
8. usługi objęte zamówieniem zobowiązujemy się zrealizować w terminie zgodnym z

ogłoszeniem.

9. oświadczam fy, że zapoznaliśmy się treścią ogłoszenia oraz projektem umowy i nie

wnoszę(simy) w stosunku do niego żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem(liśmy) konieczne

informacje do przygotowania oferty; zobowiązuję(my) się spełnić wszystkie wymienione w

ogłoszeniu wymagania i żądania Zamawiającego,

10. oświadczam/y, że zobowiązuję(my) się w przypadku wyboru mojej (naszej) ofertY do

zawarcia umowy na warunkach wymienionych w ogłoszeniu miejscu i terminie wyznaczonym

przez Zamawiającego.

Ll. oświadczam/y, że usługiobjęte zamówieniem zamierzam(y)wykonać sam(i)*/z udziałem

podwykonawców.*

t2. (w przypadku udziału w realizacjizamówienia podwykonawców, informuję, że mają oni

realizować zamówienie w zakresie:

13. oświadczam(y), że uważam(y) się za związanego(ch) niniejszą ofertą przez okres 30 dni

od dnia złożenia oferty.

L4. zostaliśmy poinformowani, że możemy wydzielić z oferty informacje stanowiące

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i

zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były udostępnione innym uczestnikom

postępowania. Zastrzegamy następujące informacje:

(jeśli wykonawca nie zastrzeBa żadnych informacji należy wpisać "nie 
dotyczy"),

15.Danedoumowy:osoby,którebędązawierałyumowęzestronyWykonawcy(w
przypad ku osób fizycznych prowadzących działa l ność gospoda rczą)

(podać imię i nazwisko, seria i nr dowodu osobistego, wydany przez|

t6. numer/yrachunku/ówbankowego/ych:

t7, osoba do współpracy ze strony Wykonawcy: """""""""""""

18.1nformujemyiżposiadamy/nieposiadamystatusupodmiotuekonomiispołecznej(proszę
zaznaczyćwłaściwe. W przypadku posiadania statusu podmiotu ekonomii społecznej, do oferty

n a leży dołączyć doku me nt potwie rd zający ni niejszy fa kt),
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TYtuł Projektu: Razem Wygramy w ramach działania g.2 dostęp do wysokiej jakości usług
społecznych

19, oŚwiadczam, Że wYPełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RoDo wobec osób fizYcznYch, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
PozYskalem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.

podpis osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy

miejscowość, data
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Zalącznik nr 2

Zamawiający:

Beneficjent:

powiat wołowski

pl. Piastowski 2

56-100 Wołów

NlP:9880219208

Podmioty realizujące projekt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. lnwalidów Wojennych 24

56-100 Wołów

Wykonawca:

(pełna nazwa/firma, adres, w zależnościod podmiotu: NtP/PESEL, KRS/CeiDG)

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

O spełnieniu warunków udziały w postępowaniu

DoLNY
sLĄsK

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny
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TYtuł Projektu: Razem WYgramy w ramach działania g.2 dostęp do wysokiej jakości usług
społecznych

DotYczY zamówienia Pn:. Poradnictwo psychologiczne dla uczestników projektu ,,Razem wygramy,,.
Projekt realizowanY jest przez Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Wołowie w ramach
Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2ol4-2o2o,oś Priorytetowa 9 _
Włączenie społeczne, Działanie 9.2 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.

oŚwiadczamY, Że sPełniamY warunki udziału w postępowaniu opisane w pkt. lV ogłoszenia o
zamówieniu tj.:

- PosiadamY uPrawnienia do wYkonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadamy niezbędną wiedzę idoświadczenie,

- dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym,

- dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zadanie realizowane będzie przez osobę posiadającą:

- wykształcenie wyższe na kierunku psychologia,

- minimum 3 - letnie doświadczenie w zawodzie psychologa

- dwuletnie doŚwiadczenie pracy z osobami sprawującymi rodzinną pieczę zastępczą oraz ich
dziećmi lub z dziećmi umieszczonych w pieczy zastępczej.

podpis osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy:
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Tytuł pro|ektu: Razem Wygramy w ramach działania 9.2 dostęp do wysokiej jakoŚci usług
społecznych

Załącznik nr 3

Zamawiający:

Beneficjent:

powiat wołowski

pl. Piastowski2

56-100 Wołów

NlP:98802t9208

Podmioty realizujące projekt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. lnwalidów Wojennych 24

56-100 Wołów

Wykonawca:

(pełna nazwa/firma, adres, w zależnościod podmiotu: NlP/PESEL, KRs/cEiDG)

reprezentowany przez:

(i m ię, nazwisko, sta nowisko/podstawa do reprezentacji)

aF,:i$lfll;*,, W 3&SlI
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społecznych

Oświadczen ie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DotYczy zamówienia pn:. Poradnictwo psychologiczne dla uczestników projektu ,,Razem wygramy,,.
Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w ramach
Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2o74-2o2o,oś Priorytetowa 9 -
Włączenie społeczne, Działanie 9.2 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENlA Z POSTĘPOWANlA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Pn: Poradnictwo psychologiczne dla uczestników projektu,,Razem wygramy". projekt realizowany
jest Przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w ramach Regionalnego programu
OPeracyjnego Województwa DolnoŚląskiego 2OL4-2O2O, Oś Priorytetowa 9 - Włączenie społeczne,
Działanie 9.2 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. prowadzonego
przez powiatowe centrum pomocy Rodzinie w wołowie, oświadczam, co następuje:

ośWlADcZEN lA DoTYcZĄcE WYKoNAWCY:

2. oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie

art.24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

(miejscowość),dnia .................... r.

(podpis)

OŚwiadczam , Że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. ............. ustawY Pzp(podaĆ mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w
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Tytuł projektu: Razem Wygramy w ramach działania 9.2 dostęp do wysokie| JakoŚcl usług
społecznych

art.24 ust. 1 pkt L3-L4,16-20 ).Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznoŚcią, na

podstawie art.ż4 ust.8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

(miejscowość), dnia ...................... r.

(podpis osoby uprawnionej)

OŚW|ADCZENlE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SlĘ WYKONAWCA:

oświadczam, że w stosunku do następujące golvch podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję

się w niniejszym postępowaniu,tj.:.. ....(podać pełną nazwę/firmę,

adres, a także w zależności od podmiotu: NlP/pESEL, KRS/CEiDG)nie zachodzą podstawY wYkluczenia

z postępowania o udzielenie zamówienia.

(miejscowość),dnia ..................,... r.

(podpis osoby uprawnionej)

ośWlADczENlE DoTycZĄcE poDWyKoNAWcy NlEBĘDĄcEGo poDMloTEM, NA KTÓREGO ZAsoBY

POWOŁUJE SlĘ WYKONAWCA:

oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych

. podwykonawcą/ami:.,............. .....(podać pełną nazwęltirmę,

DOLNY unia Europejska
SLĄSK EuropejskiFundusz śpoiec,ny
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adres, a takŻe w zależnoŚci od podmiotu: NlP/PESEĘ KRS/CEiDG),niezachodzą podstawy wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia.

podpis osoby uprawnionej

oŚwtnoczrNlE DoTYcZĄcE PoDANYCH lNFoRMACJl:

OŚwiadczam, Że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne izgodne z

Prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencjiwprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Podpis osoby uprawnionej
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Tytuł proiektu: Razem Wygramy w ramach działania 9.2 dostęp do wysoklej jakoŚci usług
społecznych

Załączniknr 4

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Poradnictwo PsYchologiczne dla

uczestników projektu,,Razem wygramy". Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum PomocY

Rodzinie w Wołowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa DolnoŚląskiego

zol4-2o2o,oś Priorytetowa 9 - Włączenie spoleczne, Działanie 9.2 współfinansowany ze Środków

Europejskiego Funduszu Społecznego. prowadzonego przez Powiatowe Centrum PomocY Rodzinie w

Wołowie, składam Wykaz osób, przewidzianych do realizacji zamówienia z podaniem ich kwalifikacji

zawodowych i doświadczenia :

lp kryterium Realizacja kryterium opis spelnienia kryterium informacja o

podstawie do dysponowania osobą*

1 wykształcenie wyższe na kierunku psychologia (właściwe podkreślić):

posiada/ nie posiada

imię i nazwisko osoby realizującej zamówienie (nawa uczelni, kierunek, Profil, certYfikat):

2 Minimum trzyletnie doświadczenie W pracy psychologa lloŚĆ lat doŚwiadczenia

(wpisać łączną ilość lat):........,............lat (krótki opis wykonywanych zadań, grupa docelowa,

wskazanie nazwy, adresu siedziby zleceniodawcy):

3 dwuletnie doświadczenie pracy z osobami sprawującymi rodzinną pieczę zastępczą ich

dziećmi lub z dziećmi umieszczonych w pieczy zastępczej .llość lat doświadczenia

(wpisać łączną ilość lat):......,........ lat (krótki opis wykonywanych zadań, grupa docelowa,

wskazanie nazwy, adresu siedziby zleceniodawcy):

*np. umowa o pracę, pisemne zobowiązanie danej osoby, że jest ona lub będzie w dyspozycji

składającego ofertę na potrzeby wykonania zamówienia - według załącznika 4a do ogłoszenia

Podpis osoby lub osób upoważnionych
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do reprezentowa nia Wykonawcy:

Załącznik nr 4a

Zobowiąza nie podmiotu trzeciego

(miejscowość idata)

W odpowiedzi na:

PotrzebY Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Poradnictwo psychologiczne dla
uczestnikÓW Projektu,,Razem wygramy". Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum pomocy
Rodzinie w Wołowie w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2074-2020, OŚ Priorytetowa 9 - Włączenie społeczne, Działanie 9.2 współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Wołowie, oświadczam co następuje:

J3, .......,....... niżej podpisana/y potwierdzam oddanie do dyspozycji
.. (Wykonawcy) swoich zasobów, umiejętności,

kwalifikacji i doświadczenia na okres korzystania z nich podczas realizacji zamówienia.

(podpis osoby udostępniającej)
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Tytuł Projektu: Razem Wygramy w ramach dzlałania 9.2 dostęp do wysokiej jakości usług
społecznych

Załącznik nr 5

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: poradnictwo psychologiczne dla

uczestników projektu,,Razem wygramy". projekt realizowany jest przez powiatowe centrum pomocy

Rodzinie w Wołowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa DolnoŚląskiego

2ol4-2o2o,oś Priorytetowa 9 - Wtączenie społeczne, Działanie 9.2 współfinansowany ze Środków

Europejskiego Funduszu społecznego. prowadzonego przez powiatowe centrum pomocy Rodzinie w

Wołowie.

oświadczam/y, że Wykonawca jest/nie jest* powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym,

przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy

Zamawiającym lub osobami upoważnionymido zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub

osobamiwykonującymiw imieniu zamawiającego czynnościzwiązane z przygotowaniem i

przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniejL0% udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa,

Podpis osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:



ai:#ii;i::,, W3S§I Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

TYtuł Projektu: Razem Wygramy w ramach działania 9.2 dostęp do wysokiej jakości usług
społecznych

Załącznik nr 6

Projekt umowy

pomiędzy:

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie

zwanym w treści umowy,,Zleceniodawcą'',

rePrezentowanYm Przez - Kierownika Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Wołowie:

przy kontrasygnacie - Głównej Księgowej

a

Adres:

Nr telefonu i faksu:

e-mail:

NlP:

REGON:

reprezentoWa nym przez:

zwanym w treści umowy,,Zleceniobiorcą'',

w rezultacie dokonania Przez Zleceniodawcę wyboru Zleceniobiorcy, w trybie art. 138 o zgodnie z
ustawą z dnia 29 stycznia 20O4r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U, z 2ot8r., poz. 1986 ) o
następującej treści:

§r
1, Zleceniodawca Powierza, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania realizację zamówienia
Publicznego: Poradnictwo psychologiczne dla uczestników projektu ,,Razem wygramy,,. projekt
realizowanY jest Przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w ramach Regionalnego
Programu OPeracyjnego Województwa Dotnośląskiego 2ol4-2o2o, oś priorytetowa 9 - Włączenie
sPołeczne, Działanie 9.2 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
prowadzonego przez powiatowe centrum pomocy Rodzinie w wołowie.
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Tytuł projektu: Razem Wygramy w ramach działania 9.2 dostęp do wYsokiej jakoŚci usług
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2. Zamówienie obejmuje:

1) przeprowadzenie badań psychologiczno - pedagogicznych dotyczących kandYdatów do

pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

2| Udzielanie poradnictwa rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz

prowadzącym rodzinne domy dziecka, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich komPetencji

oraz przeciwdziała nie zjawisku wypa lenia zawodowego,

3) prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich

dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,

4| Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej PieczY zastęPczej ,

5) Prowadzeniedziałalnościdiagnostyczno-konsultacyjnej,

3. Wykonawca w ramach realizacji zadania opracuje i przekazuje Zamawiającemu:

1) listy obecności potwierdzające odbycie spotkań diagnostycznych i poradnictwa

psychologicznego ze wskazaniem wszystkich obecnych osób, terminami i czasem sPotkań oraz z

podpisem uczestnika zadania i osoby bezpośrednio realizującej zadanie;

2) opinię psychologiczną w zakresie funkcjonowania osoby małoletniej, z uwzględnieniem

zaleceń co do pracy opiekuńczo_wychowawczej oraz terapeutycznej _ wydanej przedstawicielowi

ustawowemu osoby małoletniej (oświadczenie potwierdzające otrzymanie oPinii składa WYkonawcY

opiekun zastępczy, oświadczenie to wykonawca przekazuje zamawiającem u);

3) 5 zdjęć dokumentujących oznaczenie pomieszczenia, gdzie prowadzone były spotkania _

od powied ni pla kat przekażę Wykonawcy Zamawiający;

§2

1. Zleceniobiorca wykona przedmiot umowy w okresie od dnia PodPisania umowV do 30/06/

202Ir.

2. Usługa świadczona będzie w uzgodnionych w porozumieniu z Zamawiającym i uczestnikami

zadania terminach.

3. planowany wymiar realizacji zadania: 420 godzin ( średnio miesięcznie 70 godzin),

4, Terminy i godziny spotkań dostosowane będą do najbardziej pożądanych przez

uczestników/czek projektu.

§g
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1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wYnagrodzenie w wysokoŚci nie większej niż .................zł brutto (słownie złotych: ...............,,.../1oo).

2. WYnagrodzenie brutto , o którym mowa w ust. 1 wynika z iloczynu kwoty za świadczenie 1
godzinY zegarowej usług psychologicznych, tj.............zł brutto i łącznej, zaplanowanej do realizacji w
okresie obowiązywania umowy liczby godzin świadczenia usług, tj. 420 godzin.

3. StronY ustalają, iŻ wymieniona w ust.1 kwota wynagrodzenia pokrywa jednocześnie koszty
dojazdu Wykonawcy do miejsca realizacji przedmiotu umowy.

4, wynagrodzenie ustalone w § 3 ust. 1, po dokonaniu stosownych potrąceń, będzie płatne
Przelewem w częŚciach w terminie 2t dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo
wYstawionej częŚciowej faktury VAT/rachunku , na konto bankowe Wykonawcy wskazane na
fakturze/rachunku.

5. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w§ 3 ust. 1wynika zceny podanejwofercie, z
której ZamawiającY potrącił koszty składek, opłat i podatków, jeżeli na mocy odrębnych przepisów
ZamawiającY zobowiązany będzie takie składki, opłaty lub podatki potrącić (w szczególności składki
na ubezPieczenie sPołeczne i zdrowotne, zaliczka na podatek dochodowy) - dotyczy osób fizycznych
nieprowadzącym i działa lności gospoda rczej).

6. StronY ustalają, iŻ częŚciowe faktury VAT/rachunki, będą wystawiane zbiorczo raz w miesiącu
Po wYkonaniu zaPlanowanych do realizacji w danym miesiącu usług, zgodnie z kwotą za świadczenie
1 godziny zegarowej usług psychologicznych , o której mowa § 3 ust. 2.

7. ZamawiającY będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość godzin zrealizowanych w danym
miesiącu.

8. Podstawę do kaŻdorazowego rozliczenia wykonania przedmiotu umowy i zapłaty
wYnagrodzenia stanowi należyte wykonanie umowy przez Wykonawcę, stwierdzone na podstawie
miesięcznego Protokołu zdawczo-odbiorczego, który zawiera sprawozdania, ewidencję wykonanych
godzin pracy i rejestru wykonanej pracy.

9. Zleceniodawca (w związku z finansowaniem ze środków unijnych) zastrzega sobie i

instYtucjom uPrawnionym do kontroli prawo wglądu do dokumentów Zleceniobiorcy związanych z
realizowaniem zamówienia, w tym dokumentów finansowych.

10. ZaPłata wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy dokonywana będzie na rachunek bankowy
Zleceniobiorcy.

17. FakturY/rachunki za wykonane usługi wystawiane będą na: Nabywca: powiat Wołowski , ul
Pl, Piastowski2 56-100 Wołów NlP: 9880219208, Odbiorca: powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w
Wołowie, ul. lnwalidów Wojennych 24 56-100 Wołów.
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L2. płatność za fakturę/rachunek zostanie dokonana pod warunkiem dysponowania przez

Zleceniodawcę środkami przekazanymi na wyodrębniony rachunek bankowy ZleceniodawcY Przez

l nstytucję Pośredniczącą.

13. W przypadku braku środków, o jakich mowa w ust. 13 na rachunku Zleceniodawcy, PłatnOŚĆ z

tytułu niniejszej umowy nie będzie uznana za opóźnioną.

L4. Za datę zapłaty wynagrodzenia Zleceniobiorcy uważa się datę skutecznego obciąŻenia

rachunku Zleceniodawcy.

§ł

PERsoNEL

1. przedmiot umowy ma być wykonany przy udziale osób wskazanych w ofercie. Ewentualna

zmiana osoby bezpośrednio realizującej zadanie może nastąpić wyłącznie w szczególnych sytuacjach

(w przypadku niemożliwości wykonywania przez nią powierzonych czynnoŚci z PrzYczYn

obiektywnych i niezależnych od Zleceniobiorcy, np. choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim

czy urlopu macierzyńskiego) za zgodą Zleceniodawcy, o ile Zleceniobiorca zapewni osobY o

kwalifikacjach i doświadczeniu nie niższych niż wymagane i wskazane w złoŻonej ofercie. SYtuacja ta

nie jest możliwa w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalnoŚci gospodarczej.

2. Zleceniodawca wymaga stałości kadry świadczącej usługę. Wszelkie absencje spowodowane

chorobą bądź innymi ważnymi przyczynami losowymi muszą być udokumentowane.

3. Jeżeli Zleceniobiorca nie będzie mógł wykonać usługi osobiŚcie jest zobowiązany zapewniĆ

zastępstwo osoby spełniającej co najmniej takie same warunki.

4. Zleceniobiorca musi zgłosić swoją nieobecność Zleceniodawcy, gdzie jest zobowiązanY

przedstawić dokumenty dla osoby, która będzie pełnila zastępstwo. Dokumenty muSZą potwierdziĆ

spełnienie tych samych warunków. Wymagane dokumenty mogą zostaĆ przesłane faksem lub

dosta rczone osobiście.

§5

L. przedmiot zamówienia należy zrealizować w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu.

2. Usługi należy przeprowadzić w dni robocze, w uzasadnionych przypadkach mogą to byĆ inne

godziny (np. popołudniami lub w weekendy), ale aby przeprowadzić zajęcia w tYch dniach i

godzinach, należy uzyskać zgodę uczestników i uczestniczek oraz zgodę Zleceniodawcy. TerminY i

godziny dostosowane będą do najbardziej pożądanych przez odbiorców.

3. osoba zatrudniona w ramach przedmiotu zamówienia będzie zobowiązana do opracowania

harmonogramu w ramach przedmiotu zamówienia. Harmonogram należy ustaliĆ we wSPÓłPracY ze

Zleceniodawcą i uczestnikami projektu. Zleceniodawca uśtali z uczestnikami terminy spotkań na

Fundusze
Europejskie
Progrom Regionalny

DoLNY
sLĄsK
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podstawie harmonogramu, na podstawie którego zleceniobiorca będzie realizował przedmiot
zamówienia.

4. Zleceniobiorca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania obecności uczestników w celu
udokumentowania uczestnictwa w projekcie.

5. Dopuszcza się odpracowanie niezrealizowanych spotkań w terminach ustalonych w
porozumieniu z uczestnikami i za zgodąZleceniodawcy.

6. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do:

a) kontrolj realizacji postanowień niniejszej umowy

b) przeprowadzania wśród uczestników ankiet oceniających realizację usługi oraz
przygotowa nie meryto ryczne.

9. W przypadku zastrzeżeń Zleceniodawcy do poziomu lub sposobu realizacji przedmiotu
umowy, Zleceniodawca może wezwaĆ Zleceniobiorcę do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu
umowy, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin.

§6

7, Zleceniobiorca zobowiązuje się także do:

1) bieżącego monitorowania obecności uczestników w celu udokumentowania uczestnictwa w
projekcie;

2) odpowiedniego oznaczenia miejsc i dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją
zadania, tj. korespondencji dotyczącej Projektu i wszystkich innych dokumentów z nim związanych

,,wychodzących" od Wykonawcy logotypów Unii Europejskiej oraz Regionalnego programu

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 wraz z zamieszczeniem napisu o
współfinansowaniu przedmiotu zamówienia ze środków Unii Europejskiej zgodnie z Wytycznymi
dotyczącymi oznaczania projektów - zawieszony w widocznym miejscu plakat w formacie 43
otrzymany od Zamawiającego;

3) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uczestników podczas spotkań,

4) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oferowanych usług, zgodność z warunkami
technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia;

5) udostępnienia Zamawiającemu oraz instytucjom uprawnionym do kontroli Zamawiającego
wglądu do dokumentów, związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia;

6) przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją przedmiotowego
zamówienia do dnia 31,L2,203O r. w sposób zapewniający ich dostępność, poufność i bezpieczeństwo
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oraz do informowania Zamawiającego o miejscu ich archiwizacji oraz przekazania wSzelkiCh

wymaganych przez Zamawiającego dokumentów związanych z realizacją projektu do Zamawiającego;

7| zachowania w poufności - zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej ustaniu - wszelkich

danych osobowych, do których Wykonawca miał dostęp;

8) Wymagana jest należyta staranność przy realizacjizobowiązań umowy.

9) prowadzący zostanie oceniony przez uczestników projektu na koniec realizacji zadania w

formie badania ankietowego;

10) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez WYkonawcę i

uczestników podczas realizacji przedmiotu zamówienia,

§z

TAJEMNlcA

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanYch

podczas realizacji przedmiotu umowy.

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przetwarzania i zabezpieczania danych osobowYch, do

których uzyskał dostęp w toku realizacji Umowy, na zasadach okreŚlonych ustawą z dnia 29.08.7997

r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RadY (UE)

20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchYlenia dYrektYwY

95 l 46 lW E (ogó l ne rozporządzen ie o och ro nie d a nych)

§8

KoNTRoLA

L. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo kontroli przebiegu realizacji przedmiotu umow! (w tYm

do oceny pracy osób bezpośrednio wykonujących zadanie - ankiety uczestników oraz prawo wglądu

do dokumentów Zleceniobiorcy związanych z realizowanym projektem, W tym dokumentów

finansowych. Zleceniobiorca jest zobowiązany udzielić ZleceniodawcY wszelkich lnformacji

niezbędnych do oceny należytego wykonania przedmiotu umowy.

2. W okresie do 31 grudnia 2o3o r. umożliwienia Zleceniodawcy lub innYm

instytucjom/podmiotom do tego uprawnionym nieograniczonego prawa wglądu do dokumentów

związanych z realizowanym zamówieniem, w tym dokumentów finansowych.

3. W przypadku zmiany okoliczności, w tym przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2

Zleceniodawca powiadomi pisemnie Zleceniobiorcę przed upływem terminu okreŚlonego w ust. 2.

§s
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KARY, oDsTĄPlENlE oD UMoWY, RoZWlĄZANlE UMoWY

1. Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku
Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy. Wynagrodzenie
ustalone zostanie przez przedstawicieli obu stron na podstawie wykonanych godzin do dnia
przerwania prac.

2. Zleceniodawca, zgodnie z art. 746 k.c., ma prawo odstąpić od umowy w przypadku
niewywiązania się Zleceniobiorcy z ustalonych warunków realizacji zamówienia.

3. Zleceniodawca może odstąpić od umowy, naliczając karę umowną w wysoko ści 20% łącznego
wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, w przypadku, gdy pomimo
uprzednich dwukrotnych monitów ze strony Zleceniodawcy, Zleceniobiorca w rażący sposób
zaniedbuje zobowiązania umowne.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Zleceniobiorcy, rozwiązania
umowy przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca naliczy karę umowną w wysokości 10% łącznego
wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy.

5. W przypadku niedotrzymania terminu zrealizowania przedmiotu umowy określonego w
Umowie zprzyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy,zzastrzeżeniem przypadku, gdy niewykonanie
jest następstwem działania siły wyższej, Zleceniobiorca zapłaci karę umowną w wysokości L%

wartoŚci łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy
dzień zwłoki.

6. JeŻeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zleceniodawca może dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

7. Kary umowne zostaną potrącone przez Zleceniodawcę z faktur/rachunków wystawionych
rzez Zleceniobiorcę.

§10

1. Zleceniodawca wyznacza do kontaktów roboczych w zakresie realizacji postanowień
niniejszej umowy:

2. Zmiana osoby uprawnionej do kontaktów nie stanowizmiany umowy i może być dokonana w
każdym czasie na podstawie pisemnego zawiadomienia każdej ze stron.

§11
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L, Nie dopuszcza się jakichkolwiek zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treŚci

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy z zastrzeŻeniem postanowień ust. 2

niniejszego paragrafu.

2. W przypadku zdarzeń losowych oraz szczególnych okolicznoŚci, których nie moŻna bYło

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, istnieje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowV W

zakresie:

1) zmiany w nazwie, oznaczeniu, siedzibie, numerze konta bankowego ZleceniodawcY lub

Zleceniobiorcy dokonanej w trakcie trwania umowy,

2\ przesunięciaterminuwykonaniaprzedmiotuzamówienia,

3) zmiany osób dedykowanych do realizacji przedmiotu umowy w przypadku niemoŻliwoŚci

wykonywania przez nich powierzonych czynności z przyczyn obiektywnych i niezaleŻnYch od

Zleceniobiorcy, np.choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim czy urlopu macierzYńskiego. Nowa

osoba musi być zatwierdzona przez Zleceniodawcę z zastrzeżeniem, że osoba będzie Posiadała

kwalifikacje i doświadczenie nie niższe niż okreŚlone w ogłoszeniu oraz nie niŻsze niŻ zaoferowane W

ofercie (nie dotyczy Zleceniobiorcy - osoby fizycznej nie prowadzącej dzialalnoŚci gosPodarczej).

3, Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej Pod rYgorem

nieważności. W przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia iloŚci przeProwadzenia diagnoz,

możliwe będzie udzielenie zamówienia w tym zakresie w większej ich iloŚci. Zmiana ta moŻe wYstąPiĆ

przy zachowaniu wysokości ceny jednostkowej bez zmian i w terminach uzgodnionych z WYkonawcą.

4. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cYwilnego i

ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interPretacji lub

wykonania umowy, podejmą w dobrejwierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego

sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania

sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki StronY Poddają

rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zleceniodawcy.

6. Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, z czego jeden

otrzymuje Zleceniobiorca, a dwa - Zleceniodawca.

ZLECENlODAWCA:

KONTRASYGNATA:

ZLEcENloBloRcA


