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Załącznik nr 3
WZÓR UMOWY
UMOWA
zawarta dnia ...................................................................................... 2011 roku, pomiędzy:
Consultor Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie przy ul. Męczenników Majdanka 74, REGON: 430327923, NIP:
712‐01‐62‐803, reprezentowanym przez: ......................................................., zwanym dalej Zamawiającym,
Firma wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie,XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000197311,kapitał zakładowy 50 000 zł. a
a
......................................................, z siedzibą w........................................................................................przy
ul................................,REGON ..……...................NIP............................................,reprezentowanym przez:
..............................................................................., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, Podmiot
wpisana
do
Krajowego
Rejestru
Sądowego
prowadzonego
przez
.............................................................................................
pod
numerem
……………………….,kapitał
zakładowy……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
.
§1
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi szkoleniowej:
przeprowadzenie szkolenia „Pracownik/ca ochrony z licencją I stopnia” na terenie województwa
świętokrzyskiego w ramach projektu „Szkolenia szansą na Twój rozwój” realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji
zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
2. Szkolenie zorganizowane i poprowadzone zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
oraz przyjętymi normami w zakresie kształcenia ustawicznego dorosłych oraz pozostałych form
kształcenia.
3. Przeprowadzenie usługi szkoleniowej obejmuje:
4. Organizację i przeprowadzenie szkolenia
5. Opracowanie harmonogramu szkolenia zgodnego z programem zawartym w Rozporządzeniu Rady
Ministrów z dn. 23 marca 2010 r. (Dz.U.Nr 52, poz.308)
6. Zapewnienie kadry dydaktycznej według następujących standardów: wykładowcy
z wykształceniem kierunkowym lub wykształceniem wyższym oraz doświadczeniem zawodowym
min. 1 rok w pracy na stanowisku merytorycznie tożsamym z zakresem przedmiotowym szkolenia.
Wykładowcy winni posiadać uprawnienia pedagogiczne lub praktykę w prowadzeniu zajęć
szkoleniowych dla osób dorosłych. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w
ramach POKL wykładowca prowadzący zajęcia w ramach projektu „Szkolenia szansą na Twój
rozwój” nie może: być zatrudniona/y w Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej,
Instytucji Pośredniczącej II stopnia, regionalnym Ośrodku EFS i Krajowej Instytucji Wspomagającej
EFS POKL.‐ CV do akceptacji Zamawiającego
7. Przygotowanie i dystrybucja materiałów szkoleniowych oraz sprzętu używanego
w czasie szkolenia tj. broni palnej – pistoletów maszynowych, strzelb gładko lufowych, trenażerów
laserowych, pałek wielofunkcyjnych
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8. Wynajęcie pomieszczenia do przeprowadzenia usługi szkoleniowej wyposażonego w sprzęt i
pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji szkolenia będącego przedmiotem zamówienia oraz
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, dostępu do strzelnicy i sali gimnastycznej
9. Zapewnienie opieki w trakcie szkolenia
10. Przeprowadzenie egzaminów wewnętrznych na koniec szkolenia
11. Wystawienia zaświadczeń o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dn.7 sierpnia
1998r. (Dz.U. Nr 113 poz.731)
§2
Niniejsza umowa obowiązuje od dnia .....................................do dnia …..................................................
§3
Wykonawca wyda zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i podniesieniu kwalifikacji oraz zobowiązuje się
dostarczyć kserokopie tych zaświadczeń, potwierdzone „za zgodność z oryginałem” i opatrzone datą a także
wydać Zamawiającemu oryginalny dokument potwierdzający odbiór tych zaświadczeń przez uczestników
szkolenia.
§4
1. Zamawiający zastrzega sobie na każdym etapie realizacji umowy prawo do kontroli poprawności
wykonania zamówienia.
2. Wykonawca na żądanie udostępni wszystkie niezbędne dokumenty do stwierdzenia prawidłowości
realizacji szkolenia.
§5
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT za przeprowadzone szkolenie na kwotę
wynikającą z iloczynu ilości osób (które ukończą szkolenie i uzyskają zaświadczenie zgodne
Rozporządzeniem MSWiA z dn.7 sierpnia 1998r. (Dz.U. Nr 113 poz.731) oraz kwoty jednostkowej za
jednego uczestnika szkolenia.
2. Zamawiający zapłaci za wykonanie niniejszej umowy kwotę nie większą niż ....................... zł brutto,
(słownie:…………………….....................................................................................................), w tym za
jednego uczestnika szkolenia „Pracownik/ca ochrony z licencją I stopnia”………………….. zł brutto
(słownie: ………………….....…………………...…).
3. Zamawiający może na podstawie odrębnej faktury VAT zapłacić za uczestnika, który nie ukończył
szkolenia
z
wynikiem
pozytywnym,
w
terminie
przewidzianym
w harmonogramie szkolenia (np. z powodu zdarzeń losowych), pod warunkiem pisemnego
uzasadnienia tego faktu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Zamawiającego oraz Instytucję
Pośredniczącą tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach wyjaśnień co do zaistniałych okoliczności.
4. Fakturę VAT wraz z wymaganymi dokumentami, Wykonawca składa w terminie 7 dni po
zakończeniu każdego szkolenia.
5. Wraz z fakturą VAT złożone zostaną następujące dokumenty: potwierdzona za zgodność z
oryginałem i opatrzona datą kserokopia dziennika obecności uczestników szkolenia, potwierdzone
za zgodność z oryginałem i opatrzone datą kserokopie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia jeden z
dwóch oryginałów potwierdzenia odbioru zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.
6. Wypłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni
od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego faktury i dokumentów z nią składanych z tym, że nie
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wcześniej niż po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Zamawiającego transzy dotacji uzyskanej w
czasie realizacji szkolenia bądź po zakończeniu szkolenia od Instytucji Pośredniczącej.
7. Płatności dokonuje się w złotych polskich.
8. Za datę dokonania płatności uznaje się dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi
polecenie przelewu.

§6
Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa
Wykonawcy do wynagrodzenia, w wypadku realizowania szkolenia niezgodnie z przedstawionym
harmonogramem szkolenia, programem szkolenia lub dokonywania jakichkolwiek zmian w w/w
dokumentach bez zgody Zamawiającego.
§7
1. Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest dostarczenie do Zamawiającego nie później niż na 3 dni
roboczych przed planowanym terminem szkolenia pakietu szkoleniowego zawierającego:
1) Podpisane
życiorysy
zawodowe
osób
prowadzących
szkolenie
wraz
z deklaracją uczestnictwa
2) harmonogram szkolenia
3) program szkolenia
4) lista materiałów szkoleniowych.
2. O każdej zmianie stanu faktycznego w stosunku do informacji zawartych
w
przedstawionym
Zamawiającemu
pakiecie
szkoleniowym
(np.
zmianach
w harmonogramie szkolenia) Zamawiający będzie informowany niezwłocznie, jednakże nie później
niż w dniu zaistnienia takiego zdarzenia.
§8
Jeżeli wykonanie zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 zostanie szczególnie utrudnione lub zagrożone ze
względu na siłę wyższą, której nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy (np. klęski żywiołowe),
zarówno Wykonawca, jak też i Zamawiający mają prawo do rozwiązania umowy.
§9
Oznakowanie materiałów wykorzystywanych do realizacji szkolenia.
1. Wykonawca zadba o umieszczenie logo Unii Europejskiej, EFS, PO KL na dokumentach i materiałach
wykorzystywanych do realizacji szkolenia, takich jak: dziennik zajęć, harmonogram szkolenia,
oświadczenia o odbiorze zaświadczeń itp.
2. Zamawiający dokona oznakowania sal dydaktycznych logo Unii Europejskiej, EFS i PO KL zgodnie
z wytycznymi dotyczącymi promocji źródeł finansowania.
3. Zamawiający zapewni oznaczenie materiałów szkoleniowych logo Unii Europejskiej, EFS i PO KL
zgodnie z wytycznymi dotyczącymi promocji źródeł finansowania.
§ 10
Jakiekolwiek zmiany w umowie mogą być dokonane tylko za pisemną zgodą stron.
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§ 11
Umowa wygasa całkowicie po wykonaniu przez Wykonawcę pełnego zakresu czynności określonych
niniejszą umową
§ 12
Strony ustalają kary umowne:
1) Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn zawinionych i za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 15% wynagrodzenia o którym mowa w § 5 pkt 2.
2) Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn zawinionych i za które ponosi
odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 15% wynagrodzenia o którym mowa w § 5 pkt 2.
§ 13
1. Ewentualne spory wynikłe z realizacji przedmiotu umowy Strony zobowiązują się rozpatrywać w
drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia kompromisu spory te będą
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym dla każdej ze stron.

........................................................
WYKONAWCA

.........................................................
ZAMAWIAJĄCY
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