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UMOWA (dotyczy części 1 i części 2) 

        do zam. publ. nr ZK/……./FG/20/Szkutnia 

 
 
w  dniu   ……………… r. w Gdańsku pomiędzy: 

Fundacją Gdańską  z siedzibą w Gdańsku (kod: 80-830), przy ul. Długi Targ 28/29, (NIP: 5832627491; 

Regon: 191804530), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Gdańsk-Północ w  Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000052463 

reprezentowaną przez: Pawła Buczyńskiego – Wiceprezesa Zarządu Fundacji Gdańskiej 

 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a  

………………………………….,  posiadającą REGON: ……………………….…… i NIP: ……………. 

reprezentowaną przez: 

…………………………….. ………………………………………… 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

 

 

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie  postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego na podstawie rozdziału 2 Wytycznych 

w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 – zwanych dalej Wytycznymi została 

zawarta niniejsza umowa, o następującej treści: 

 

 
§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest przeprowadzenie zajęć teoretycznych w roli trenera/trenerki przy 

użyciu dostarczonych przez Zamawiającego konspektów pedagogicznych/ z wiedzy 

teoretycznej (odpowiednio do części zamówienia) i narzędzi szkoleniowych w ramach usługi 

edukacyjnej dot. projektu „Szkutnia” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego 

EOG na lata 2014-2021 Program Edukacja EOG/19/K3/W/0035. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa zapytanie ofertowe z dnia, stanowiące załącznik do 

Umowy. 

 
§2  

Termin realizacji przedmiotu umowy: Szkolenia będą się odbywały od 1 października 2020 r. do 

17 kwietnia 2021 r.. Terminy poszczególnych szkoleń będą ustalane w trakcie trwania umowy. 

 
 

§ 3 
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1. Zamawiający  zobowiązuje do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości ……….,00 zł 

brutto (słownie: …………. złotych), obliczonego w oparciu o wynagrodzenie za osobogodzinę w 

wysokości ……….. zł. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności objętych umową w terminach 

ustalonych w harmonogramie, który zostanie określony po podpisaniu umowy.  

3. Rozliczenie umowy będzie następowało w okresie miesięcznym.  

4. W każdym miesiącu trwania umowy, Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego prowadzenia 

pisemnego zestawienia liczby godzin wykonywania umowy wraz ze wskazaniem wykonanych 

czynności (wzór Zestawienia liczby godzin wykonywania umowy w danym miesiącu stanowi Załącznik nr 2 

do umowy). 

5. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu, na każde jego żądanie, pisemnych 

informacji o przebiegu realizacji umowy lub do bieżącego przedkładania do wglądu lub weryfikacji 

zestawienia, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. 

6. Podstawą do wystawienia faktury za dany miesiąc przez Wykonawcę będzie zatwierdzone przez 

Zamawiającego zestawienie, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. 

7. Faktura, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu powinna zostać wystawiona do ostatniego 

dnia miesiąca za który ma nastąpić wypłata.  

8. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę  

faktury, do której będzie załączone zatwierdzone zestawienie, o którym mowa w ust. 4 

niniejszego paragrafu. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze 

w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty wpływu do siedziby Zamawiającego, prawidłowo 

wystawionej faktury.  

 
§ 4 

1. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

w mieście Gdańsk. 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie wykonywał z dołożeniem należytej 

staranności, zgodnie z udzielonymi przez Zamawiającego wskazówkami. 

3.  Zamawiający ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za wykonane lub niewykonane przez 

Wykonawcę w ramach niniejszej umowy czynności objęte przedmiotem umowy. Zamawiający 

ponosząc odpowiedzialność za działania lub zaniechania Wykonawcy, będzie mógł dochodzić od 

Wykonawcy roszczeń na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego. 

 
§ 5 

1.  Zamawiający zapewni następujące materiały, niezbędne do wykonania przedmiotu umowy 

podczas prowadzenia szkoleń stacjonarnych: salę wykładową z dostępem do internetu oraz 

niezbędny sprzęt. 

2. W przedostatnim dniu trwania umowy, Wykonawca jest zobowiązany rozliczyć się z 

Zamawiającym z przekazanych materiałów.  

 
§ 6 

1. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę na piśmie z zachowaniem 14-dniowego 

okresu wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się w pierwszym dniu następującym po dniu, w 

którym wypowiedzenie zostało złożone. 
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2. Zamawiający  ma prawo wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w 

przypadku, gdy: 

a) Wykonawca  powierzy wykonanie zlecenia osobie trzeciej, 

b) Wykonawca  rażąco narusza postanowienia niniejszej umowy. 

 

§ 7 

1.  W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę czynności 

w ramach niniejszej umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej 

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień trwania 

naruszenia.  

2. W przypadku wypowiedzenia umowy bez zachowania okresów wypowiedzenia zgodnie z § 6 ust. 2 

umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy. 

3.  Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2 niniejszego 

paragrafu z wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy.  

4.  Wykonawca zapłaci kary umowne w terminie 7 dni od momentu otrzymania wezwania do zapłaty. 

5.  Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonej kary umownej, na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym. 

§ 8 

1. Zamawiający oświadcza, że bezterminowo zachowa w poufności wszelkie informacje, jakie 

uzyskał w związku z realizacją niniejszej umowy.  

2. Przez informacje poufne strony rozumieją w szczególności wszelkie dane lub informacje, które 

dotyczą działalności Zamawiającego, takie jak informacje technologiczne, organizacyjne, 

techniczne, prawne, finansowe lub inne informacje, które posiadają wartość gospodarczą, a także 

informacje, które zostały uzyskane w wyniku przetworzenia lub analizy przekazanych informacji, 

niezależnie od sposobu ich ujawnienia, uzyskane przed i po zawarciu umowy.  

3. Wykonawca może ujawnić informację poufną wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody 

Zamawiającego lub gdy taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

o czym Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.  

4. Wszelkie dokumenty uzyskane w trakcie obowiązywania niniejszej umowy zawierające lub 

mogące zawierać informacje poufne lub informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji pozostaną wyłączną własnością 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do ich zwrotu na każde żądanie Zamawiającemu.  

5. Wykonawca przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku 

z naruszeniem zobowiązań o poufności.  

 

§ 9 

1. Zamawiający niniejszym informuje Wykonawcę, że administratorem danych jest Fundacja 

Gdańska, ul. Długi Targ 28/29, 80-830 Gdańsk.  

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu realizacji zadań administratora, 

które wynikają z niniejszej umowy. 
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3. Wykonawca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, które są przetwarzane przez 

Fundację Gdańską w Gdańsku oraz do poprawienia tych danych.  

  

§ 10 

1. W trakcie realizacji umowy w imieniu Zamawiającego występują: 

a)  ……………………………….. – Fundacja Gdańska  

2.  Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia (szkolenia): 

a) Pan/Pani ………………………….. 

§ 11 

Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy 

pisemnej. 

2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd Powszechny 

właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

3. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności ani przeniesienia praw i obowiązków 

z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 

5. Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Stron. 

 
Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są: 
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 
Załącznik nr 2 – Zestawienie liczby godzin wykonywania umowy w danym miesiącu (wzór) 
 
 

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA 
 



  
 

Fundacja Gdańska 
ul. Długi Targ 28/29 

80-830 Gdańsk 
 

UMOWA W SPRAWIE REALIZACJI PROJEKTU NR: EOG/19/K3/W/0035 Komponent III - Współpraca 
instytucjonalna - kształcenie zawodowe PROGRAM EDUKACJA PROJEKT FINANSOWANY ZE SRODKÓW 
MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG, 2014-2021 ORAZ ´ SRODKÓW KRAJOWYCH ´ Numer dokumentu: 

EOG/19/K3/W/0035U0138 

 

Załącznik Nr 2 do umowy 
 

 

Zestawienie liczby godzin wykonywania umowy 

w miesiącu .....................     .............r.  

Data Opis wykonanych czynności  Liczba 

godzin 

   

   

   

RAZEM  

Oświadczam, że w tym miesiącu na wykonanie zadań wynikających z umowy  

przeznaczyłam/em łącznie ww. liczbę godzin. 

Wykonawca : 

.................................................... 
(podpis i data) 

 
 

Po weryfikacji wskazanej przez Wykonawcę liczby godzin przeznaczonych na wykonanie 

umowy w tym miesiącu, zatwierdzam tę liczbę godzin/nie zatwierdzam tej liczny godzin i 

wnoszę następujące uwagi*):  

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

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

oraz stwierdzam, że Wykonawca  w ramach wykonywania zadań wynikających z umowy w 

tym miesiącu zrealizował łącznie........................godzin. Zleceniobiorca wystawi rachunek w 

oparciu o tę liczbę godzin.  

Zamawiający: 

.................................................... 
(podpis i data) 

*) niepotrzebne skreślić 


