
 
 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Projekt realizowany w ramach RPO WŚ 2014-2020 na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego 
 

 

Biuro projektu: 

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża 

ul. Stodolna 30, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 
tel./fax 41 266 57 32  

kom. 505 011 072  

e-mail: pckostrowiec@poczta.onet.pl 
 

 

 

Kielce dn. 24 czerwca  2019 r.  

 

Rozeznanie Rynku nr 8/2018/62 
na przeprowadzenie warsztatów „Kosmiczna matematyka – praktyczne obserwacje nieba” 

w ramach projektu  

„Wszechstronny rozwój gwarantem sukcesu”  

 

1. Postanowienia wstępne 

Rozeznanie rynku odbywa się ramach projektu „Wszechstronny rozwój gwarantem sukcesu” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 

RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Podziałanie 

09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych 

 

2. Zamawiający: 

Fundacja Centrum Europy Lokalnej, ul. Krakowska 8/10 lok. 105, 25-029  Kielce, 

NIP: 959-189-71-78, KRS: 0000358259, REGON: 260401252 

 

3. Przedmiot zamówienia 

3.1 Przedmiotem rozeznania jest przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów „Kosmiczna Matematyka 

– praktyczne obserwacje nieba dla 115 uczniów w wieku 6 do 16 lat z ośmiu placówek oświatowych 

z miasta Ostrowiec Świętokrzyski: 

a. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 – ul. Trzeciaków 35 Ostrowiec Św. 

b. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 – ul. Niska 9 Ostrowiec Św. 

c. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 – Polna 56 Ostrowiec Św. 

d. Zespół Szkół i Placówek Publicznych Nr 3 – os. Ogrody 20 Ostrowiec Św. 

e. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 – ul. Akademicka 20 Ostrowiec Św. 

f. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 – ul. Niewiadoma 19 Ostrowiec Św. 

g. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10 – ul. Rzeczki 18 Ostrowiec Św. 

h. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 – os. Stawki 35 Ostrowiec Św. 

Warsztaty muszą być przeprowadzone w oparciu o autorski program zajęć. 

Na zakończenie zajęć, trener warsztatów obliguje się do wydania pisemnej opinii na temat poziomu 

zdobycia kompetencji i umiejętności w wyniku udziału w zajęciach. 

3.1.1 Program warsztatów powinien zawierać elementy dydaktyczne ukierunkowane na rozwój 

kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych wśród 

uczniów. Celem zajęć jest przekazanie wiedzy praktycznej umożliwiającej uczniom 

przeprowadzenie samodzielnych obserwacji w obszarze matematyki z wykorzystaniem różnych 

technik astronomii/obserwacji. 

3.1.2 Autorski program powinien zawierać: 

a. idee/pomysły/koncepcje programu zajęć 

b. cele ogólne i szczegółowe, 

c. metody i formy pracy, 

d. zakres merytoryczny zajęć, 
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e. określenie standardu wymagań, tj. efektów jakie osiągnięte zostaną przez uczestników/-

czki warsztatu po jego zakończeniu, 

f. kryteria i metody weryfikacji nabycia kompetencji w wyniku udziału w warsztatach. 

3.1.3 Zajęcia odbywać się będą od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r. Przewiduje się 

odbycie 3 spotkań x 6 godz. x 8 grup. Wsparciem objętych będzie łącznie 115 uczniów/uczennic 

(uczestników/-czek projektu). Warsztaty prowadzone będą w ośmiu grupach 14-osobowych. Na 

każdą grupę przypadać będzie 18 godzin zajęć.  

3.1.4 Godzina zajęć to godzina lekcyjna,  

3.1.5 8 grup x 14 osób x 18  godzin lekcyjnych/grupę: 

a. Wstęp – Niebo wokół nas (4 h) – nauka montażu, obsługi odczytywania mapek nieba 

b. Układ słoneczny (3h) planety, Słońce, gwiazdy itp. Obliczanie odległości gwiazd Ziemi od 

Słońca , szacowanie ilości gwiazd w galaktykach, budowa zegara słonecznego 

c. Teleskop i jego budowa – (2 h) nauka szkicowania tarczy słonecznej 

d. Zajęcia praktyczne obserwacje nieba – Słońca oraz nocne obserwacje planet, księżyca, 

gwiazd – 9 h ( wykorzystanie teleskopów i stanowisk obserwacyjnych) 

3.2 Umowa pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą obejmuje przygotowanie programu szkolenia, 

przeprowadzenie warsztatów oraz dojazd na miejsce warsztatów. 

3.3 Wszystkie kwestie szczegółowe, warunki pracy i zasady współpracy pomiędzy Wykonawcą  

a Zamawiającym precyzować będzie umowa na wykonanie warsztatu.  

3.4 Wybrany wykonawca opracuje program szkolenia i przekaże go do Zamawiającego, na co najmniej 3 

dni przed rozpoczęciem pierwszego warsztatu. 

3.5 Warunkiem ostatecznego wyboru oferty będzie podpisanie umowy na świadczenie usług będących 

przedmiotem zamówienia. Umowa może zawierać klauzule zabezpieczające prawidłowe wykonanie 

umowy, w szczególności dotyczące możliwości odstąpienia, rozwiązania lub wypowiedzenia umowy 

przez Zamawiającego w przypadku naruszenia umowy (w tym w przypadku zastrzeżeń co do jakości i 

terminów realizacji zamówienia).   

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania przez wykonawców ofert wariantowych. 

 

IV. Warunki udziału w rozeznaniu rynku. 

1. W niniejszym rozeznaniu rynku mogą brać udział osoby które spełniają łącznie następujące kryteria: 

a. posiadają wykształcenie wyższe magisterskie w obrębie nauk matematyczno – przyrodniczych (na 

potwierdzenie należy złożyć kopię dyplomu studiów wyższych); 

b. posiadają szeroką wiedzę z zakresu astronomii; 

c. posiadają wiedzę w zakresie budowy układów optycznych;   

d. posiadają doświadczenie w pracy z cyfrowymi metodami rejestracji obrazów  (kamerami CCD 

i CMOS) oraz umiejętność obsługi sprzętu tego typu; 

e. posiadają umiejętność obsługi sprzętu do obserwacji słońca i obiektów układu planetarnego; 

f. posiadają doświadczenie w prowadzeniu zajęć terenowych/warsztatów z astronomii (wymagane jest 

przeprowadzenie min. jednego warsztatu,  w wymiarze min. 28 godz./grupę). 

Wykonawca poświadcza spełnienie powyższych kryteriów, określonych w ppkt. b-f, oświadczeniem 

załączony do formularza ofertowego (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do rozeznania rynku nr 

8/2018/62) 

 

V. Termin i miejsce realizacji zamówienia 
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1. Miejsce realizacji warsztatów jest lokalizacja wskazana przez Zamawiającego na terenie miasta 

Ostrowiec Świętokrzyski. 

1. Warsztaty rozpoczną się w lipcu 2019 r.. Dokładne terminy realizacji poszczególnych spotkań zostaną 

ustalone pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na min. 7 dni przed realizacją każdego ze spotkań. 

 

VI. Termin i miejsce złożenia oferty 

1. Termin składania ofert upływa 04 lipca 2019 r. o godz. 9.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną 

odrzucone.  

2. Możliwy sposób złożenia oferty:  

a. drogą elektroniczną (skan wymaganych dokumentów) na adres e-mail: m.skrzyniarz-

pioro@fundacja-cel.pl; 

b. drogą pocztową/osobiście na adres: Fundacja Centrum Europy Lokalnej, ul. Krakowska 8/10  

lok. 105, 25- 029 Kielce; 

 

VII. Sposób przygotowania Oferty: 

1. Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim, 

2. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym. 

 

VIII. Ocena oferty: 

8.1 Kryterium wyboru oferty: cena brutto oferty – 80%, klauzule społeczne – 20%.  

Punktacja dla kryterium cena brutto oferty wyliczana będzie według następującego wzoru P1 – 80 pkt. 

                Cmin  

P1=  ----------------------- x 80 

                  Co 

gdzie: 

Cmin - najniższa cena brutto 

Co - cena badanej oferty 

 

Punktacja dla kryterium klauzule społeczne – 20%: każdy Wykonawca który zatrudni do realizacji 

zamówienia min. jedną osobę należącą do jednej z grup: 

a. bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy; 

b. osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

c. innych osób o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym lub we 

właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

(EOG)otrzyma dodatkowo 20 pkt. 

Warunek weryfikowany na podstawie oświadczenia Wykonawcy, w którym Wykonawca poda konkretnie do 

której tzw. grupy marginalizowanej należeć będzie min. jedna osoba realizująca przedmiot zamówienia oraz 

na podstawie dokumentów, przedstawionych przed podpisaniem umowy, tj. np. poświadczona za zgodność z 

oryginałem kopia orzeczenia o niepełnosprawności danej osoby, zaświadczenie z PUP/MUP iż osoba w 

momencie zatrudnienia była osobą bezrobotną itp. 

W przypadku wykazania do realizacji zamówienia więcej niż jednej osoby z tzw. grupy marginalizowanej,  

w oświadczeniu należy zawrzeć oddzielne informacje o każdej z tych osób. 
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UWAGA! Charakter realizacji zamówienia nie wymaga konieczności zatrudnienia w oparciu o umowę o 

pracę. Oznacza to, że osoby zatrudnione do realizacji zamówienia mogą być zatrudnione w oparciu o innego 

rodzaju umowę, np. umowę cywilnoprawną. Zamawiający nie narzuca tym samym Wykonawcy charakteru 

zatrudnienia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie. Niemniej jednak Wykonawca zobligowany jest 

do podania informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

XI. Postanowienia końcowe 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a. odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie, 

b. zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty o ile złożone oferty przewyższać będą 

możliwości finansowe Zamawiającego, 

c. zmiany terminów wyznaczonych w rozeznaniu rynku, maksymalnie o jeden miesiąc w przód i/lub w tył, 

d. żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania, 

               

                                                                                      Agnieszka Giemza 

 

Prezes Zarządu 

Fundacji Centrum Europy Lokalnej 

 

 

Załączniki: 

a. Załącznik nr 1 – Oferta 

b. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu kryteriów dostępu 

c. Załącznik nr 3 – Wzór umowy 
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Załącznik nr 1 do Rozeznania Rynku nr 8/2018/62 

 

 

 

……………………………  

Dane/pieczątka Wykonawcy                                                                                                      .............................. 

            data 

OFERTA 
 

Do  

Fundacji Centrum Europy Lokalnej 

ul. Krakowska 8/10 lok. 105 

25-029 Kielce 

Tel 41 230 23 10 

 

Odpowiadając na Rozeznanie Rynku nr 8/2018/62 składam/-y ofertę  następującej treści: 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto...............................................................zł. 

Obowiązujący podatek VAT    .......%       ........................................................................zł. 

Cena brutto* ....................................................................................................................zł. 

Słownie: ........................................................................................................................ 

...................................................................................................................................... 

w tym: 

Przedmiot zamówienia 

Cena jednostkowa brutto 

za przeprowadzenie 1 godziny 

warsztatów „Kosmiczna Matematyka” 

Liczba 

godzin 
Cena łącznie 

Przygotowanie i 

przeprowadzenie 

warsztatów „Kosmiczna 

matematyka” dla 112 

uczniów w wieku 6 do 16 

lat z ośmiu placówek 

oświatowych z miasta 

Ostrowiec Świętokrzyski 

...........................PLN 

 

................................................... 

............................................... 

(kwota słownie) 

144 

...........................PLN 

 

................................................... 

............................................... 

(kwota słownie) 

 

2. Przyjmuję/-emy do realizacji postawione przez zamawiającego w Rozeznaniu Rynku nr 

8/2018/62, warunki.  

 
 *W przypadku osoby fizycznej zawiera koszty pochodne od wynagrodzenia, czyli składki ZUS zakładu pracy (zleceniodawcy). 

 

 

 

 

 

                                                                              ……………………………............................................................. 

                                                                                       (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do Rozeznania Rynku nr 8/2018/62 

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW DOSTĘPU 

 

 

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia, określonego w Rozeznaniu Rynku nr  

RR-8/2018/62 z dnia 24 czerwca 2019 r. dotyczącego przeprowadzenia warsztatów astronomicznych 

„Kosmiczna matematyka – praktyczne obserwacje nieba”, w ramach projektu „Wszechstronny rozwój 

gwarantem sukcesu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020, Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i 

zdrowotnych, Podziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych kluczowych 

oświadczam(y), że:  

a. posiadam szeroką wiedza z zakresu astronomii; 

b. posiadam wiedzę w zakresie budowy układów optycznych;   

c. posiadam doświadczenie w pracy z cyfrowymi metodami rejestracji obrazów  (kamerami CCD i  CMOS) oraz 

umiejętność obsługi sprzętu tego typu; 

d. posiadam umiejętność obsługi sprzętu do obserwacji słońca i obiektów układu planetarnego; 

e. posiadam doświadczenie w prowadzeniu zajęć terenowych/warsztatów z astronomii w wymiarze min. 28 

godzin szkoleniowych. 

 

 

 
……………………       ………………………………………………… 

data          czytelny podpis 
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Załącznik nr 3 do Rozeznania Rynku nr 8/2018/62 

 

Umowa nr  
 

zawarta w dniu ……………………..r. pomiędzy  

Fundacją Centrum Europy Lokalnej prowadzącą działalność na podstawie wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, 

Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Społecznej 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000358259, z siedzibą w Kielcach, ul. Krakowska 8/10 lok. 105, 25-029 Kielce, NIP 959-189-71-78, 

REGON 260401252, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Panią Agnieszkę Giemzę, zwaną dalej 

Zamawiającym  

A 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: 

 

§ 1. 

2. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę w zakresie przygotowania 

i przeprowadzenia warsztatów „Kosmiczna matematyka – praktyczne obserwacje nieba” dla ośmiu grup 

uczniów w wieku od 6 do 16 lat z ośmiu placówek oświatowych z terenu miasta Ostrowiec Świętokrzyski: 

a. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 – ul. Trzeciaków 35; 

b. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 – ul. Niska 9; 

c. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 – ul. Polna 56; 

d. Zespół Szkół i Placówek Publicznych Nr 3 – os. Ogrody 20; 

e. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 – ul. Akademicka 20; 

f. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 – ul. Niewiadoma 19; 

g. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10 – ul. Rzeczki 18; 

h. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 – os. Stawki 35. 

3. Liczba godzin przewidzianych na realizację warsztatów wynosi 144 godziny lekcyjne, podzielone pomiędzy 

osiem placówek świetlicowych, w wymiarze 18 godzin lekcyjnych na każdą z 8 placówek świetlicowych. 

4. Godzina lekcyjna liczona jest jako 45 minut. 

5. Miejscem wykonywania zlecenia jest lokalizacja wskazana przez Zamawiającego na terenie miasta Ostrowiec 

Świętokrzyski. 

6. Wsparcie o którym mowa w ust. 1 realizowane jest w ramach projektu pn. „Wszechstronny rozwój gwarantem 

sukcesu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania RPSW.09.02.00 Ułatwienie 

dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałania RPSW.09.02.01 Rozwój 

wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. 

 

§ 2. 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować warsztaty „Kosmiczna matematyka – praktyczne obserwacje nieba” 

w oparciu o własne materiały pomocnicze. 
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2. Szczegółowe terminy realizacji usługi uzgodnione zostaną pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na min. 7 

dni przed realizacją wsparcia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji wsparcia, tj. wydłużenia go bądź 

skrócenia, maksymalnie o jeden miesiąc. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za świadczoną usługę, z uwzględnieniem dbałości o jak 

najwyższą jej jakość. 

5. Umowa zawarta zostaje na okres od dnia jej podpisania do 31 grudnia 2019r. 

 

§ 3. 
1. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania autorskiego programu zajęć, w ramach którego przewidziane 

jest zbadanie wiedzy uczestników/-czek zajęć na ich początku oraz na ich zakończenie. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wydania pisemnej opinii na temat poziomu zdobycia kompetencji 

i umiejętności w wyniku udziału w zajęciach. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia upoważnionym podmiotom przeprowadzenia czynności 

kontrolnych lub audytowych, w tym dostępu do swojej siedziby i miejsca realizacji zamówienia. 

4. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązania wynikającego z tej umowy innej jednostce bez 

zgody Zamawiającego.  

 

§ 4. 
1. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:  

a. przeprowadzenie warsztatów pn. „Kosmiczna matematyka – praktyczne obserwacje nieba” 

z wykorzystaniem zarówno metod tradycyjnych jak i nowatorskich sposobów nauczania, angażujących do 

aktywnej pracy wszystkich uczniów/uczennice; 

b. przygotowanie autorskiego programu zajęć w ramach którego przewidziane jest zbadanie wiedzy 

uczestników/-czek zajęć na ich początku oraz na ich zakończenie; 

c. prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją warsztatów (listy obecności, program zajęć, dziennik 

zajęć). Wykonawca zobowiązuje się pod nadzorem Zamawiającego do umieszczenia na wszystkich 

dokumentach obowiązujących w trakcie realizacji zamówienia informacji o współfinansowaniu ze środków 

Unii Europejskiej, logotypu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz 

logo Unii Europejskiej; 

d. pozostawanie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia w dyspozycyjności Zamawiającego, rozumianej 

jako realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego, w oparciu 

o przedstawiany na bieżąco przez Zamawiającego harmonogram, uaktualniany w odniesieniu do 

możliwości i potrzeb uczestników/-czek Projektu; 

e. sporządzania i przekazywania Zamawiającemu protokołu wskazującego prawidłowe wykonanie zadania 

oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie;  

f. dostarczenie do Zamawiającego list obecności, programu i dziennika zajęć. 

2. Do obowiązków Zamawiającego w szczególności należy: 

a. rekrutacja osób na zajęcia; 

b. nadzór nad realizacją wsparcia. 

 

§ 5. 
1. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia i przekazania Zamawiającemu odpowiedniej dokumentacji:  

a. dziennych list obecności uczestników/-czek warsztatów; 
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b. program zajęć; 

c. dziennika zajęć, wymiar godzin oraz tematykę zajęć warsztatowych; 

d. protokołu, zawierającego informacje jakie kompetencje w wyniku realizacji warsztatów zostały zdobyte 

przez ich uczestników/-czki; 

e. innej dokumentacji niezbędnej do rozliczenia warsztatów. 

 

§ 6. 

1. Strony oświadczają, że będą wymieniać informacje potrzebne do starannego i należytego wykonania 

obowiązków wynikających z umowy.  

2. Strony zobowiązują się do zachowania poufności oraz właściwego zabezpieczenia informacji udostępnionych 

w ramach wykonywania niniejszej umowy.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli przestrzegania przez Wykonawcę postanowień umowy. 

Zamawiający, wyznaczając osobę uprawnioną, zastrzega sobie prawo uczestnictwa w zajęciach w celu 

stwierdzenia prawidłowości realizacji programu.  

 

§ 7. 

1. Wykonawca za właściwe wykonanie przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie (zapłatę) brutto brutto 

w wysokości …………………………….PLN (słownie: …………………………………..złotych brutto 

brutto, 00/100) za realizację jednej godziny warsztatów. Stawka wynagrodzenia zawiera koszty pochodne od 

wynagrodzenia, czyli składki ZUS zakładu pracy (zleceniodawcy).  

2. Wynagrodzenie za realizację zamówienia współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2014-2020, Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych 

i zdrowotnych, Poddziałania RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne co miesiąc, na podstawie protokołu wskazującego prawidłowe wykonanie 

zadania oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym oraz na podstawie rachunku wystawionego 

przez Wykonawcę. 

4. Zamawiający dokona przelewu kwoty objętej rachunkiem na rachunek bankowy Wykonawcy do 14 dni od 

dnia otrzymaniu prawidłowo wystawionego rachunku, pod warunkiem posiadania na rachunku bankowym 

Zamawiającego środków finansowych na realizację projektu, w przeciwnym przypadku termin może zostać 

przedłużony. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i informacji o wysokości 

wynagrodzenia osiąganego z tytułu niniejszej umowy w celu właściwej realizacji i rozliczenia projektu. 

 

§ 8.  

1. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną: 

a. w wysokości 10% wartości zamówienia, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za 

które odpowiada Wykonawca; 

b. w wysokości 0,5% wartości zamówienia za przekroczenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia za 

każdy dzień zwłoki zawiniony przez Wykonawcę; 

c. w wysokości 5% wartości przedmiotu zamówienia za nieprzestrzeganie zapisów umowy zawartych § 5 

niniejszej umowy. 

2. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną: 
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a. w wysokości 10% wartości zamówienia, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za 

które sam odpowiada. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo pomniejszenia wysokości należności o uprzednio naliczone kary umowne 

określone w pkt. 1. 

5. W przypadku niewykonania umowy w terminie określonym w § 2. z winy Wykonawcy, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu do realizacji umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie, że zobowiązanie wynikające z niniejszej umowy wygasa, jeżeli jedno ze 

świadczeń wzajemnych stanie się niemożliwe do wykonania w skutek okoliczności, za które żadna ze stron 

nie ponosi odpowiedzialności.  

 

§ 9.  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i karną za czynności wykonywane w ramach niniejszego 

zlecenia zarówno z winy umyślnej jak i błędu i lekkomyślności.  

 

§ 10. 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadkach, gdy: 

a. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia; 

b. konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy 

Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, 

w ramach którego realizowane jest zamówienie; 

c. konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego lub wytycznych i zaleceń Instytucji 

Zarządzającej; 

d. wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób 

a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej 

interpretacji jej zapisów przez strony; 

e. w przypadku gdy wybrany do realizacji zamówienia Wykonawca, od min. 10% uczestników/-czek 

warsztatów, dwukrotnie otrzyma ocenę wskazującą na niezadowolenie ze świadczonej usługi, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania z nim umowę na świadczenie tychże usług. 

 

§ 11. 

W przypadku sporów powstałych na tle realizacji postanowień niniejszej umowy strony ustalają, iż właściwym 

dla ich rozstrzygania będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 12. 

W przypadku rażących zaniedbań przez jedną ze stron, umowa może być rozwiązana ze skutkiem 

natychmiastowym. 

 

§ 13. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy m.in. Kodeksu Cywilnego, Ustawy 

o finansach publicznych, Ustawy prawo zamówień publicznych. 



 
 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

Projekt realizowany w ramach RPO WŚ 2014-2020 na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego 
 

 

Biuro projektu: 

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża 
ul. Stodolna 30, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

tel./fax 41 266 57 32  

kom. 505 011 072  
e-mail: pckostrowiec@poczta.onet.pl 

 

 

 

 

§ 14. 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 Wykonawca  Zamawiający 

 

 

 


