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Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego 

                                                                znak: ZD.253.10.2014 

 

Umowa nr ............. 

 

W dniu ............ września 2014 r w Legionowie, pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Legionowie z siedzibą przy ul. Gen. W. Sikorskiego 11 w Legionowie (05-119) 

posiadającym NIP 536 16 76 201, REGON 017168210, reprezentowany przez: 

Annę Kaczmarek, Dyrektora,  

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

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

....... 
zwaną dalej Wykonawcą, 

w wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego procedury udzielenia zamówienia 

publicznego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). 

 

§ 1 

 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się zorganizować i przeprowadzić zajęcia 

rehabilitacyjne zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych dla 15 osób 

niepełnosprawnych w zakładzie opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Legionowskiego. 

Powyższe działanie wdrażane jest w ramach projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz 

więcej!” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt 

realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 7.1. "Rozwój i 

upowszechnienie aktywnej integracji", poddziałania 7.1.2. "Rozwój i upowszechnienie 

aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" i jest współfinansowany przez 

Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Rehabilitacja medyczna i badania lekarskie odbywać się będą w siedzibie Wykonawcy. 
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie z przedmiotem zamówienia, 

rozdział II zapytania ofertowego (załącznik Nr 2) oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy, 

stanowiącą załącznik Nr 3 do umowy. 

4. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 20.12.2014r., w tym 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w każdy dzień roboczy w godz. 

od 8:00 do 20:00 lub w inne dni zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych. 

§ 2 

 

1.Wykonawca, za wykonanie przedmiotu umowy, otrzyma wynagrodzenie, zgodnie z 

formularzem ofertowym, w wysokości ...................... zł brutto (słownie: ) w tym należny 

podatek VAT. 

2. Cena za wykonanie usługi na rzecz jednej osoby niepełnosprawnej uczestniczącej w 

zajęciach rehabilitacyjnych wynosi: .......... zł brutto, (słownie: ); 

3. W przypadku uczestniczenia w zajęciach rehabilitacyjnych mniejszej, niż określona w § 1 

umowy, liczby osób niepełnosprawnych, wysokość wynagrodzenia określonego w ust. 1 

ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o cenę brutto za udział jednej osoby niepełnosprawnej w  
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zajęciach rehabilitacyjnych).  

 

4. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości wynikającej z faktycznej ilości osób 

niepełnosprawnych uczestniczących w zajęciach rehabilitacyjnych.  

5. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z ust. 1, zostanie wypłacone przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na realizatora projektu – Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo. 

6. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

 

§ 3 

Zamawiający ma prawo do dokonania kontroli realizacji umowy w każdym zakresie, w tym w 

szczególności kontroli przebiegu i sposobu prowadzenia zajęć, kontroli przestrzegania 

ochrony danych osobowych osób skierowanych na zajęcia. 

§ 4 

Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia, wiedzę i zasoby niezbędne do 

wykonania przedmiotu umowy. 

§ 5 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących 

przypadkach i wysokościach: 

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% 

wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za cały przedmiot umowy; 

- za wykonanie usługi niezgodnie ze złożoną ofertą, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

naliczenia kary umownej w wysokości 1 % wynagrodzenia przysługującego za cały 

przedmiot umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia postanowień umowy; 

- stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną; 

2. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

zastrzeżone kary umowne, do pełnej wysokości szkody. 

4. Potrącenia kar umownych dokumentuje się na rachunku wystawionym przez Wykonawcę, 

a następnie na konto bankowe Wykonawcy, przedstawione w fakturze, przelewa się należne 

środki pomniejszone o karę umowną. 

 

§ 6 

1. Wykonawca może przetwarzać dane osobowe przekazane przez Zamawiającego wyłącznie 

w celu realizacji Zadania oraz wyłącznie w zakresie zgodnym z niniejszą umową. 

2. Wykonawca oświadcza, że przed rozpoczęciem przetwarzania danych podejmie środki 

techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych, 

wymagane przepisami prawa, w tym wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji 

przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim 

powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych 

osobowych (Dz. U. Nr 100, Poz. 1024). 
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3. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując niniejszą umowę będzie przestrzegał 

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 

Z 2002 r. Nr 101, Poz. 926, z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych. 

 

§7 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo niezwłocznego odstąpienia od umowy w następujących 

sytuacjach: 

1) Wykonawca nie rozpoczął wykonania przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny.  

2) Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami oraz zapisami 

zapytania ofertowego, które stanowi jej integralną część, a w szczególności w przypadku 

prowadzenia zajęć niezgodnie z przedmiotem zamówienia, przysługuje prawo odstąpienia od 

umowy i odmowy zapłaty wynagrodzenia za zrealizowaną część. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 

tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Odstąpienie od umowy winno następować w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§8 

1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem Umowy upoważnia się: 

a. ze strony Zamawiającego: ................................................................................................. 

b. ze strony Wykonawcy: ………………………………………………………………………. 

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej 

Strony i nie stanowi zmiany Umowy. 

§9 

 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu 

cywilnego.  

2. Zmiana treści umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Spory powstałe w związku z wykonaniem Umowy Strony zgodnie poddają rozstrzygnięciu 

sądu właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Wykonawcy i 2 dla 

Zamawiającego. 

5. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 

a. Załącznik nr 2 – zapytanie ofertowe, 

b. Załącznik nr 3 – oferta wykonawcy, 

c. Załącznik nr 4 – wzór protokołu odbioru. 

 

 

……………………………….     ………………………….. 

 

 

    Zamawiający         Wykonawca  
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