
 

 

 
 

 
 
 

Załącznik nr 2 

Istotne postanowienia umowy  

Zawartej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

UMOWA nr   ../2019/BZP/IZS 
zawarta w dniu ……….. 2019 r. pomiędzy: 

 
Fundacją „Fundusz Współpracy” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Górnośląskiej 4a, 00-444 
Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 
fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem 0000112576, posiadającą nr NIP 5260005468, reprezentowaną przez: Pana 
Tadeusza Kozeka – Członka Zarządu Fundacji „Fundusz Współpracy” oraz Pana Jacka Ostrowskiego 
– Członka Zarządu Fundacji „Fundusz Współpracy”, zwaną dalej „Zamawiającym”, 
 

a  
 

„Wykonawcą” 

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub każda z nich z osobna „Stroną” 

Zważywszy, że Wykonawca złożył ofertę na świadczenie usług w zapytaniu ofertowym nr ……… i 
jego oferta – stanowiąca Załącznik nr 3 do niniejszej umowy - została uznana za 
najkorzystniejszą, 

Strony postanawiają co następuje: 

§1  
Przedmiot umowy 

Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usługi hotelowej polegającej 
na zorganizowaniu szkoleń poprzez zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia i sal do 
przeprowadzenia szkoleń dla ……………..1, podczas dziewięciodniowych szkoleń w  miejscu ……..  
odbywających się w okresie od 24 lipca do 30 września 2019 r. – w 3 dniowych sesjach (trzy 
dni) szkoleniowych w każdym miesiącu -  organizowanych zgodnie z założeniami, o których 
mowa  załączniku nr 1 (zapytanie ofertowe nr..   ), w terminach wskazanych w załączniku nr 2 – 
harmonogram szkoleń oraz stosownie do pkt 1) – 3 poniżej i §3 niniejszej umowy przy czym: 

1) w zakresie zapewnienia zakwaterowania Wykonawca zobowiązany jest do: zapewnienia 
noclegu ze śniadaniem dla  około 10  osób w miejscach (lokalizacjach) wskazanych w §3 ust. 2 w 
terminach wskazanych w załączniku nr 2 – harmonogram szkoleń   - z zastrzeżeniem §3 ust. 2  
pokojach: 1-osobowych lub 2-osobowych do pojedynczego wykorzystania (posiadających WC, 
kabinę prysznicową/wannę, umywalkę, z dostępem do ciepłej wody); w pokojach powinny 
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znajdować się co najmniej: jednoosobowe łóżka, pościel, koce, ręczniki, szafy ubraniowe, stolik, 
krzesło, oświetlenie górne, bezpośredni i łatwy dostęp do co najmniej jednego gniazdka 
elektrycznego. Przynajmniej 2 pokoje powinny być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. 

2) w zakresie wyżywienia Wykonawca zobowiązany jest do: zapewnienia w miejscu wskazanym 
w §3 ust. 1 w terminie zgodnie z załącznikiem nr 2 – harmonogram szkoleń- wyżywienia dla 
około 10 uczestników z każdej grupy szkoleniowej obejmującego dla każdego uczestnika, w 
każdym dniu zakwaterowania/ i szkolenia  serwis kawowy, obiad dwudaniowy i kolację;  

3) wykonawca zapewni sale do przeprowadzenia szkoleń dla ……….2grup/y uczestników 
liczących po około 10 osób każda grupa zgodnie ze wskazaniami  zamieszczonymi w załączniku 
nr 1 – zapytanie ofertowe - do niniejszej umowy. 

§2 

 Źródło finansowania 

Przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu „Nowy model współpracy instytucji 

zatrudnienia socjalnego”, nr umowy POWR.02.05.00-00-0210/18 współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest wypracowanie i testowe zastosowanie modelu 

współpracy Instytucji zatrudnienia Socjalnego (IZS) oraz innych podmiotów ekonomii społecznej, 

instytucji pomocy społecznej oraz instytucji wsparcia rynku pracy. Współpraca ta ma prowadzić 

do rozwijania w IZS zdolności do kształcenia kadr mogących dostarczać usługi społeczne na 

rynkach lokalnych. 

§3 

Sposób wykonania umowy, termin, miejsce wykonania 
1. Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest  świadczyć w hotelu/obiekcie………………. 

oraz w hotelu/obiekcie …………. w dniach wskazanych w ust. 2. 

2. Szkolenia  będą przeprowadzone w terminach wskazanych w załączniku nr 2 
harmonogram szkoleń - od  (nazwa dnia tygodnia) od godz.……. do (nazwa dnia tygodnia) 
do godz. ………, przy czym Zamawiający, gdy jest to uzasadnione potrzebami Zamawiającego 
w tym względami organizacyjnymi koniecznymi dla prawidłowego wykonania projektu, o 
którym mowa w §2, zastrzega sobie prawo do zmiany terminu/terminów przeprowadzenia 
szkoleń/szkolenia, o których mowa § 1 pkt 1 umowy; W takim przypadku Zamawiający 
poinformuje Wykonawcę w sposób wskazany w §7 ust. 2 o zmianie terminu 
szkolenia/szkoleń nie później niż … przed zmienionym terminem szkolenia/szkoleń; 
Zmiana terminu szkoleń/szkolenia nie wymaga sporządzenia Aneksu do umowy i w takim 
przypadku Zamawiający przekaże Wykonawcy uaktualniony Załącznik nr 2 do umowy.   

3. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) świadczenia usługi cateringowej z użyciem zastawy ceramicznej lub porcelanowej, 
sztućców platerowanych lub metalowych oraz serwetek papierowych dla łącznie ………. 
osób (w ilości odpowiedniej do liczby uczestników); nie dopuszcza się używania 
sztućców i naczyń plastikowych, 
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b) dbania o to, by wszystkie posiłki były bezwzględnie świeże oraz charakteryzowały się 
wysoką jakością w odniesieniu do użytych składników; 

c) przygotowywania posiłków zgodnie z przepisami prawa w zakresie przechowywania  
i przygotowywania artykułów spożywczych (m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.  
o bezpieczeństwie żywności i żywienia, tj. Dz. U. 2010, nr 136 poz. 914 z późn. zm.)  
oraz do estetycznego ich podawania. 

5.    Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy.   

6.    Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy lub jej części osobie trzeciej, bez zgody 
Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. 

7.   Zamawiający nie później niż …3 dni przed dniem szkolenia/szkoleń przekaże Wykonawcy 
informacje o liczbie uczestników szkoleń/szkolenia w celu potwierdzenia ilości pokoi, 
stosownie do wymogu rozliczenia faktycznego wykorzystania usług, o którym mowa w §5 
ust. 1.  

Lub – w zależności od oferty  

 Zamawiający poinformuje Wykonawcę o planowanej liczbie uczestników, przy czym §5 ust. 1 
zdanie 2 stosuje się odpowiednio.   

§4 
Odpowiedzialność finansowa 

1. Zamawiający jest odpowiedzialny za uregulowanie płatności za potwierdzone przez 
Zamawiającego zarezerwowane pokoje hotelowe w trakcie szkoleń. 

2. Zamawiający nie odpowiada za indywidualne wydatki uczestników takie, jak np.: pralnia, 
telefon, płatna telewizja, mini bar lub przedłużenie pobytu. Za wymienione wydatki 
uczestnicy szkoleń odpowiadają indywidualnie. Zamawiający nie odpowiada za ewentualne 
szkody wyrządzone osobom trzecim lub Wykonawcy przez uczestników szkoleń w obiekcie 
Wykonawcy/wskazanym przez Wykonawcę.  

 

§5 
Wynagrodzenie 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie w wysokości nie przekraczającej kwoty brutto zł (słownie:…. złotych) 
zawierającej podatek VAT. Rozliczenie wynagrodzenia za świadczone usługi nastąpi z 
uwzględnieniem  faktycznego wykonania usług, zgodnie z faktyczną liczbą korzystających osób 
na miejscu w trakcie trwania szkolenia/szkoleń lub wg informacji przekazanej przez 
Zamawiającego stosownie do §3 ust. 7.  

2. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół podpisany przez 
przedstawicieli Stron, o których mowa w §7 ust. 1  zaakceptowany przez upoważnioną 
osobę  przez Zamawiającego. 

3. Strony zgodnie ustalają, iż zapłata należności Wykonawcy za wykonanie przedmiotu  
umowy dokonane będzie na podstawie poprawnie wystawionej faktury, na rachunek 
bankowy wskazany w fakturze, przelewem w terminie do 21 dni od dnia otrzymania przez 
Zamawiającego protokołu, o którym mowa w ust. 2 oraz faktury. 

4. Za datę zapłaty należności Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 
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5. Fakturę należy wystawić dla Zamawiającego z uwzględnieniem następujących danych: 
FUNDACJA FUNDUSZ WSPÓŁPRACY, ul. Górnośląska 4A, 00-444 Warszawa, NIP 
5260005468. 

 

 

§6 
Zamówienia uzupełniające, Zmiany w umowie, wypowiedzenie, odstąpienie od 

umowy, kary umowne. 
1) Zamawiający dopuszcza możliwość zamówień dodatkowych (uzupełniających), w 

wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia, określonej w umowie.  
2) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian postanowień umowy, w 

przypadku zmiany wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.  

3) Ponadto:  
a) Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie, gdy jest to uzasadnione potrzebami 

Zamawiającego wynikającymi z prowadzonego projektu, a w szczególności w 
związku ze zmianami we wniosku o dofinansowanie projektu lub zmianami w 
umowie partnerskiej Zamawiającego;  

b) Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie, gdy jest to konieczne dla prawidłowego 
wykonania projektu przez Zamawiającego, a w szczególności gdy zmiana umowy ma 
zapobiec narażeniu istotnego interesu Zamawiającego lub jest korzystna dla 
Zamawiającego;  

c) Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie w zakresie terminu wykonania umowy, 
gdy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub z przyczyn niezależnych od 
Stron, wykonanie umowy napotyka istotne przeszkody;  

4) W przypadku konieczności dokonania zmian w umowie Strony zawrą stosowny Aneks. 
W przypadku odmowy przez Wykonawcę zawarcia Aneksu Zamawiający może odstąpić 
od umowy ze skutkiem natychmiastowym składając Wykonawcy pisemne oświadczenie.  

5) Zamawiający jest upoważniony do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia lub odstąpienia od 
umowy w przypadku:  

a) niewykonywania lub nienależytego wykonania obowiązków Wykonawcy 
wskazanych w umowie przy czym Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania 
lub należytego wykonania obowiązków wyznaczając Wykonawcy termin nie krótszy 
niż 2 dni na ich wykonanie oraz wskazując zakres naruszeń lub zaniechań – przy 
czym wezwanie zostanie przekazane w sposób wskazany w §7 ust. 2;  

b) rozwiązania umowy o dofinansowanie/współpracy, na podstawie której jest 
finansowana niniejsza umowa; przy czym Zamawiający ma obowiązek rozliczyć się z 
Wykonawcą za wykonane przez niego zadania określone niniejszą umową;  

c) nieprzekazania przez IP/donatora środków finansowych na realizację niniejszej 
umowy, przy czym Zamawiający ma obowiązek rozliczyć się z Wykonawcą za 
wykonane przez niego Zamówienie określone niniejszą umową. 

6) Kary umowne:  
Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi:  
a) w wysokości 3% za każdy dzień opóźnienie z winy Wykonawcy rozpoczęcia lub 

świadczenia usługi lub jej odpowiedniej części, 



 

 

 
 

b) w wysokości 10 % wynagrodzenia wskazanego w §5 ust. 1  za każde nienależyte 
wykonanie umowy, przy czym w takim przypadku pkt 5 lit. a) stosuje się 
odpowiednio. 

c) w wysokości 20% wynagrodzenia wskazanego w §5 ust. 1 za odstąpienie od umowy 
przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

d) Zamawiający jest upoważniony do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kary/kar umownej/umownych 
wskazanych w niniejszej umowie.  

§7 
Osoby do kontaktu 

1. Do kontaktów w sprawie niniejszej umowy upoważnione są następujące osoby:  
a) ze strony Wykonawcy: ………………..,.e-mail: ……….,tel. +48 ………, adres do korespondencji: 

………………………………………… 

b) ze strony Zamawiającego: Izabela Kowalska, e-mail: ikowalska@cofund.org.pl, tel. 
+48  ……, adres do korespondencji: Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 
00-444 Warszawa. 

2. Wszelkie zawiadomienia i informacje w toku realizacji niniejszej umowy przekazywane będą 
przez strony w formie pisemnej; za równoważny z formą pisemną Strony uznają 
przekazywanie informacji w formie poczty elektronicznej, na adresy email wskazane 
powyżej. 
 

§8 

Informacja Zamawiającego  związana z ochroną danych osobowych. Obowiązki 
Administratora Danych 

1. Administratorem danych osobowych zawartych w umowie jest Fundacja „Fundusz 
Współpracy”, (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa. Z 
Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 
ul. Górnośląska 4a, 00- 444 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: 
cofund@cofund.org.pl.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod 
adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.  

3. Dane osobowe o których mowa w ust. 1 są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.  

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia 
procesu realizacji zamówienia publicznego.  

5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 
administratora lub strony trzeciej.  

6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.  
7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  

mailto:iodo@rt-net.pl


 

 

 
 

8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie 
przepisów prawa, w tym w szczególności do: Urzędu Zamówień Publicznych, Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego.  

9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do 5 lat od czasu wyboru 
wykonawcy  
w procesie zamówień publicznych.  

10. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
11. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

12. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  

13. Podanie danych osobowych jest wymogiem do zawarcia umowy.  
 
 

§9 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany, niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień § 4. 

2. Wymienione w treści umowy załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy. 
3. Strony zobowiązane są do wzajemnego informowania się o zmianie siedziby. W razie 

wątpliwości, oświadczenie uważa się za złożone prawidłowo, jeżeli zostało wysłane listem 
poleconym na ostatni znany nadawcy adres. 

4. Wszelkie spory mogące powstać na tle niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu 
właściwemu wg siedziby Zamawiającego. 

5. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego.  

6. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze Stron. 

 

Załączniki: 
Załącznik nr 1 – zapytanie ofertowe nr 09/BZP/IZS/2019 
Załącznik nr 2 – harmonogram szkoleń 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Załącznik nr 2  

 

Harmonogram szkoleń 

 

 

 

Grupa 1 Rzeszów Grupa 2 Lublin Grupa 3 Kielce 

24-26.07.2019 24-26.07.2019 29-31.07.2019 

07-09.08.2019 12-14.08.2019 19-21.08.2019 

09-11.09.2019 11-13.09.2019 11-13.09.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 


