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                                                                                                          Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego 

PROJEKT 

 UMOWA NR … 

WARSZTATY INTEGRACYJNE DLA SPECJALISTÓW 

ZAJMUJĄCYCH SIĘ PROBLEMEM PRZEMOCY  

W RAMACH PROJEKTU PN. „SIEMIANOWICE PRZECIW PRZEMOCY” 

zawarta w dniu: _ _._ _.2023r. w Siemianowicach Śląskich 

 

pomiędzy 

Gminą Siemianowice Śląskie 

ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie, 

NIP: 643 – 10 – 04 – 477  REGON: 276255453 

reprezentowaną przez: Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich 

mgr Mateusza Kacy na mocy Pełnomocnictwa nr 63/2022 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z 

dnia 03.08 .2022r. 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

 a 

 

z siedzibą, ul. 

NIP:     REGON: 

reprezentowanym przez: 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 

w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy z dnia …....... w trakcie postępowania                  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Warsztaty integracyjne dla specjalistów zajmujących się 

problemem przemocy domowej na terenie miasta Siemianowice Śląskie”, prowadzonego na 

podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 

130.000,00 PLN w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich”. 

                 Projekt „Siemianowice przeciw przemocy” realizowany w ramach Programu 

„Sprawiedliwość”, finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych 

 



 
 

Projekt „Siemianowice przeciw przemocy” 
realizowany w ramach Programu „Sprawiedliwość”, 

finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych 

   
 

2 

 

Strony zgodnie oświadczają co następuje: 

§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest przeprowadzenie „Warsztatów integracyjnych dla Specjalistów 

zajmujących się problemem przemocy domowej na terenie miasta Siemianowice Śląskie  

w ramach projektu pn. „Siemianowice przeciw przemocy”. Celem warsztatów jest integracja oraz 

zbudowanie relacji wśród osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz pracy w grupie. 

2. Umowa obejmuje przeprowadzenie łącznie 12 godzin zegarowych warsztatów dla 2 grup 20 

osobowych – każda, tj. 1 grupa warsztatowa będzie mieć 6 godzin zegarowych zajęć warsztatowych. 

Wykonawca w trakcie trwania zajęć zapewni 30 minutową przerwę, w związku z czym zajęcia będą 

trwać 6h i 30min. Przerwa nie jest wliczona do godzin pracy prowadzącego warsztaty. 

3. Warsztaty integracyjne będą realizowane według harmonogramu, który stanowić będzie załączniki 

do niniejszej umowy. Każda zmiana harmonogramu wymaga formy pisemnej. Strony zobowiązują 

się do informowania o konieczności zmiany harmonogramu w terminie, co najmniej 3 dni przed 

planowaną zmianą. W przypadkach losowych, strony są zobowiązane do niezwłocznego 

przekazywania informacji wpływających na realizację harmonogramu. Odpracowanie 

niezrealizowanych spotkań nastąpi po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Koordynatorem 

projektu. 

4. Warsztaty będą odbywały się w budynku mieszczącym się przy ul. Wróblewskiego 10 w 

Siemianowicach Śląskich bądź w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie miasta 

Siemianowic Śląskich. Wykonawca będzie prowadzić warsztaty w formie stacjonarnej. 

Dopuszczalna forma e-learningowa, możliwa jest tylko w sytuacji wystąpienia zagrożenia 

epidemiologicznego, jednak po wcześniejszym porozumieniu i za zgodą Zamawiającego. 

5. Zamawiający zapewnia: 

• salę szkoleniową wyposażoną w tablicę flipchart oraz sprzęt multimedialny (tj. rzutnik), 

• catering dla uczestników projektu, bufet kawowy, 

• materiały szkoleniowe tj. teczka z gumką, notatnik oraz długopis dla uczestników zajęć, 

• listy dokumentujące realizację warsztatów. 

6. Obowiązki Wykonawcy: 

• przygotowanie zajęć teoretycznych w zakresie efektywnej komunikacji – przestawienie 

praktycznych narzędzi skutecznej komunikacji interpersonalnej i praktycznych. Wykonawca w 
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zakresie praktycznej realizacji zajęć, będzie miał obowiązek przygotowania warsztatów (gry i 

zabawy zespołowe) o charakterze integracyjnym rozwijających umiejętności pracy w grupie, 

• wykonanie zaświadczeń dla uczestników warsztatów oraz sporządzenia z nich kopii dla 

Zamawiającego. Zaświadczenia powinny być oznakowane zgodnie z podręcznikiem Komunikacja i 

identyfikacja wizualna. Fundusze Norweskie i EOG 2014-2021, wraz z tytułem projektu 

„Siemianowice przeciw przemocy” oraz opisem, że projekt jest realizowany w ramach programu 

„Sprawiedliwość”, finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych, 

• prowadzenie dokumentacji z przebiegu warsztatów tj.: 

✓ zestawienia pracy osoby prowadzącej warsztaty zawierające: datę, wymiar godzin i tematykę 

zajęć oraz podpis osoby prowadzącej, 

✓ listę obecności dla uczestników biorących udział w warsztatach, 

✓ listę potwierdzającą odbiór cateringu przez osoby uczestniczące w warsztatach, 

✓ listę potwierdzającą odbiór zaświadczeń przez osoby uczestniczące w warsztatach, 

Wzory w/w dokumentów Zamawiający dostarczy Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumentację z przebiegu 

warsztatów wraz z rozliczeniem za zrealizowane usługi. 

7. Zamówienie na podstawie, którego niniejsza umowa zostaje zawarta jest finansowane ze 

środków funduszy norweskich i środków krajowych, w ramach programu „Sprawiedliwość’. 

8. Wykonawca może zgłosić Zamawiającemu konieczność zmiany osoby prowadzącej warsztaty 

spowodowanej nagłymi i niemożliwymi do przewidzenia zdarzeniami, uniemożliwiającymi 

realizację zamówienia. W przypadku otrzymania takiego zgłoszenia Wykonawca złoży 

Zamawiającemu w terminie do 5 dni, oświadczenie dot. nowego prowadzącego potwierdzające, że 

posiada wykształcenie i doświadczenie zgodne z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym. 

9. Strony ustalają, że warsztaty będą prowadzone na warunkach określonych w niniejszej umowie, 

zapytaniu ofertowym i w ofercie Wykonawcy, które stanowią załącznik do umowy i są jej integralną 

częścią. 

§2 

Umowa zostaje zawarta na okres: od dnia podpisania umowy do 30.04.2023r. 

§ 3 
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 Tytułem wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za zrealizowanie 

warsztatów integracyjnych w wymiarze 12 godzin zegarowych w max. wysokości: … brutto. Cena 

za 1 godzinę zegarową warsztatów wynosi: … zł brutto. 

1) Wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie iloczyn stawki godzinowej określonej w ust. 1 i 

zrealizowanej liczby godzin warsztatów. 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości godzin prowadzenia warsztatów.  

W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części zamówienia, bez naliczania jakichkolwiek kar. Wynagrodzenie będzie wypłacone 

w wysokości stanowiącej iloczyn stawki godzinowej określonej w ust. 1 oraz rzeczywistej 

zrealizowanej ilości godzin zajęć. 

3) Od kwoty wynagrodzenia potrącone zostaną należności publicznoprawne oraz składki na 

ubezpieczenia społeczne w rozmiarze wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, o ile 

obowiązek ich obliczania i odprowadzania powstanie. 

4) W przypadku złożenia oferty przez firmę: wynagrodzenie będzie wypłacone w okresach 

miesięcznych, w terminie 14 dni od dnia doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej i 

zaakceptowanej przez Zamawiającego faktury/rachunku. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę 

faktury/rachunku jest zatwierdzone przez Zamawiającego zestawienie, o którym mowa w §1 ust. 6 

w danym okresie rozliczeniowym. 

5) W przypadku złożenia oferty przez osobę fizyczną: rachunek zostanie wystawiony w terminie do 

10 dni roboczych po zrealizowaniu ostatnich zadań w danym miesiącu. Podstawą wystawienia przez 

Wykonawcę rachunku jest zatwierdzone przez Zamawiającego zestawienie, o którym mowa w §1 

ust. 6 w danym okresie rozliczeniowym. 

6) Faktura powinna być wystawiona przez Wykonawcę w następujący sposób: 

Nabywca: 

Gmina Siemianowice Śląskie, 

ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie, 

NIP: 643 – 10 – 04 – 477, 

Odbiorca: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
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ul. Szkolna 17, 41-100 Siemianowice Śląskie. 

7) Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr: 

8) Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§ 4 

Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad prawidłową realizacją niniejszej umowy: 

ze strony Zamawiającego: Agnieszka Szymańska, tel. +48 784 – 573 – 410. 

1. ze strony Wykonawcy: ………………………, tel. +48 ………………………. 

§ 5 

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie, zmienić ustalonego 

sposobu wykonywania usługi. 

§ 6 

1.   Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 

a)   za niezrealizowanie w terminie określonym w § 2 z winy Wykonawcy przedmiotu niniejszej 

Umowy, w wysokości 5 % max. wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust 1. 

 b)  za rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca w wysokości 10% max. Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust 1, za 

przedmiot Umowy. 

 c)  w przypadku nierozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji umowy w terminie wskazanym w 

harmonogramie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do 

zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 %   max. Wartości umowy określonej § 3 ust. 1 za każdy 

dzień zwłoki. 

d)    w przypadku niewskazania przez Wykonawcę w terminie określonym w §1 ust. 8 dokumentów 

potwierdzających wykształcenie i doświadczenie nowego prowadzącego, Wykonawca zobowiązany 

będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% max. wartości umowy określonej § 3 ust. 1 za 

każdy dzień zwłoki. 

2.Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań 

przewyższających wysokość kwot kar umownych. 

§ 7 

Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w każdym  
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z następujących przypadków, gdy: 

1. Wykonawca zaniechał realizacji Umowy, tj. w sposób ciągły nie realizuje jej przez okres 2 dni 

roboczych, 

2. bez uzasadnionego powodu Wykonawca nie przystąpił do wykonywania przedmiotu Umowy i nie 

podjął ich w ciągu 2 roboczych dni od chwili otrzymania ponaglenia od Zamawiającego, 

3. jeżeli pomimo uprzednich 2 – krotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, Wykonawca nie 

wykonuje Umowy zgodnie z przedmiotem Umowy, z zachowaniem najwyższej staranności, zgodnie 

z najlepszą wiedzą i doświadczeniem z uwzględnieniem potrzeb oraz specyfiki przedmiotu Umowy, 

nie usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

4. Wykonawca nie podejmie się realizacji umowy zgodnie z harmonogramem. 

§ 8 

Jakiekolwiek spory mające związek z wykonaniem Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

• W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowę mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

• Zmiana Umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej. 

• Zasady dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych, będą regulowane odrębną 

umową. 

• Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach w języku polskim, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze stron. 

 

 

 

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

Wykonawca       Zamawiający 

 

 

 


