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Projekt „W MŁODOŚCI JEST POWER” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany  

przez GD CONSULTING NON PROFIT  SP. Z O.O. (dawniej: GD Consulting Grzegorz Durak) w partnerstwie z FALCO Rafał Górski na podstawie Umowy o 

dofinansowanie projektu nr  POWR.01.02.01-18-0019/18 z dnia 12.12.2018r. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu  

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie  

osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu  

Społecznego.      

Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr 1/07/2019/WMP 

 

Istotne postanowienia umowy 

Umowa Nr ............................ 

 
zawarta w dniu .................... r. w ....................................... pomiędzy: 
 

GD CONSULTING NON PROFIT SP. Z O.O. 

ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec 

NIP: 8172192840, REGON: 382987102, KRS: 0000779614 

reprezentowanym przez Iwona Kaliszczak – Prezes Zarządu  

 zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

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

zwanym w dalszej części „Wykonawcą” 

 
Niniejsza umowa zawarta jest na podstawie wyboru oferty dotyczącej  Zapytania  ofertowego 

nr 1/07/2019/WMP z zachowaniem procedury zasady konkurencyjności  określonej  w  Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 –2020. 

 
§ 1 

Przedmiot i zakres umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi przeprowadzenia  

kursów zawodowych wraz z egzaminem i zapewnieniem sal oraz materiałów szkoleniowych dla …. 

Uczestników/Uczestniczek w ramach realizowanego  przez GD CONSULTING NON PROFIT SP. Z O.O. 

projektu pn. „W MŁODOŚCI JEST POWER”, nr POWR.01.02.01-18-0019/18, współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach POWR WP 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku 

pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe. 
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§ 2 

Termin realizacji zamówienia 

1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2019 r., w 

miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub przesunięcia terminów wskazanych powyżej na skutek 

wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego (których nie można było 

przewidzieć). 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów realizacji zamówienia, podyktowane prawidłową  

i terminową realizacją projektu. 

4. O wszelkich ewentualnych zmianach Wykonawca będzie informowany na bieżąco. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji usługi. 

 

§ 3 

Miejsce realizacji zamówienia 

1. Zamawiający zakłada możliwość realizacji usługi na terenie województwa podkarpackiego na terenie powiatu 
mieleckiego i m. Mielec oraz powiatu jasielskiego i m. Jasło 

 
§ 4 

Zasady rozliczeń 

1. Wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy przysługuje 

wynagrodzenie w wysokości łącznie: 

.....................zł brutto (słownie: ............................... zł brutto) 

2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 

3. Wykonawca udzieli 30 dniowego terminu płatności za fakturę/rachunek. 

4. Wypłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy dokonywana będzie po otrzymaniu i zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawianych przez Wykonawcę faktur VAT lub rachunków w sposób 

następujący: 

a. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie za zrealizowane usługi, po ich akceptacji. 

b. Rozliczenia finansowe z Wykonawcą będą odbywały się systematycznie, na koniec miesiąca na podstawie 

rozliczenia wykonanej usługi wg kalkulacji określonej w § 4 pkt.1. 

c. Każdorazowo zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym po wystawieniu przez Wykonawcę 

faktury/rachunku w terminie do 30 dni od jej otrzymania na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe, 

d. Zamawiający ma prawo do wydłużenia wskazanego na fakturze/rachunku terminu płatności, w przypadku 

braku środków przeznaczonych na zapłatę faktury na koncie bankowym wyodrębnionym do realizacji 

Projektu, o czym poinformuje Wykonawcę. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty takiej faktury  

w terminie do 7 dni od daty otrzymania ww. środków na konto projektowe. 

e. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zapłaty Wykonawcy za wykonane usługi po całkowitym 

zakończeniu świadczenia usługi, nie później jednak niż do dnia 30.09.2019r. 

f. Z tytułu opóźnień w zapłacie za fakturę/rachunek Wykonawcy nie przysługują odsetki. 

g. Za niezrealizowaną część usługi Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. Łączna kwota 

wynagrodzenia określona w § 4 pkt. 1, zostanie pomniejszona o wartość niezrealizowanej części usługi. 

h. W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego poprawności wykonania całości lub części usługi i 

nie przedstawienia przez Wykonawcę zadowalającego wyjaśnienia tych nieprawidłowości, bądź 
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wystąpienia innych przyczyn uniemożliwiających uznanie usługi przez Zamawiającego za wykonaną 

zgodnie z zasadami i warunkami realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Zamawiający  zastrzega sobie możliwość uznania usługi 

za niewykonaną i nie wypłacenia z tego tytułu wynagrodzenia. 

i. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania części zamówienia bez podania przyczyny.  

W przypadku nie zrealizowania przez Zamawiającego części zamówienia – Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie jedynie za zrealizowaną poprawnie część zamówienia. 

j. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia części zamówienia bez podania przyczyny.  

W przypadku wypowiedzenia części zamówienia – Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za 

zrealizowaną poprawnie część zamówienia. 

k. Wynagrodzenie określone w § 4 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem usług będących 

przedmiotem niniejszej umowy. 

 
§ 5 

Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a. niezwłocznego informowania Zamawiającego w formie pisemnej o problemach w realizacji usługi,  

w szczególności o zaprzestaniu ich realizacji, 

b. zachowania poufności, tj. nie przekazania osobom trzecim informacji stanowiących tajemnicę handlową 

dotyczącą szczegółów niniejszej umowy, 

c. prowadzenia dokumentacji realizacji umowy i systematycznego przekazywania   do Zamawiającego 

informacji  o postępach  w  realizacji  zamówienia  (nie  rzadziej  niż  raz  w miesiącu), 

d. oznaczania prowadzanej dokumentacji zgodnie z zasadami określonymi                                          

 w następujących dokumentach: 

- Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-

2020, 

- Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i 

promocji. 

e. wykonywania usługi z zachowaniem wysokich standardów jakościowych realizowanej usługi, w sposób 

zapewniający osiągnięcie zakładanych celów. 

2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania kontroli realizacji usługi w każdym czasie jej 

trwania w zakresie niezbędnym do oceny prawidłowości realizacji zamówienia. 

3. Począwszy od dnia zawarcia niniejszej Umowy do dnia 31 grudnia 2029r. lub później, jeśli ten termin 

zostanie wydłużony przez Instytucję Pośredniczącą oficjalnym pismem otrzymanym przed 31 grudnia 2028r., 

Wykonawca zobowiązuje się do poddania się kontroli lub audytowi dokonywanemu przez Instytucję 

Pośredniczącą lub wyznaczonego pełnomocnika oraz inne uprawnione podmioty, jeśli taki obowiązek wynika 

z przepisów prawa w zakresie prawidłowości realizacji Projektu poprzez udostępnienie kontrolującym 

wglądu w dokumenty, w tym dokumenty finansowe oraz dokumenty w formie elektronicznej związane  

z realizacją Projektu. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia kontroli realizacji niniejszej umowy, w tym wglądu  

w dokumenty finansowe związane z realizacją niniejszej umowy na żądanie Zamawiającego lub innych 

podmiotów uprawnionych do kontroli. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony wszelkich danych osobowych uzyskanych w związku z realizacją 
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niniejszej umowy zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Równocześnie 

Wykonawca zobowiązuje się, iż nie będzie gromadził ani przetwarzał powyższych danych osobowych  

w żadnych systemach informatycznych. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności tj. nie przekazywania osobom trzecim informacji 

stanowiących tajemnicę handlową dotyczącą szczegółów niniejszej umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej  z realizacją umowy do dnia 

31.12.2029 r. w sposób zapewniający dostępność poufność i bezpieczeństwo oraz informowania 

Zamawiającego o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizacją umowy.  

W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez 

Wykonawcę działalności przed ww. terminem, Wykonawca zobowiązuje się pisemnie  poinformować   

Zamawiającego   o   miejscu   archiwizacji   dokumentów   związanych  z realizowanym projektem. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia odpowiednich działań informacyjnych dotyczących 

realizowanych w ramach niniejszej umowy usług zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Województwa Podkarpackiego 2014-2020 

m.in.: oznaczania miejsca wykonania usługi oraz wszelkich innych dokumentów związanych z realizacją 

umowy. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową za niedopełnienie powyższych obowiązków. 

10. Zamawiający zastrzega sobie:   

a. Prawo do podania szczegółowego zakresu usługi. 

b. Prawo kontroli prawidłowości realizacji przedmiotu umowy w każdym czasie trwania umowy. 

c. Prawo do wskazania miejsc w jakich ma być realizowana usługa oraz terminów realizacji, w zależności 

od zapotrzebowania. 

d. Prawo do odwołania lub zmiany zgłoszonego miejsca/terminu przeprowadzenia usługi. Wykonawcy nie 

przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. 

 
§ 6 

Rozwiązanie umowy 

1. W przypadku, gdy Zamawiający bez uzasadnionego powodu oraz ze swej winy zalega z zapłatą 

wynagrodzenia, Wykonawca może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym poprzez 

oświadczenie woli złożone Zamawiającemu na piśmie. Przesunięcie terminu płatności z powodu braku 

środków finansowych na rachunku Projektu nie może stanowić podstawy rozwiązania  umowy przez 

Wykonawcę zgodnie z niniejszym punktem. 

2. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy z ważnych przyczyn powinno być przesłane listem poleconym na 

adres drugiej Strony wskazany w niniejszej Umowie, lub doręczone osobiście za pokwitowaniem. 

3. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem dnia, w którym strona otrzymała oświadczenie o rozwiązaniu umowy, 

co nie wyklucza konieczności realizacji kar umownych określonych w § 7. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w  każdym  momencie jej  trwania w trybie 

natychmiastowym i bez podania przyczyny. 

 
§ 7 

Kary umowne 

1. W przypadku nienależytego lub sprzecznego z umową wykonania usługi przez Wykonawcę 

ZamawiającyniejestzobowiązanydozapłatyWykonawcywynagrodzeniawynikającegozumowy. 

2. W przypadku odmowy przez Wykonawcę zrealizowania umowy na  rzecz  Zamawiającego w ustalonym 
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wymiarze osobowym - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  w wysokości 20% łącznego 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Każdorazowa odmowa świadczenia usługi przez Wykonawcę we wskazanym przez Zamawiającego terminie 

może być potraktowana przez Zamawiającego jako wypowiedzenie umowy o świadczenie usług przez 

Wykonawcę z winy Wykonawcy. 

Zamawiający z tytułu każdej odmowy świadczenia usługi przez Wykonawcę we wskazanym przez 

Zamawiającego terminie może dodatkowo obciążyć Wykonawcę karą umowną w kwocie 2.000zł. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy. 

5. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do jakości realizacji usługi wynajmu lub wystąpienia 

nieprawidłowości w tym zakresie Zamawiający wstrzymuje do czasu ich wyjaśnienia wszystkie płatności. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych  z 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

7. Zapłata kar umownych nie wyklucza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

od Wykonawcy jeżeli wysokość szkody wynikającej z niewykonania, nieterminowego wykonania, bądź 

nieprawidłowego wykonania usługi przez Wykonawcę przewyższy wysokość karu mownych. 

8. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 20% łącznego 

wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie. 

 
§ 8 

Współpraca 

1. Do merytorycznej współpracy i koordynacji w przedmiotowym zakresie prac objętych niniejszą umową ̨ 

Zamawiający upoważnia:...................................................................... 

2. Do merytorycznej współpracy i koordynacji w zakresie realizacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy 

upoważniona/y jest: ........................................................................... 

 
§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie powiadomienia i doręczenia związane z wykonywaniem Umowy, muszą być dokonywane  

w formie pisemnej na adres: 

Zamawiający: ……………………. 

Wykonawca:.................................. 

2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adresów  

do doręczeń. 

3. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego załatwiania wszelkich sporów mogących wyniknąć  

w związku z realizacją ̨Umowy. 

4. W  przypadku  niemożności  rozstrzygnięcia  sporu  w  trybie  określonym  w  pkt.  3 niniejszego paragrafu, 

Strony ustalają zgodnie, że spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego 

rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

6. Ostateczna interpretacja zapisów niniejszej umowy należy do Zamawiającego w oparciu o odpowiednie 
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reguły i zasady wynikające z POWR WP 2014-2020,a także w oparciu o odpowiednie przepisy prawa Unii 

Europejskiej. 

7. Strony zgodnie oświadczają, iż Umowa może zostać zmieniona tylko w taki sposób, aby odpowiadała 

postanowieniom Umowy o Dofinansowanie Projektu „W MŁODOŚCI JEST POWER”. 

8. Strony przystąpią do wykonania Umowy niezwłocznie po jej podpisaniu. 

9. Zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. 

10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

…………………………...…. ………………………… 

(data, podpis Zamawiającego)    (data, podpis Wykonawcy) 


