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Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do 

złożenia propozycji cenowej na realizację zadania 

– Kurs Prawo Jazdy kat. C –  

w ramach projektu pn. „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-

zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –  Priorytet IX Włączenie społeczne, 

Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i 

grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

 

1. Zamawiający:  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu, ul. 1 Maja 18, 43-246 Strumień 

2. Tryb udzielenia zamówienia:   

 

„Zapytanie ofertowe” na realizację zamówienia poniżej 30 000 euro, które nie jest 

zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone będzie w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o Zasady dotyczące przeprowadzania 

postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiące Załącznik do Wytycznych w zakresie 

kwalifikowania wydatków w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL), a także o zasady oparte na wewnętrznych 

uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

3. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest 

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

 

4. Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy, którego zadaniem będzie 

zorganizowanie kursu „Prawo jazdy kat. C” w ramach projektu „Aktywny powiat 

cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej”.  

 

Ogólne założenia usługi: 

1. Realizacja usługi szkoleniowej w zakresie przeprowadzenia kursu prawa jazdy 

kategorii C dla jednej uczestniczki Projektu – (zajęcia teoretyczne i 

praktyczne). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenie części teoretycznej i praktycznej 

kursów zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 
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oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w 

sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących 

pojazdami, instruktorów i egzaminatorów z późn. zm. 

3. Wykonawca musi dysponować odpowiednią ilością samochodów gwarantującą 

wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz osobami zdolnymi do realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

4. W przypadku skreślenia beneficjenta z listy uczestników, Zamawiający pokryje 

jedynie koszty wynikające z ilości godzin, w których on uczestniczył. 

5. W przypadku gdy po przeprowadzeniu niezbędnych badań lekarskich (w tym 

psychologicznych) okaże się, że uczestnik nie ma możliwości przystąpienia do 

Kursu ze względu na swój stan zdrowia, Wykonawcy będzie przysługiwało tylko 

wynagrodzenie stanowiące wartość przeprowadzonych badań lekarskich. 

6. Szkolenie teoretyczne może być organizowane w dniach od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 16.00 do 21.00, a w przypadkach uzasadnionych 

harmonogramem szkolenia zajęcia mogą odbywać się również w soboty. Kurs nie 

może odbywać się w niedziele i święta. Zajęcia praktyczne będą indywidualnie 

ustalane z poszczególnymi uczestnikami Projektu za wiedzą i zgodą 

Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość ustalenia innych terminów 

szkolenia teoretycznego po akceptacji uczestników szkolenia. 

7. Szkolenie powinno składać się z części teoretycznej i praktycznej wg 

obowiązującej Ustawy/Rozporządzenia oraz egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku 

Ruchu Drogowego w Bielsku Białej/Jastrzębiu Zdroju. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia liczby osób szkolonych 

(maksymalnie +/- 2 osoby) przy cenie jednostkowej szkolenia wyliczonej jak 

dla 1 osoby. 

Szczegółowe założenia zamawianej usługi: 

1. zajęcia teoretyczne – 20 h (45 minut zajęć lekcyjnych) 

2. zajęcia praktyczne – 30 h indywidualne jazdy (nauka jazdy musi odbywać się na 

modelach samochodów na których będą odbywały się egzaminy) 

3. badania lekarskie (koszt wliczony w ogólne koszty kursu prawo jazdy) 

4. szkolenie powinno zakończyć się egzaminem organizowanym przez Wojewódzki 

Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku Białej lub Jastrzębiu Zdroju celem uzyskania 

prawa jazdy kat. C  

5. opłatę za egzamin za poszczególnych Uczestników Projektu wnosi ośrodek 

szkoleniowy – Wykonawca (pierwsze podejście do egzaminu; koszt wliczony w 

ogólne koszty kursu prawo jazdy) 

6. ubezpieczenia Uczestników Projektu na czas trwania szkolenia od następstw 

nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do 

i z miejsca szkolenia wskazanych przez Zamawiającego (koszt wliczony w ogólne 

koszty kursu prawo jazdy) 

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: 
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1. październik 2016 rok – grudzień 2016 rok 

 

 

5. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie kierował się 

kryterium:  

4.1 przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 

najniższa cena, 

4.2 za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który nie podlega odrzuceniu 

oraz zaoferuje najniższą cenę. 

6. Wykonawca składający propozycję cenową musi wykorzystać formularz 

propozycji stanowiący załącznik do niniejszego pisma.  

 

7. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej 

zmienić. Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji w sprawie ceny. 

 

8. Opis sposobu obliczenia ceny: 

 

7.1 Cenę oferty należy podać jako całkowity koszt przedmiotu zamówienia, uwzględniając 

wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, dostawą, niezbędne dla 

prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia. 

7.2 Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą 

prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

7.3 Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę, która będzie traktowana 

jako ostateczna i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom. 

 

9. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: 

 

8.1 należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, 

8.2 ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności, 

8.3 każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny, 

8.4 oferta musi zawierać nazwę i dokładny adres Wykonawcy 

8.5 każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej 

niż jednej oferty skutkuje wyłączeniem z postępowania 

8.6 oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy albo upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

8.7 formularz oferty oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia 

Wykonawcy winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

8.8 w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być 

załączone pełnomocnictwo 

8.9 na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres 

zleceniobiorcy oraz napis: Propozycja cenowa na realizację Kursu Prawo Jazdy kat. C 

w ramach projektu „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-

zawodowej w obszarze pomocy społecznej” realizowanego w ramach poddziałania 

9.1.6 RPO WSL. 
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10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 

 

11. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie 

przeciwko Zamawiającemu. 

 

12. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej: 

11.1 propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 13 październik 2016r. do 

godziny 14.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. w Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Strumieniu, 43-246 Strumień przy ulicy 1 Maja 18. Na kopercie 

należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: 

Kurs Prawo Jazdy kat. C w ramach projektu „Aktywny powiat cieszyński – program 

aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” realizowanego w 

ramach poddziałania 9.1.6 RPO WSL 

11.2 otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 październik 2016r. o godzinie 14.00 w siedzibie 

Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu, ul. 1 Maja 18, 43-246 

Strumień, pokój nr 2. 

 

13. Termin związania ofertą:  

Składający ofertę pozostaje nią związany do czasu podpisania umowy, nie dłużej jednak 

niż przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

14. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie 

ofertę propozycji przed terminem jej składania. 

 

15. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy:  

14.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać 

wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza na podstawie kryterium określonego w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

14.2 Zamawiający o wyborze oferty zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy 

ubiegali się o udzielenie zamówienia, oraz zamieści informacje na własnej stronie 

internetowej. 

 

16. Istotne dla stron postanowienia: 

15.1 Z Wykonawcą którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie 

podpisana umowa w siedzibie Zamawiającego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Strumieniu, ul. 1 Maja 18, 43-246 Strumień, w uzgodnionym terminie, 

15.2 istotne warunki umowy określono w załączniku nr 3 – projekt umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany projektu umowy stanowiącej 

załącznik do niniejszego zapytania. 

15.3 Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na 
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podstawie art. 93 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

15.4 Wykonawca przygotowujący ofertę w niniejszym postępowaniu 

zobowiązany jest do uwzględnienia dokumentu: „Wykaz maksymalnych 

stawek dla towarów i usług „Taryfikator” określającego maksymalne ceny 

poszczególnych kursów. Taryfikator dostępny na stronach 

http://efs.slaskie.pl/ 

 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia: 

 

Wykonawcom przysługuje prawo wniesienia pisemnego protestu do Zamawiającego 

wobec czynności przez niego podjętych w toku postępowania oraz w przypadku 

zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie 

ustawy, zgodnie z art. 180 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

18. Osoba do kontaktu: 

 

Joanna Pietrys – koordynator projektu pozakonkursowego „Aktywny powiat cieszyński – 

program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej”, Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu, ul. 1 Maja 18, 43-246 Strumień, kontakt 

mailowy: mops@um.strumien.pl z dopiskiem w tytule: dot. Projektu „Aktywny powiat 

cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej”. 

 

 

         

Z poważaniem, 

 

 

 

         

W załączniku: 

1. Oświadczenie Wykonawcy 

2. Wzór druku dla „propozycji cenowej” 

3. Wzór umowy 
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Załącznik nr 1  
do zaproszenia, złożenia propozycji cenowej 

 

nazwa i adres wykonawcy 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że spełniam warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 

z późniejszymi zmianami – jednolity tekst ustawy)  oraz nie podlegam 

wykluczeniu, a w szczególności: 

 

Oświadczam, że: 

1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2. posiadam wiedzę i doświadczenie, 

3. dysponuję  odpowiednim  potencjałem  technicznym i  osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia,  

4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

5. nie podlegam  wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 

ust. 1 i 2 pkt. 1, 3-4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczę niezwłocznie odpowiednie dokumenty 

potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie 

informacje są zgodne z prawdą. 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom 

odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego. 

 

                              

 miejscowość i data                                                               podpis wykonawcy 

  

 nie potrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 
do zaproszenia, złożenia propozycji 

cenowej 

 

 

(pieczątka wykonawcy , nazwa , adres)              (miejscowość i data) 

 

 

Kierownik  

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

ul. 1 Maja 18, 43-246 Strumień  

 

 

PROPOZYCJA CENOWA 

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania Kursu 

Prawo Jazdy kat. C w ramach projektu „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji 

społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” realizowanym w ramach 

podziałania 9.1.6 (RPO WSL) oferuję wykonywanie usługi będącej przedmiotem 

zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości: 

 

l.p. Rodzaj: Kurs Prawo Jazdy kat. B. cenna netto 
podatek 
VAT 

cenna 
brutto 

1. 
Kurs Prawo Jazdy kat. C. łączna wartość 

kursu dla 1 uczestnika 
   

 

razem 

 

   

 

Powyższa cena została określona w załączonym formularzu cenowym i obejmuje zakres 

zamówienia określony w otrzymanym zapytaniu. W cenę wliczono wszystkie koszty 

niezbędne do realizacji zamówienia.  

 

Oświadczam/oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje 

potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 

 

 

         Podpis 
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        Załącznik nr 3 
do zaproszenia, złożenia propozycji cenowej 

 

 

PROJEKT UMOWY ZLECENIA  NR  …………. 

 

 

zawarta w dniu …………... w Strumieniu pomiędzy: 

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Strumieniu ul. 1 Maja 18, 43-246 

Strumień, reprezentowanym przez Kierownika MOPS mgr Mariolę Florek  - zwaną 

dalej Zamawiającym, a 

 

Panią/em……… , zamieszkałą/łym ……………… , PESEL:                          NIP:                                                                 

zwaną dalej Wykonawcą,  

w trybie art.4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

W związku z powierzeniem MOPS Strumień realizacji Projektu pn. „Aktywny powiat 

cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy 

społecznej” w ramach, Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna 

Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanego w dalszej treści umowy "Projektem". 

 

§1 

1. Zamawiający powierza Wykonawcy przeprowadzenie Kursu Prawo Jazdy kat. C w ramach 

Projektu i zapewnia poniższe warunki wykonania powierzonych czynności, a Wykonawca 

zobowiązuje się do ich wykonywania zgodnie z umową. 

2. Szczegółowy zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy oraz sposób i terminy jej realizacji 

określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajdujący się w zaproszeniu do 

złożenia oferty, stanowiącej Załącznik Nr 1 do Umowy. 

 

 

§2 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania polegające na  

realizacji Kursu Prawo Jazdy kat. C w ramach projektu pn. „Aktywny powiat cieszyński – 

program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej”. 

 

 

§3 

 

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-

organizacyjnym, kadrowym, finansowym oraz uprawnieniami, wiedzą i doświadczeniem 

pozwalającym na należyte zrealizowanie Przedmiotu Umowy. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy dotyczącej danych osobowych 

uczestnika szkolenia oraz do wykonania usługi z należytą starannością. 

3. W przypadku jakiejkolwiek zmiany w harmonogramie szkolenia, Wykonawca jest 

zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego. Zmiana w 

harmonogramie może zostać wprowadzona tylko i wyłącznie za zgodą Zamawiającego. 

4. Uzyskane zaświadczenia/certyfikaty muszą być wystawione w języku polskim. Dodatkowo 

uczestnicy szkolenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 otrzymają od Wykonawcy 

zaświadczenie opatrzone logiem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logiem Unii 

Europejskiej oraz sformułowaniem „Szkolenie przeprowadzone w ramach projektu 

„Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze 

pomocy społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego”. 

5. Wykonawca musi zapewnić uczestnikom szkolenia materiały dydaktyczne związane z 

realizacją kursu. Materiały dydaktyczne dla uczestników szkolenia na stronie tytułowej 

muszą być opatrzone logiem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego, logiem Unii Europejskiej oraz sformułowaniem „Szkolenie przeprowadzone w 

ramach projektu „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej 

w obszarze pomocy społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego”. Wykonawca ma obowiązek przekazania 

Zamawiającemu po jednym egzemplarzu materiałów szkoleniowych i dydaktycznych.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania miejsca realizacji kursu (w czasie trwania 

zajęć w ramach projektu „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-

zawodowej w obszarze pomocy społecznej”) poprzez zamieszczenie informacji nt. 

realizacji przez MOPS Strumień projektu „Aktywny powiat cieszyński – program 

aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowanego 

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- wzór informacji 

dostarczy Zamawiający. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia list obecności uczestników szkolenia podczas 

całego szkolenia zawodowego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia 

obejmującej w szczególności: program nauczania, dziennik zajęć wraz z listą obecności, 

dziennik zajęć osoby prowadzącej szkolenie zatrudnionej u Wykonawcy, a po zakończeniu 

szkolenia przekazania kserokopii tych dokumentów, potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem, Zamawiającemu wraz z zaświadczeniem potwierdzającym ukończenie 

szkolenia. 

9. Realizacja usługi szkoleniowej wymaga zagwarantowania odpowiednich narzędzi do 

przeprowadzania zajęć teoretycznych, jak i praktycznych. Przez narzędzia rozumie się 

materiały piśmiennicze, pomoce naukowe i dydaktyczne. Wydawanie wymaga 

każdorazowego żądania potwierdzenia odbioru przez uczestnika na piśmie, które to 

dokumenty Wykonawca po zakończeniu kursów zobowiązany będzie przedłożyć 

Zamawiającemu. 

10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić szkolonym w trakcie zajęć podstawowe leki 

przeciwbólowe i niezbędne środki opatrunkowe. W nagłych przypadkach Wykonawca jest 

odpowiedzialny za wezwanie pomocy medycznej.  

11. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego na 2 dni wcześniej o 

terminach egzaminów (jeżeli program szkolenia przewiduje takowy) uczestników 

szkolenia oraz o dacie i godzinie zakończenia szkolenia. 
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12. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu potwierdzone za zgodność z oryginałem 

kserokopii zaświadczeń lekarskich stwierdzających istnienie przeciwwskazań 

zdrowotnych/brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w przedmiotowym 

kursie/szkoleniu. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopii zaświadczeń 

oraz/lub innych dokumentów świadczących o ukończeniu kursu/szkolenia, a w przypadku 

nieukończenia kursu/szkolenia zaświadczenia o uczestnictwie z uwzględnieniem ilości 

godzin odbytego kursu/szkolenia, potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii 

kart przeprowadzonych zajęć, imiennego wykazu osób, potwierdzającego otrzymanie 

materiałów szkoleniowych z uwzględnieniem ilości oraz rodzaju otrzymanych materiałów. 

13. Wykonawca musi, również ubezpieczyć uczestników szkolenia, o którym mowa w § 1 ust. 

1 od następstw nieszczęśliwych wypadków (potwierdzenie ubezpieczenia musi zostać 

przedstawione Zamawiającemu). 

14. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić uczestnikom szkolenia sprzęt komputerowy 

niezbędny do prowadzenia szkolenia. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do tworzenia dokumentacji fotograficznej (min. 15 zdjęć) z 

odbywającego się szkolenia i przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu szkolenia do 7 

dni od zakończenia szkolenia na nośniku CD lub DVD. 

16. Wykonawca umożliwienie uczestnikom/czką kursu edukacji z wykorzystaniem 

komputerów z oprogramowaniem do nauki przepisów o ruchu drogowym. 

17. W przypadku, kiedy po przeprowadzeniu niezbędnych badań lekarskich, okaże się, że 

uczestnik nie ma możliwości przystąpienia do Kursu ze względu na swój stan zdrowia, 

Wykonawcy za takiego uczestnika przysługiwało będzie tylko wynagrodzenie stanowiące 

wartość przeprowadzonych badań lekarskich. 

18. W przypadku skreślenia beneficjenta z listy uczestników, Zamawiający pokryje jedynie 

koszty wynikające z ilości godzin, w których on uczestniczył. 

19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia bieżącego nadzoru nad procesem 

szkolenia uczestnika na każdym jego etapie. 

20. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezwłocznego rozwiązania umowy w razie 

nienależytego jej wykonania przez Wykonawcę po uprzednim pisemnym zawiadomieniu o 

stwierdzonych nieprawidłowościach i nie przedstawieniu zadawalającego wyjaśnienia tych 

nieprawidłowości. 

21. Wykonawca zobowiązuje się do zarejestrowania instytucji szkoleniowej w internetowej 

bazie ofert szkoleniowych dostępnej na stronie www.inwestycjawkadry.pl prowadzonej 

przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz zarejestrowania szkolenia poprzez 

formularz elektroniczny dostępny na stronie www.inwestycjawkadry.pl przed jego 

rozpoczęciem. 

 

§4 

1. Wykonawca oświadcza, że stan zdrowia i wiedzy oraz posiadane kwalifikacje pozwalają 

mu na prawidłowe wykonanie zadań zgodnie z umową. 

2. Przy wykonywaniu zadań Wykonawca nie podlega kierownictwu Zamawiającego. 

3. Wykonawca wykona pracę zleconą z należytą starannością, jak również ponosi 

odpowiedzialność na ogólnych zasadach za szkodę wynikłą z nienależytego wykonania lub 

niewykonania zadania. 
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4. Jeżeli wykonane przez Wykonawcę czynności będą wymagały uzupełnienia lub poprawek 

Wykonawca zobowiązuje się je wykonać według uwag Zamawiającego, w oznaczonym 

terminie i bez dodatkowej opłaty. 

5. W przypadku naruszenia postanowień umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

6. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 14 dniowego okresu 

wypowiedzenia. 

 

§5 

1. W przypadku, gdy Wykonawca jest zatrudniony w więcej niż jednym projekcie 

finansowanym w ramach PO KL, RPO 2014-2020, jak również w ramach innych 

programów NSRO zobowiązany jest w celu rozliczenia czasu pracy: 

a) prowadzić harmonogram czasu pracy/godzin i zadań realizowanych w ramach 

wszystkich projektów, w które jest zaangażowany. Z harmonogramu powinno 

wynikać, jakie zadania w ramach jakiej umowy i w jakich godzinach Wykonawca 

wykonywał każdego dnia, 

b) przedłożyć Zamawiającemu ww. harmonogram, w odniesieniu do okresu realizacji 

umowy, w terminie określonym w ust. 1. 

2. Wykonawca w okresie zatrudnienia u Zamawiającego wynikającym z niniejszej umowy 

zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego: 

a) o każdym przypadku podjęcia zatrudnienia w instytucji uczestniczącej w realizacji PO 

KL, RPO (Instytucja Zarządzająca, Instytucja Pośrednicząca, Instytucja Wdrażająca, 

Regionalny Ośrodek EFS, Krajowy Ośrodek EFS, oraz Krajowa Instytucja 

Wspomagająca) i złożenia oświadczenia o tym, że w odniesieniu do zatrudnienia 

wynikającego z niniejszej umowy zachodzi/nie zachodzi konflikt interesów i/lub 

podwójne finansowanie. 

b) o każdym przypadku podjęcia zatrudnienia w projekcie finansowanym w ramach PO 

KL, RPO jak również w ramach innych programów NSRO, 

c) o każdym przypadku podjęcia zatrudnienia, które wykluczałoby prawidłową i 

efektywną realizację wszystkich powierzonych mu zadań, powodowałoby powstanie 

konfliktu interesów i/lub podwójnego finansowania w odniesieniu do zatrudnienia 

wynikającego z niniejszej umowy. 

 

§6 

1. Strony ustalają, że zadania określone w § 2 niniejszej umowy będą realizowane w okresie 

od …….. do ……. roku. 

2. Za wykonanie obowiązków, o których mowa w § 2 Zamawiający zobowiązuje się wypłacić 

Wykonawcy wynagrodzenie brutto w kwocie …. zł (słownie: ……….. zł 00/100). 

3. Wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

4. Z wynagrodzenia zostanie potrącony podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne, o ile będzie to wymagane zgodnie z odrębnymi przepisami. W tym 

celu Wykonawca złoży stosowne oświadczenie według przedłożonego przez 

Zamawiającego wzoru. 

5. Wynagrodzenie płatne będzie na wskazane konto bankowe w ciągu 7 dni od dnia 

przedłożenia rachunku potwierdzonego Protokołem odbioru (stanowiącym załącznik do 

niniejszej umowy). 
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6. Wykonawca oświadcza, iż został poinformowany, że  świadczenie usług objętych niniejszą 

umową jest finansowane przez Zamawiającego ze środków współfinansowanych przez 

Unię Europejską w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020 (RPO WSL). 

 

§7 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia w kwocie 

brutto wraz z należnymi odsetkami jak dla zaległości podatkowych w przypadku: 

a) złożenia niezgodnego z prawdą harmonogramu, o którym mowa w § 6 ust. 1 i/lub 2   

b) niedopełnienia obowiązków wynikających z § 6 ust. 3 

c) wystąpienia okoliczności powodujących konflikt interesów lub podwójne finansowanie. 

2. Zamawiający zażąda zwrotu należności, o których mowa w ust. 1, jeżeli zostaną uznane 

za niekwalifikowane z powodów wymienionych w ust. 1. 

3. Żądanie zwrotu może nastąpić do dnia 31 grudnia 2027 roku, tj. w okresie, w którym 

dokumentacja związana z realizacją projektu „Aktywny powiat cieszyński – program 

aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej”  podlega kontroli 

uprawnionych organów. 

 

§8 

1. W razie niewykonania umowy przez Wykonawcę w ustalonym przez strony terminie, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % łącznego 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określonego w § 7 ust. 2 umowy, za każdy dzień 

zwłoki, zaś gdy zwłoka będzie trwała ponad 10 dni, Zamawiający ma prawo do 

natychmiastowego rozwiązania umowy bez wypłaty odszkodowania. 

2. W przypadku wykonania przez Wykonawcę umowy wadliwie  lub wykonania zlecenia w 

sposób nienależyty, Zamawiający ma prawo do pomniejszenia wynagrodzenia 

Wykonawcy lub natychmiastowego rozwiązania umowy bez wypłaty odszkodowania. 

3. Wykonawca oświadcza, iż w przypadku konieczności zapłaty kary umownej na rzecz 

Zamawiającego, wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego potrącenia  

wynikającej  z niej kwoty z kwoty przysługującego mu wynagrodzenia. 

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej, 

do wysokości szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez 

Wykonawcę. 

 

§9 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji oraz danych 

uzyskanych lub do których posiada dostęp w związku z wykonywaniem powierzonych mu 

czynności, zarówno w okresie obowiązywania umowy, jak również po jej rozwiązaniu lub 

wygaśnięciu. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z projektem  

„Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze 

pomocy społecznej”, nie będącej własnością zamawiającego, do dnia 31 grudnia 2027 

roku w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. 

3. Zamawiający zastrzega sobie, Instytucji Pośredniczącej oraz innym uprawnionym 

podmiotom przeprowadzającym kontrolę w zakresie prawidłowości realizacji projektu, 

prawo wglądu we wszystkie dokumenty w tym finansowe Wykonawcy związane z 
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realizacją projektu „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-

zawodowej w obszarze pomocy społecznej” do 31 grudnia 2027 roku. 

4. Wykonawca oświadcza, że został poinformowany o prawach przysługujących instytucjom 

uprawnionym do kontroli prawidłowości realizacji Projektu, w szczególności o dostępie do 

pełnej informacji dotyczącej zasad realizacji niniejszej umowy, prawie do wglądu do 

niniejszej umowy i uzyskiwania jej kopii w celach związanych z kontrolą prawidłowości 

realizacji Projektu. Wykonawca oświadcza, iż został poinformowany o prawie wglądu, 

poprawianiu i usuwania jego danych osobowych z zastrzeżeniem, iż zgoda na 

przetwarzanie jest niezbędna do wykonania niniejszej umowy. 

 

§10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§11 

Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie 

sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§12 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§13 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

 

                                   

            Zamawiający      Wykonawca   

    

 

 

 

         Kontrasygnata 


