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UMOWA nr ……………………… 

 

Zawarta w Szczuczynie w dniu …………………… 2017 roku pomiędzy : 

 

 

ZAMAWIAJĄCYM: Gminą Szczuczyn, ul. Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, 

reprezentowaną przez Artura Kuczyńskiego –  Burmistrza 

a 

WYKONAWCĄ:  

……………………………………………………………………………………………… 

   

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia szkoleń dla członków 

Komitetu Rewitalizacji oraz przedstawicieli lokalnej społeczności w ramach projektu mającego 

na celu opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji, który jest współfinansowany ze 

środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164), 

została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

1. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zleca,  

a Wykonawca przyjmuje do realizacji przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla członków 

Komitetu Rewitalizacji oraz przedstawicieli lokalnej społeczności wraz ze świadczeniem 

usługi trenera/eksperta ds. rewitalizacji w ramach projektu mającego na celu opracowanie 

Gminnego Programu Rewitalizacji, który jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności 

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

2. Szczegółowy zakres oraz warunki realizacji zamówienia określa niniejsza umowa oraz stanowiące 

integralną jej część: przedmiot zamówienia z formularza ofertowego z dnia ………………r. 

oraz oferta Wykonawcy. 
3. Liczebność grup szkoleniowych wynosi 10 osób. 

4. Program szkolenia musi zawierać co najmniej wymienione niżej zagadnienia: 

- definicja rewitalizacji, 

- wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 – 

podstawowe założenia dla planowania procesów rewitalizacji, 

- najważniejsze etapy tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji, 

- analiza i diagnoza obszaru zdegradowanego oraz przewidywanego do objęcia programem 

rewitalizacji, 

- charakterystyka obszaru, na którym występuje koncentracja zjawisk kryzysowych, 

- opis działań mających na celu włączenie społeczności lokalnej do prac nad opracowaniem 

programu rewitalizacji oraz do przyszłego procesu jego wdrażania i okresowej oceny, 

- formy konsultacji społecznych, 

- przygotowanie, prowadzenie i ocena rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział 

interesariuszy 

- przykłady dobrych praktyk w Polsce i zagranicą. 
5. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w formie wykładów (w formie 

prezentacji multimedialnej). Wykonawca będzie realizował szkolenie na podstawie założeń 

programu szkolenia. Wykonawca przygotuje szczegółowy program szkolenia, który będzie zawierał: 
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datę rozpoczęcia i zakończenia szkolenia z podziałem na godziny, bloki tematyczne oraz imię 

i nazwisko trenera. 

6. Wykonawca zapewnia ewentualne materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia. 

7. Szkolenie odbywać się będzie w miejscowości Szczuczyn, w sali szkoleniowej udostępnionej przez 

Zamawiającego. Z tego tytułu Wykonawca nie ponosi żadnych kosztów. Sala szkoleniowa 

wyposażona będzie co najmniej w: projektor multimedialny, flipchart, flamastry oraz posiadać 

będzie dostęp do Internetu. 

8. Catering zapewnia Zamawiający. Z tego tytułu Wykonawca nie ponosi żadnych kosztów. 

9. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu hospitację szkolenia. 

10. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym wzór certyfikatu ukończenia szkolenia oraz zapewni 

wystawienie certyfikatu dla każdej osoby, która ukończyła szkolenie. Każdy certyfikat musi być 

opatrzony informacją: „Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach 

Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”oraz logotypami dostarczonymi przez 

Zamawiającego. 

§ 2 

1. Termin realizacji zamówienia ustala się w terminie pomiędzy 01.03.2017 r. a  30.04.2017 r. 

– konkretne daty szkoleń wyznaczone zostaną przez Zamawiającego. 

2. W przypadku kolizji świadczeń, świadczenie na rzecz Zamawiającego posiada pierwszeństwo przed 

świadczeniami na rzecz osób trzecich. 

§ 3 

1. Zamawiający i Wykonawca ustalają, że wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy wyniesie łącznie: 

………………………………zł brutto (słownie: …………………………………………), zgodnie 

z Ofertą Wykonawcy, stanowiącą integralną część niniejszej umowy. 

2. Zapłata należności za zrealizowane zamówienie nastąpi przelewem na konto Wykonawcy 

w terminie 14 dni od odbioru prac i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku przez 

Zamawiającego. 

3. Za datę zapłaty strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie 

przelewu na rachunek Wykonawcy. 

§ 4 

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy innemu podmiotowi, bez zgody 

Zamawiającego. 

2. W przypadku naruszenia postanowień §4 ust. 1 Zamawiający może od niniejszej umowy odstąpić ze 

skutkiem natychmiastowym. 

3. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie z winy Wykonawcy, 

Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości 20% wynagrodzenia brutto 

określonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy. 

4. W razie nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo żądać 

obniżenia wynagrodzenia umownego o 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust.1 lub 

odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, z zachowaniem prawa do dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych., 

§ 5 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Spory mogące wynikać w związku z realizacją  postanowień niniejszej umowy strony zobowiązują 

się rozstrzygać na drodze wzajemnych negocjacji, a dopiero w przypadku ich niepowodzenia przed 

sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 
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3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego. 

 

§ 6 

1. Wszelka korespondencja związana z wykonywaniem niniejszej umowy będzie sporządzania 

w formie pisemnej i dostarczana każdej ze stron osobiście, listem poleconym, pocztą kurierską, 

faksem lub pocztą internetową. 

2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawca jest 

………………………………… 

3. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym jest 

……………………………………  

 

§ 7 

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego  

i jeden dla Wykonawcy. 

 

Zamawiający       Wykonawca 

 

 

 

 

 

Kontrasygnata Skarbnika Gminy: 

 

 


