
który został na nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub 
zatwierdzonego przez sąd. 
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3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 
skarbowe; 
4. osobie, której łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów 
finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z 
innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 
godzin miesięcznie. 
5. odbędzie bezpośrednią rozmowę (z wynikiem pozytywnym) z Zamawiającym oraz przedstawi 
komplet dokumentów poświadczających uprawnienia do realizacji zadania w celu potwierdzenia 
jej predyspozycji o których mowa w niniejszym Zapytaniu. 
 
Przedmiot zamówienia należy wykonywać w siedzibie Żłobka Samorządowego Kraina Maluszka 
Os. Na Skarpie 8A , 28-340 Sędziszów . 
 
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie (dla wszystkich części) :  
 

1. opracowanie programu i planu zajęć dostosowanego do potrzeb i możliwości dzieci w wieku 8m-cy -3 lat, 
2. przeprowadzenie zajęć z dziećmi w oparciu o zatwierdzony przez Dyrektora Żłobka program, 
3. monitorowanie postępów dzieci, 
4. systematyczne dokumentowanie przeprowadzonych zajęć w dzienniku, przygotowania sprawozdań z ich 

realizacji, 
5. współpraca z zespołem realizującym projekt celem realizacji zamierzonych działań i osiągnięcia zaplanowanych 

celów, 
6. dokumentowanie przeprowadzonych zajęć (listy obecności, sprawozdania), 
7. sporządzenia raportu końcowego z przeprowadzonych zajęć, 
8. oznakowanie dokumentacji zajęć zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznakowania projektów.  
9. przestrzeganie zasad BHP i ppoż. oraz współżycia społecznego; 

 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia wykonawcy zamówień uzupełniających. 
 
II. Warunki udziału w postępowaniu  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do 
wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień. Warunki udziału zostały opisane w pkt. I. Wykonawca zobowiązany 
jest złożyć Oświadczenie o spełnieniu warunków i o braku powiązań osobowych lub 
kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, które zawarte jest w załączniku nr 1 do 
zapytania ofertowego.  
 
III. Kryteria oceny ofert :  
Dla każdej części: Cena – 100 % 

IV. Środki finansowania  
Zamówienie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego  
V. Okres realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 30.09.2021r.  
 
VI. Termin i miejsce składania ofert:  
Oferty należy składać do dnia 27.02.2020 r. do godz. 9.00, w siedzibie Zamawiającego. Oferty w 
formie pisemnej można składać osobiście lub nadsyłać pocztą. Oferty złożone po wskazanym 
terminie nie będą rozpatrywane. 
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VII. Opis sposobu przygotowania ofert:  
 
1. Ofertę sporządzić należy na druku „Oferta cenowa” stanowiącym Załącznik nr 1 do 
niniejszego zapytania ofertowego. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę 
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (dokument, z którego wynika umocowanie do 
złożenia oferty należy złożyć wraz z ofertą).  
 
2. Oferta powinna zawierać: 
a) proponowaną cenę brutto za godzinę zajęć (60 min) 
b) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 
c) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje 
 
3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej następująco: Oferta na 
Świadczenie usług na potrzeby realizacji projektu Żłobek Kraina Maluszka 
 
4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.  
 
Osoba upoważniona do kontaktów: Katarzyna Pacholec Tel.: 041 3811127 w.701 

 
Załączniki:  
1. Oferta formularz 

2. Umowa (wzór) 
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FORMULARZ OFERTY 
 

1. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: 

Świadczenie usług na potrzeby realizacji projektu Żłobek Kraina Maluszka 

 

Zamawiający:  

GMINA SĘDZISZÓW 

ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów 

tel. (41) 38-11-127, fax. (41) 38-11-131 

NIP: 656-21-64-804 

http://www.sedziszow.pl 

 

2. Oferta złożona przez: 

2.1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy, Imię i Nazwisko * / Pełnomocnika podmiotów występujących 

wspólnie*: 

 

 
 

Zarejestrowany adres Wykonawcy * / Pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie*:  

ulica:  nr     

kod  miejscowość    

 

województwo  e-mail:    

 

tel.  fax    

 

NIP  REGON    
 

3. Oferujemy bez zastrzeżeń i ograniczeń, zgodnie z założeniami zapytania ofertowego, wykonanie zamówienia1: 

 część 1.( Psycholog)  za cenę brutto zł/ g o d z i n ę   

(słownie:                                                     ),  tj.: 

  zł netto + zastosowana  % stawka VAT. 
 

część 2. (J. Angielski)  za cenę brutto zł/ g o d z i n ę   

(słownie:                                                     ),  tj.: 

  zł netto + zastosowana  % stawka VAT. 
 

                                                           
1 Wypełnić dla części ,której dotyczy  
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część 3.(rytmika) za cenę brutto zł/ g o d z i n ę   

(słownie:                                                     ),  tj.: 

  zł netto + zastosowana  % stawka VAT. 
 
 

Zaoferowana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia  

i jest ceną  stałą w okresie obowiązywania umowy. 

4. Oświadczamy, że przyjmujemy termin realizacji zamówienia do 30.09.2021r.  

5. Oświadczamy, że przyjmujemy 30-dniowy termin płatności faktury, licząc od daty jej otrzymania przez zamawiającego. 

Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego 
środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może 
ulegać opóźnieniom. 

6. Oświadczamy, że: 
 

6.1. zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i akceptujemy bez zastrzeżeń i ograniczeń oraz w całości jego warunki, w tym 
postanowienia umowy. 

6.2. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni od daty wyznaczającej termin złożenia oferty. 

6.3. w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego ja, niżej podpisany, działając w imieniu własnym/reprezentując 

firmę, której nazwa jest wskazana w nagłówku, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych,  

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że  

1. spełniam warunki udziału w postępowaniu  

2. nie podlegam wykluczeniu z postępowania                                                                                         

3. oświadczam, że  nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu. 

Oferta zawiera następujące załączniki: 

1. ………………………… 
 2.  ……………………………………           

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w 

błąd przy przedstawianiu informacji. 

 
(miejscowość, data) (Imię, nazwisko, pieczęć i podpis/y 

osoby/osób upoważnionych do 

reprezentowania Wykonawcy 

 

(*) niepotrzebne skreślić 
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Wzór umowy  
 

UMOWA nr …../2020 

Zawarta w dniu …………… 2020 r. pomiędzy: 

Gminą Sędziszów , NIP 656-21-64-804, ul. Dworcowa 20 tel. /041/ 38-11-127, fax : /041/38-11-

131, zwaną dalej ,,Zamawiającym", reprezentowaną  przez: 

Burmistrza  Sędziszowa  -   mgr inż. Wacław Szarek 

przy udziale Skarbnika Gminy – mgr Lucyna Nahajczuk, 

a 

………….prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ……, z siedzibą przy ul. ………..,          NIP 

…………. 

Lub 

Panem/ Panią………………., zamieszkałym/ą ………………………………,  

PESEL:………………., legitymującym/ą się dowodem osobistym………………………. 

zwanym dalej „Zleceniobiorcą” 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest Świadczenie usług na potrzeby realizacji projektu Żłobek Kraina 

Maluszka przez Zleceniobiorcę na rzecz Zamawiającego2 w zakresie: 

…………………………………… 

Przez godzinę rozumie się 60 minut. 

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) wykonywania swoich zadań w sposób staranny, skuteczny i terminowy, zgodnie 

z harmonogramem spotkań ustalonym z Zamawiającym 

2) prowadzenia dokumentacji realizacji umowy na wzorach uzgodnionych z Zamawiającym, 

odpowiedniego oznaczenia (zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji) 

dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją usługi poprzez zamieszczenie 

odpowiednich logotypów oraz informacji o współfinansowaniu 

3) prowadzenia dokumentacji z prowadzonych zajęć zawierającej m.in.: listy obecności, karty 

pracy, - gdy dotyczy 

                                                           
2 Wpisać właściwe 
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4) współdziałania z rodzicami i przedstawicielami Zamawiającego w zakresie realizacji planu 

działania dla każdego uczestnika- gdy dotyczy, 

5) przestrzegania obowiązków wynikających z realizacji umowy, przepisów prawnych, 

procedur, standardów oraz innych obowiązujących dokumentów. 

 

3. Umowa jest realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,  

4. Usługa będzie realizowana przez Zleceniobiorcę w okresie od …………….. 2020 r. do 30.09.2021 

r., 

5. Zapytanie ofertowe i oferta Zleceniobiorcy stanowią integralną część umowy. 

 

§ 2 

1. Zleceniobiorca przy wykonywaniu umowy będzie kierował się wskazówkami Zamawiającego, 

który wskazuje uczestników oraz miejsce wykonania usługi. 

2. Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy, że 

dysponuje wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do należytego wykonania umowy i 

zobowiązuje się wykonać ją z należytą starannością  z uwzględnieniem przepisów prawa, 

standardów i reguł wykonywania prac objętych niniejszą umową. 

3. Zleceniobiorca wykona umowę osobiście i nie ma prawa powierzyć wykonania umowy osobie 

trzeciej.  

4. Strony zobowiązane są do powiadomienia o wszelkich zmianach danych teleadresowych, 

w szczególności adresu dla doręczeń, pod rygorem uznania, że korespondencja skierowana na 

ostatni znany adres Strony została skutecznie doręczona. 

5. Adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy są adresami dla doręczeń wszelkiej 

korespondencji. 

6. Zmiana adresu dla doręczeń nie wymaga zmiany umowy. Zmiana adresu do doręczeń wymaga 

powiadomienia drugiej strony listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

7. Zleceniobiorca oświadcza, że jest/nie jest3 zatrudniony przez inne instytucje w projektach, 

które realizują projekty w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. Przez zatrudnienie rozumie się 

wykonywanie czynności w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na podstawie stosunku pracy 

lub umowy cywilnoprawnej.  

8. W przypadku zmiany w zakresie zatrudnienia, Zleceniobiorca zobowiązuje się niezwłocznie 

powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. 

9. W przypadku zatrudnienia/podjęcia zatrudnienia1, o którym mowa w ust. 5 niniejszego 
paragrafu, Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia karty czasu pracy, która będzie 

                                                           
3 Niepotrzebne skreślić 
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uwzględniała informacje o jego zaangażowaniu w realizację projektów, w których jest 
zatrudniony w okresie obowiązywania niniejszej umowy.  

10. Zleceniobiorca oświadcza, że jest/nie jest1 jednocześnie zatrudniony w instytucji 
uczestniczącej w realizacji RPO WŚ 2014-2020 na podstawie stosunku pracy. 

11. Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomości, iż jego miesięczne łączne zaangażowanie na 

podstawie wszelkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności w ramach stosunku 

pracy, stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia, w ramach prowadzenia działalności 

gospodarczej, w tym, we wszystkich projektach realizowanych w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności włącznie z niniejszym nie może przekroczyć 276 godzin. Zleceniobiorca zobowiązuje 

się przestrzegać powyższego limitu zaś jego przekroczenie uprawnia Zamawiającego do 

natychmiastowego odstąpienia od umowy i obciążenia Zleceniobiorcy z tego tytułu karą 

umowną zgodnie z zapisami § 4.  

12. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za powierzony sprzęt oraz materiały i pomoce. 

§  3 

1. Zleceniobiorcy za wykonanie przedmiotu umowy wskazanego § 1 umowy przysługuje 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

cena netto: ………………………… zł 

(słownie: ..........................................................................................................................) 

cena  brutto: ……………………………zł 

(słownie: ...........................................................................................................................). 

 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji wsparcia oraz liczby godzin 
wsparcia. W przypadku zmniejszenia ilości godzin Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne 
roszczenia z tego tytułu. 

3. Wynagrodzenie nie zmieni się w stosunku do ceny w złożonej przez Wykonawcę ofercie z dnia 
…….. i wyniesie: 

 

cena netto za 1 godz. pracy : ………………………… zł 

(słownie: ..........................................................................................................................) 

 

cena  brutto za 1 godz. pracy: ……………………………zł 

(słownie: ...........................................................................................................................). 



   
 

Projekt pn. „Żłobek Kraina Maluszka” Nr umowy : RPSW.08.01.01-26-0009/18-00 

Zamawiający nie będzie pokrywał żadnych dodatkowych kosztów, jakie poniesie 

Zleceniobiorca w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy. 

4. Wynagrodzenie będzie płatne miesięcznie w terminie 30 dni od wystawienia faktury / 

rachunku do którego załącznikiem będzie protokół odbioru prac w danym miesiącu z 

wyszczególnieniem osób, które zostały objęte wsparciem i ilością godzin, karty doradcze, listy 

obecności i dokumentacja fotograficzna, karty czasu pracy, jak również inna dokumentacja 

potwierdzająca fakt wykonania umowy w sposób należyty.  

Wysokość wynagrodzenia za dany miesiąc zostanie obliczona jako iloczyn liczby godzin 

wykonanego poradnictwa w danym miesiącu i stawki  godzinowej wskazanej w niniejszym 

paragrafie.     

Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od 
terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków 
związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może 
ulegać opóźnieniom. Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Zleceniobiorcy nie przysługują z tego tytułu odsetki. 

5. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie sporządzony przez Zleceniobiorcę i zaakceptowany 

przez Zamawiającego „Protokół z miesięcznego wykonania umowy” z adnotacją 

Zamawiającego  „Umowa wykonana prawidłowo”.  

6. Faktura/rachunek zostanie wystawiona/y i dostarczona/y wraz z wymaganą dokumentacją do 

Zamawiającego, po wykonaniu wsparcia, maksymalnie do 5 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu w którym Zleceniobiorca wykonywał usługę. 

7. Zapłata dokonana będzie na rachunek bankowy Zleceniobiorcy: 

…………………………………………………………….. 

8. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

9. Strony ustalają, iż wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 umowy płatne będzie po odliczeniu 

wszystkich przewidzianych prawem kosztów, podatków i ubezpieczeń.  

10. Strony ustalają, że Zamawiający będzie przekazywał z tytuły zawartej umowy, bezpośrednio do 

ZUS-u oraz urzędów skarbowych przewidziane prawem koszty, podatki i  ubezpieczenia.  

11. Zleceniobiorca złoży oświadczenie o ubezpieczeniu społecznym i zobowiązuje się powiadamiać 

Zamawiającego o wszelkich zmianach mających wpływ na ubezpieczenie społeczne. 

 

§ 4                                                          

1. Zleceniobiorcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia, jeśli nie wykonał umowy. 

2. Zleceniobiorcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia, jeśli wykonał umowę nienależycie, w 

szczególności niezgodnie ze wskazówkami Zamawiającego.  

3. Zleceniobiorca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 3 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zleceniobiorcy.  



   
 

Projekt pn. „Żłobek Kraina Maluszka” Nr umowy : RPSW.08.01.01-26-0009/18-00 

4. Zamawiający może żądać na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych.  

5. Za niezgodne z postanowieniami umowy jej wykonanie uważa się brak realizacji 

któregokolwiek z zadań, o których mowa w § 1, zmniejszenie zakresu usługi lub jej niewłaściwe 

wykonanie, jak również  zaniechanie realizacji obowiązków określonych  

w § 1 umowy.  

6. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej  z kwoty przypadającej do wypłaty. 

7. Zleceniobiorca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę 

trzecią. 

 

§ 5 

1. Zleceniobiorca zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu bieżących informacji o przebiegu 

realizacji umowy, a po wykonaniu umowy lub po wcześniejszym rozwiązaniu umowy złożyć 

sprawozdanie w terminie 30 dni od dnia zaistnienia którejkolwiek z wyżej wskazanych 

okoliczności. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się, w okresie trwałości projektu do składania stosownych 

wyjaśnień dotyczących prowadzonej dokumentacji w terminie 3 dni od dnia doręczenia 

wezwania Zamawiającego w tym zakresie. 

3. W ramach kontroli, upoważnieni pracownicy Zamawiającego oraz uprawnionych instytucji, 
mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla 
oceny prawidłowości wykonania zadania oraz żądać udzielenia ustnie lub pisemnie informacji 
dotyczących wykonania zadania. Zleceniobiorca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany 
dostarczyć lub udostępnić dokumenty lub inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i 
informacji w terminie określonym przez kontrolującego. 

§ 6 

Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy względem osób trzecich co do 

podejmowanych działań, informacji finansowych i organizacyjnych uzyskanych w toku 

wykonywania umowy. Zobowiązanie niniejsze obejmuje także osobę działającą z upoważnienia 

Zleceniobiorcy, która brała udział przy wykonaniu umowy. Dane osobowe pozyskane w ramach 

realizacji niniejszej umowy mogą być przetwarzane przez Zleceniobiorcę wyłączenie do 

zakończenia realizacji niniejszej umowy i wyłącznie w celu związanym z jej realizacją. Zgoda na 

przetwarzanie danych może być cofnięta w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Zleceniodawca oświadcza, że posiada ze będzie dane osobowe przetwarzał w sposób zgody w 

wymaganiami przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności rozporządzeniem RODO. 

 

§ 7 
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1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę w każdym czasie z zachowaniem formy pisemnej, 

bez podania przyczyny. W takim wypadku Zleceniobiorcy przysługuje stosunkowe 

wynagrodzenie za prawidłowo wykonane prace w ramach umowy do chwili wypowiedzenia, z 

zastrzeżeniem § 4 ust 2 .  

2. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w natychmiastowym terminie 14 dni od dnia 

powzięcia informacji o którejkolwiek z poniższych przesłanek: 

1) Zleceniobiorca zaprzestał realizacji usługi lub realizuje ją w sposób niezgodny z niniejszą 

umową. 

2) Zleceniobiorca odmówił poddania się kontroli uprawnionych instytucji. 

3) Zleceniobiorca w określonym terminie przez Zamawiającego nie doprowadził do usunięcia 

stwierdzonych nieprawidłowości. 

 

§ 8 

1. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 

a. gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 

b. gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych 

w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Zleceniobiorca stroną, 

w szczególności instytucją Zarządzającą, Pośredniczącą, a także innymi 

instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację 

zamówienia; 

c. gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych 

dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego lub wytycznych i zaleceń 

Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej, w szczególności w zakresie 

sprawozdawczości; 

d. gdy wystąpią obiektywne przeszkody uniemożliwiające realizację zamówienia lub 

osiągnięcie jego celów według pierwotnie przyjętego harmonogramu realizacji 

zamówienia; 

e. zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: 

1.gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży  

w interesie Zamawiającego,  

2.działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie zamówienia  

w określonym pierwotnie terminie, 

3.w przypadku wystąpienia obiektywnych czynników niezależnych od stron 

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne są na następujących warunkach: 

1. zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach 

uzasadnionego interesu Zleceniodawcy; 
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2. w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia 

Zleceniobiorcy określonego w niniejszej umowie; 

3. na osoby o kwalifikacjach równorzędnych lub wyższych do 

kwalifikacji, które podlegały ocenie. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego 

aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 10 

Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez strony polubownie, 

a w sytuacji braku porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 11 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

 ZLECENIOBIORCA :    ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

 

 


