Umowa Nr……………………..
w sprawie zasad realizacji wojewódzkich zadań edukacyjnych
dla nauczycieli
zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne
o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
750 000 euro na podstawie art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.).
w dniu ............……………… r. w Kuratorium Oświaty w Gdańsku pomiędzy
Skarbem Państwa- Kuratorium Oświaty w Gdańsku ……………………………….
reprezentowanym przez: ……………………………..
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
a
……………………………………………………………………………………………………….
reprezentowanym przez:
1.
…………………………………………………………………………………
2.
..................................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą
o następującej treści:
§1
W oparciu o wybraną ofertę Nr …… Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do
realizacji projekt edukacyjny polegający na zorganizowaniu i przeprowadzeniu doskonalenia
nauczycieli
województwa
pomorskiego
z
tematu
…..
pod
tytułem
……………………………………………………………. zwanym w dalszej części „projektem”
stanowiącym integralną część umowy.
W ramach realizacji projektu Wykonawca w szczególności:
1) dokona rekrutacji uczestników przy udziale przedstawiciela Kuratorium zgodnie
ze specyfiką szkolenia spośród czynnych nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek
oświatowych lub pracowników wymienionych w specyfikacji (w tym 40% pracujących
na obszarach wiejskich i w miastach do 5.000 mieszkańców),
2) uruchomi projekt……………. od dnia ……………………….. r.
3) zakończy projekt……………. do dnia …………….…………. r.
4) przeprowadzi projekt ……………………. dla poszczególnych grup w miejscach:
………………………………………………………………………………
5) zapewni pełną obsługę finansową, merytoryczną i techniczną szkolenia;
6) przeprowadzi szkolenie zgodnie z dokumentacją przekazaną do Kuratorium wraz
z uwzględnieniem uwag Komisji Przetargowej oraz zgodnie z ustalonym
harmonogramem działań i kosztorysem.
§2
1.Osobą odpowiedzialną z ramienia Wykonawcy za realizację projektu będzie „kierownik
projektu” pani/pan ........................................................ tel. …………….
2. Do obowiązków kierownika projektu należy w szczególności:
1) realizacja opracowanego harmonogramu działań, prowadzenie dokumentacji
merytorycznej w tym dziennika zajęć ;
2) prawidłowe, zgodne z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami wykorzystanie
otrzymanych środków;
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3) przestrzeganie obowiązujących zasad gospodarki finansowej środkami publicznymi i
merytorycznej realizacji prac;
4) prowadzenie ewaluacji wewnętrznej szkolenia.

§3
1. Nadzór nad przebiegiem realizacji projektu sprawowany będzie na zasadach ogólnych
przez przedstawiciela Pomorskiego Kuratora Oświaty panią/pana ...........................................
. ........................tel. .................................
2. Pomorski Kurator Oświaty i Ministerstwo może publikować i upowszechniać materiały
dydaktyczne, opracowane przez Wykonawcę w efekcie projektu.
§4
Wykonawca dostarczy do Zamawiającemu w ciągu 10 dni po zakończeniu projektu jednak
nie później niż do 10 grudnia ……….. r. sprawozdanie końcowe, według wzoru stanowiącego
załącznik do niniejszej umowy, obejmujące:
1) sprawozdanie merytoryczne;
2) opracowane wyniki ewaluacji wewnętrznej;
3) listy uczestników kursów zawierające imię i nazwisko nauczyciela, szkołę
i miejscowość oraz nauczany przedmiot i podpis uczestnika kursu;
4) szczegółowe rozliczenie finansowe.
§5
1. Strony ustalają łączny koszt projektu na kwotę w wysokości ………… zł (słownie:
……………………………….. złotych) zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Łączny koszt projektu obejmuje wszystkie koszty
związane z realizacją niniejszej umowy i nie może zostać przekroczony.
2. Dopuszcza się zmiany pomiędzy pozycjami (wierszami) w kosztorysie ofertowym do 10%
nie mniej jednak końcowa kwota dotacji ogółem ………….. zł nie może ulec zmianie.
§6
Wykonawca może pobrać od uczestnika opłatę w wysokości nie większej niż …….zł za cały
kurs z noclegiem i wyżywieniem, a za kurs bez noclegu w wysokości nie większej niż
……….. zł.
§7
1. Zamawiający na realizację projektu określonego w § 1 umowy przekaże po jego
zakończeniu
środki
w
wysokości
………….
zł
(słownie:
…………………………………………złotych)
przelewem
na
konto
Wykonawcy……............................................................................................. w ciągu 21 dni
od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym przez
zamawiającego rozliczeniem.
2. Na podstawie wniosku Wykonawcy, złożonego nie wcześniej niż po przeszkoleniu 50%
uczestników, płatność, o której mowa w ust. 1 może być także zrealizowana częściowo, w
terminie płatności 21 dni od daty wpływu wniosku.
3. Za termin dokonania płatności uważa się datę złożenia dyspozycji przelewu przez
Zamawiającego.
§8
1.Środki finansowe przyznane i przekazane na realizację projektu nie mogą być wydane na
inne cele.
2.Środki wykorzystane w sposób niezgodny z niniejszymi ustaleniami podlegają zwrotowi
(zgodnie z § 10 niniejszej umowy).
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§9
Wszystkie obowiązki Wykonawcy zawarte w ofercie złożonej przez niego do
przeprowadzonego postępowania, muszą być przez niego bezwzględnie przestrzegane
i zrealizowane w całości (w szczególności dotyczące wykładowców zgłoszonych w
projekcie).
§ 10
W przypadku niewykorzystania na realizację projektu wszystkich środków finansowych
Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu niewykorzystanych środków w ciągu 15 dni od
zakończenia projektu.
§ 11
1. Wykonawca oraz Zamawiający, każdy w swoim zakresie, dołożą należytej staranności
przy realizacji niniejszej umowy, niezwłocznie informując się wzajemnie o wynikłych
problemach.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dobór personelu zatrudnionego w celu wykonania
niniejszej umowy.
§ 12
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości nie
wykonanej części umowy, w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
2. W razie nie dokonania płatności przez Zamawiającego w określonym w umowie terminie,
zapłaci on Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
3. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy i wystąpić o zwrot środków finansowych
określonych w § 7, jeśli w trakcie sprawowania nadzoru nad realizacją projektu, zostaną
stwierdzone odstępstwa w stosunku do oferty, która została wybrana.
§ 13
Dla ważności jakichkolwiek zmian w niniejszej umowie i jej załącznikach niezbędne jest
zachowania formy pisemnej.
§ 14
1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują przepisy
kodeksu cywilnego.
2.Ewentualne spory dotyczące niniejszej umowy, zostaną rozpatrzone przez sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
§ 15
Umowa niniejsza zostaje zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:
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