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 PROJEKT UMOWY
dla wykonawcy doradztwa zawodowego 

w projekcie pn. „Nasze dzieci – nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy Kawęczyn”

zawarta w dniu ……………………..2012 w Kawęczynie, pomiędzy:
Gminą Kawęczynie
Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn, reprezentowanym przez: 
Wójta Gminy Kawęczyn- Jana Nowaka
zwaną dalej Zamawiającym,
a
…………………………………………………………………………………………………………
…
zwanym dalej Wykonawcą, 

wybranym   w  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  nr  FZP.ZP.271.15.2012  o  udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o następującej treści:

§ 1
1.Zamawiający  zamawia,  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  świadczenia  usługi  doradztwa 
zawodowego  dla  uczniów  Gimnazjum w  Kawęczynie  oraz  Kowalach. w  ramach  projektu  pt.: 
„Nasze dzieci – nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy Kawęczyn” (zwanego dalej Projektem) 
w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  Priorytet  IX  „Rozwój  wykształcenia  i 
kompetencji   w  regionach”,  Działanie  9.1  „Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  i  zapewnienie 
wysokiej  jakości  usług  edukacyjnych  świadczonych  w  systemie  oświaty”,  Poddziałanie  9.1.2 
„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie  do edukacji  oraz 
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”, zwanej dalej „przedmiotem umowy” zgodnie z 
zapisami SIWZ i złożonej oferty, stanowiącymi załącznik nr 1 do umowy.
2.Usługa, o której mowa w ust.1 będzie złożona z czterech komponentów:
2.1Indywidualne doradztwo psychologa / doradcy zawodowego (2 godziny na 1 ucznia) dla  97 
uczniów (łącznie 194 godziny doradztwa). Indywidualne doradztwo będzie obejmowało 2 spotkania 
z  uczniem.  Pierwsze  składające  się  z  rozmowy  diagnostycznej  z  psychologiem  /  doradcą 
zawodowym  i  wypełnienie  testu  predyspozycji  zawodowych.  Drugie  spotkanie  będzie 
przekazaniem wniosków i omówieniem pisemnego raportu z wynikami testu i wynikami rozmowy. 
2.2Zajęcia  warsztatowe  –  5  zajęć  10-godzinnych   w  roku  szkolnym 2012/2013  i  5  zajęć  10-
godzinnych  w roku szkolnym 2013/2014 r. (łącznie 100 godzin zajęć). 
2.3Wycieczki zawodoznawcze do zakładów pracy reprezentujących region (kopalnie, elektrownie, 
huta, drukarnie, zakłady produkcji spożywczej itp.) – 8 wycieczek. 
2.4Warsztaty dla rodziców dotyczące wyboru ścieżki  edukacyjnej – 4 spotkania 2-godzinne (1 
spotkanie w 2012 r ,2 spotkania w roku 2013 i 1 spotkania w roku 2014)
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§ 2
1.Termin realizacji umowy od dnia zawarcia do 15 czerwca 2014 r.
2.Usługa objęta zamówieniem będzie świadczona w trakcie czterech semestrów:
a.Semestrze zimowym 2012 (od podpisania umowy do 15 grudnia 2012 r.)
b.Semestrze letnim 2013 (od 1 marca do 15 czerwca 2013 r.)
c.Semestrze zimowym 2013 (od 15 września do 15 grudnia 2013 r.)
d.Semestrze letnim 2014 (od 1 marca do 15 czerwca 2014 r.)

§ 3
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących obowiązków:

a.przeprowadzi indywidualne doradztwo, zgodnie z załączonym do umowy opisem i 
harmonogramami opracowanymi przez koordynatorów projektu w Gimnazjach,
b.przeprowadzi zajęcia warsztatowe zgodnie z załączonym do umowy programem i 
harmonogramami opracowanymi przez koordynatorów projektu w Gimnazjach,
c.zorganizuje wycieczki do zakładów pracy zgodnie z załączonym do umowy programem i 
harmonogramami opracowanym przez koordynatorów projektów  w Gimnazjach, 
d.na bieżąco prowadzić będzie dokumentację pracy własnej i uczestników w sposób zgodny z 
założeniami projektu „Nasze dzieci – nasza przyszłość – projekt  dla szkół Gminy Kawęczyn” i 
wytycznymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w postaci: 

−listy osób korzystających z indywidualnego doradztwa, 
−kopie raportów z indywidualnego doradztwa 
−raport zbiorczy podsumowujący wyniki indywidualnego doradztwa, 
−dzienniki zajęć z ewidencją obecności na zajęciach warsztatowych,
−karty czasu pracy wykonawców usługi (psychologa / doradcy zawodowego, 
opiekuna wycieczki), 
−po zakończeniu zajęć warsztatowych raport z przebiegu zajęć, obejmujący liczbę 
i terminy zajęć, program zajęć, zastosowane metody, formy pracy  i środki 
dydaktyczne, 
−listy osób korzystających z wycieczek, 
−raport z każdej wycieczki, 
−na zakończenie usługi raport zbiorczy z przebiegu wycieczek, obejmujący liczbę 
i terminy wycieczek, miejsca wycieczek, zrealizowane programy wycieczek, 

e.przygotuje i sporządzi w formie elektronicznej i papierowej sprawozdania kwartalne z postępu 
realizacji działań wynikających z projektu; sprawozdania będą przekazywane Zamawiającemu do 
ostatniego dnia każdego kwartału kalendarzowego 
f.po zakończeniu realizacji usługi w każdym semestrze, Wykonawca opracuje raport  z przebiegu 
usługi, obejmujący liczbę godzin i terminy indywidualnego doradztwa  i zajęć, informację o 
frekwencji na zajęciach 
g.w ciągu 2 tygodniu od zakończenia zajęć w każdym semestrze, Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu odpowiednio wypełnione dzienniki zajęć 
h.będzie monitorował przynajmniej 1 raz na miesiąc frekwencję na zajęciach i zgłaszał 
powtarzające się nieobecności uczestników Zamawiającemu
i.będzie zgłaszał na bieżąco wszelkie problemy w realizacji zajęć Zamawiającemu
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j.będzie brał udział w spotkaniach organizowanych  przez Zamawiającego w związku z realizacją 
projektu „Nasze dzieci – nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy Kawęczyn”
k.będzie przestrzegał zasady równości szans, w tym równości płci w ramach realizacji przedmiotu 
zamówienia
l.będzie poddawał się kontroli, przez Zamawiającego i przez inne uprawnione do nadzoru i kontroli 
Projektu organy
m.będzie zobowiązany do udzielania wszelkich wyjaśnień  i informacji związanych  z realizacją 
Projektu na wniosek Zamawiającego lub innych instytucji kontrolnych
n.będzie ściśle współpracował z personelem Projektu w celu prawidłowej realizacji Projektu
o.zapewni wszelki sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć
2.W  przypadku  zaistnienia  okoliczności,  które  uniemożliwiłyby  Wykonawcy  wykonywanie 
przedmiotu  umowy  w  terminie  wskazanym  w  szczegółowym  harmonogramie  (w  przypadku 
choroby lub innych  zdarzeń  losowych), Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o 
tym fakcie Zamawiającego oraz koordynatora Projektu w danej szkole. Wykonawca ma obowiązek 
zrealizować doradztwo i/lub zajęcia w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie.
3.Wykonawca zapewni do prowadzenia zajęć osoby z wykształceniem wyższym  i z kwalifikacjami 
doradcy zawodowego określone w Ofercie. W przypadku konieczności zatrudnienia  dodatkowych 
osób, nowe osoby muszą spełnić warunek  wykształcenia  i posiadanych kwalifikacji. Zmiana taka 
musi być zgłoszona na piśmie Zamawiającemu i przez niego zaakceptowana.
4.W  trakcie  wykonywania  czynności określonych umową  Wykonawca  będzie  w  pełni 
 odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów.

§ 4
1.Wykonawcy zapewni wszelki sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć, o których 
mowa § 1 ust. 2.
2.Wykonawca  przy  wykonywaniu  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  założeniami  projektu,  jest 
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 
uczniów podczas prowadzonych zajęć. 
3.Wykonawca zobowiązuje się zachować przy realizacji  przedmiotu umowy należytą staranność 
i dbałość o interesy Zamawiającego.

§ 5
1.Zamawiającemu przysługuje prawo do:

a)kontroli przebiegu usługi, dokumentacji Projektu, frekwencji uczestników i innych elementów 
związanych z realizacją Projektu;
b)wnoszenia uwag, co do prawidłowego ich wykonania;
c)wglądu  do  dokumentów  Wykonawcy  związanych  z  realizowanym  zamówieniem,  w  tym 
dokumentów finansowych.

§ 6
a)Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 umowy strony ustalają wynagrodzenie:

1.    Za indywidualny program doradczy
          1.1  Za indywidualny program doradczy - cena jedn. …….  brutto za 1 godz. doradztwa

1.2   Za indywidualny program doradczy - 194 godz. x cena ……. brutto = ………………. zł 
2.     Za zajęcia warsztatowe 
2.1   Za zajęcia warsztatowe - cena jedn.…….  brutto za 1 godz. zajęć
2.2   Za zajęcia warsztatowe - 100 godz. x cena ……. brutto = ………………. zł 
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3.     Wycieczki zawodoznawcze
3.1   Za 1 wycieczkę - cena jedn.…….  brutto
3.2   Za wszystkie wycieczki  - 8 wycieczek x cena ……. brutto = ………………. zł za cały 
komponent
4.     Warsztaty dla rodziców
4.1    Za warsztaty dla rodziców – cena jedn....... brutto za 1 godz. warsztatów
4.2    Za warsztaty dla rodziców – 8 godz. x cena …....... brutto = …......................zł
5. W sumie za całe zamówienie Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 
(suma  kwot  wpisanych  w  punkcie  1.2  +  2.2  +  3.2  +  4.2))  …………zł  brutto  (słownie:
……………………………..…………………………………………………..)i

b)Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury/rachunku* (niewłaściwe skreślić) wystawianej 
na koniec każdego kwartału kalendarzowego, na konto określone na fakturze/rachunku.
c)Zamawiający  zobowiązuje  się  do  wypłaty  wynagrodzenia  Wykonawcy  jedynie  za  faktycznie 
wykonaną  w  każdym  kwartale  liczbę  godzin  doradztwa  i/lub  zajęć  warsztatowych  oraz  za 
zrealizowane wycieczki.
d)Do faktury/rachunku, o której mowa w ust. 3 Wykonawca zobowiązany będzie podłączyć:

1.sprawozdanie  kwartalne  z  postępu  realizacji  usługi,  obejmujące wykaz 
wykonanych  w  okresie  rozliczeniowym  zadań  w  postaci  doradztwa,  zajęć, 
wycieczek wraz z terminami i godzinami, w których usługi były zrealizowane 
oraz nazwiskami osób, którzy prowadzili doradztwo/zajęcia, a także problemami 
napotkanymi w realizacji zadań i informacją o frekwencji 
2.karty ewidencji czasu pracy wskazujące liczbę przepracowanych godzin 

e)Należność  za  wykonywany  przedmiot  umowy  regulowana  będzie,  na  podstawie  faktur  VAT 
wystawionych przez Wykonawcę, nie częściej niż raz na kwartał po  zrealizowaniu liczby godzin 
zajęć  właściwych  dla  danego  kwartału,  i  potwierdzeniu  przez  koordynatora  projektu  w  każdej 
szkole  terminowego  i  przez  Zamawiającego  prawidłowego  wykonania  zleconych  czynności, 
będących przedmiotem niniejszej umowy. 
f)Płatność za wystawioną fakturę nastąpi w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, z zastrzeżeniem 
ust. 7
g)Zamawiający zastrzega sobie możliwość późniejszej zapłaty wynagrodzenia niż określona w ust. 
3, co nie będzie traktowane jako zwłoka i nie będzie skutkowało koniecznością zapłaty odsetek, w 
zależności od otrzymania środków z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.
h)Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia.

§ 7
1.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby godzin doradztwa i zajęć warsztatowych, 
o której mowa w § 1 ust. 2 maksymalnie o 10%, w przypadku jeśli zmniejszy się lub zwiększy się 
liczba uczniów objętych doradztwem zawodowym.
2.Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8
1.Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
umownych w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach: 

a)w razie niezrealizowania przedmiotu umowy w całości z przyczyn dotyczących Wykonawcy, 
Zamawiający uprawniony jest  do  żądania  od  Wykonawcy kary  umownej  w wysokości  15  % 
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kwoty wynagrodzenia umownego brutto określonego w par. 6 ust. 1.
b)za  nieterminowe  wykonywanie  przedmiotu  umowy  w  zakresie  realizacji  poszczególnych 
tematów zajęć objętych harmonogramem - karę umowną w wysokości 1% kwoty wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w par. 6 ust. 1. za każdy dzień zwłoki. Jednakże nie więcej niż 20% 
tegoż wynagrodzenia.
c)za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  od   Wykonawcy  w  wysokości  10  % 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w par. 6 ust. 1. od wartości pozostałej do realizacji 
do zakończenia umowy.

2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych 
od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 
3.Każdej  ze  stron  przysługuje  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego 
przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
4.Zamawiającemu  przysługuje  prawo  potrącenia  naliczonych  kar  umownych 
z  przysługującego  Wykonawcy  wynagrodzenia  objętego  fakturą/rachunkiem*  (niewłaściwe 
skreślić). 

§ 9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, po. 759 ze zm.) oraz 
Kodeksu Cywilnego.

§ 10
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego i 
jeden dla Wykonawcy.

    …………………………………… ………………………………………… 
              Zamawiający                                           Wykonawca
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i  cenę należy podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku


