
UMOWA NR ZP.264.    .2023 

   NA ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE SZKOLENIA STYLIZACJA PAZNOKCI 

W RAMACH PROJEKTU „ RAZEM Z NAMI- WSPARCIE OBYWATELI Z UKRAINY Z 

WYKORZYSTANIEM POTENCJAŁU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ” 

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

pomiędzy 

Gminą Siemianowice Śląskie – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siemianowicach 
Śląskich z siedzibą: ul. Szkolna 17, 41-100 Siemianowice Śląskie, 
NIP: 6431023003   REGON: 003447492, 
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, 
reprezentowanym przez: Dyrektora Mateusza Kacy na podstawie pełnomocnictwa nr 83/2022 
Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 16.09.2022 r. 
zwanym dalej „Zamawiającym” 

reprezentowanym przez: 
……………………………………. 

………………………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

  § 1 

1. Przedmiotem umowy jest: 

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu zawodowego 
„Stylizacja paznokci” dla 3 osób z Ukrainy w ramach projektu pn. „Razem z nami – wsparcie 
obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału integracji społecznej”. Uczestnicy biorący 
udział w szkoleniu/kursie zawodowym nabędą nowe umiejętności i wiedzę, która przyczyni się 
do ich rozwoju zawodowego i pozwoli odnaleźć na rynku pracy. 

2. Umowa obejmuje:  50 godzin zegarowych. 
3. Zajęcia kursu zawodowego „Stylizacja paznokci” realizowane będą według harmonogramu, 

który stanowić będzie załącznik 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. 

4. Zajęcia będą prowadzone w miejscu wskazanym przez wykonawcę nie dalej niż, 20 

kilometrów od siedziby Zamawiającego. 
5. Strony ustalają, że świadczenie usługi w zakresie przeprowadzenia szkolenia dot. „Stylizacji paznokci” 

będzie odbywać się na warunkach określonych w niniejszej umowie, zapytaniu ofertowym i w ofercie 
Wykonawcy, które stanowią załącznik do umowy i są jej integralną częścią. 

 
§ 2 

 
Wykonawca zobowiązuje się do: 
1. Wykonania czynności będącej przedmiotem umowy z należytą starannością, czuwania nad 

prawidłową realizacją zawartej umowy. 
2. Bieżącego (tj. do 3 dni) informowania Zamawiającego imiennie o uczestnikach, które są 

nieobecne na zajęciach kursu pod rygorem odmowy przez Zamawiającego zapłaty za 
szkolenie/kurs zawodowy tych osób. 

3. Sporządzenia i przekazywania list obecności uczestnika kursu w nieprzekraczalnym terminie 3 
dni po zakończeniu szkolenia/kursu zawodowego. 



4. Ubezpieczenia uczestnika kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW a także w drodze 
do miejsca zajęć i z powrotem oraz przedłożenia Zamawiającemu dowodu opłaty za 
ubezpieczenie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) w terminie 3 dni od rozpoczęcia 
szkolenia/kursu zawodowego. 

5. Sporządzenia protokołów okoliczności zaistnienia przyczyn wypadku przez zespół powypadkowy 
w razie gdyby taki wypadek zaistniał. 

6. Wydania zaświadczeń dla uczestników o ukończeniu kursu zgodnych z wytycznymi Ministerstwa 
Edukacji Narodowej (MEN). 

7. Zapewnienia uczestnikom odzieży ochronnej oraz sprzętu technicznego niezbędnego do 

sprawnego prowadzenia zajęć. 

8. Prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia/kursu zawodowego:                                                     
- zestawienie pracy prowadzącego zajęcia zawierające: datę, wymiar godzin i tematykę zajęć, 
podpis prowadzącego zajęcia, 
- listę obecności na zajęciach – osób skierowanych na szkolenie/kurs zawodowy , 
- kserokopię zaświadczeń wydanych uczestnikom szkolenia/kursu zawodowego, 
- listę potwierdzającą odbiór biletów komunikacji miejskiej przez osoby uczestniczące w 
szkoleniu/kursie zawodowym, 
- listę potwierdzającą odbiór cateringu przez osoby uczestniczące w szkoleniu/kursie 
zawodowym, 
- listę potwierdzającą odbiór materiałów dydaktycznych przez osoby uczestniczące w 
szkoleniu/kursie zawodowym, 
- listę potwierdzającą odbiór zaświadczeń przez osoby uczestniczące w szkoleniu/kursie 
zawodowym, 
- listę potwierdzającą odbiór odzieży ochronnej oraz sprzętu technicznego niezbędnego do 
sprawnego prowadzenia zajęć. 

Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczania logotypów Fundusze Europejskie Program 
Regionalny, Śląskie, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny wraz z informacją o 
współfinansowaniu szkolenia kursu przez Unię Europejską ze środków  europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020. 
 

 

§ 3 

Zamawiający zastrzega sobie prawo: 

1. Kontroli przebiegu i efektywności  kursu oraz frekwencji uczestników. 

2. Zmniejszenia liczby uczestników szkolenia/kursu zawodowego wyłącznie z powodu zdarzeń 

losowych, których nie można było wcześniej przewidzieć lub w przypadku rezygnacji 

uczestnika i braku możliwości zastąpienia innym uczestnikiem. W takim przypadku, 

Wykonawcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie za faktycznie przeszkoloną liczbę osób 

i nie będzie on zgłaszać z tego tytułu żadnych roszczeń od Zamawiającego. 

3. Niezwłocznego rozwiązania umowy w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez 

Wykonawcę, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu przez Zamawiającego o stwierdzonych 

nieprawidłowościach i nie przedstawieniu przez Wykonawcę wyjaśnień tych nieprawidłowości. 



4. Wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanymi szkoleniami/kursami 

zawodowymi, w tym dokumentów finansowych. 

 

§ 4 

Zamówienie na podstawie, którego została zawarta niniejsza umowa jest współfinansowanego 
przez jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oś 

priorytetowa IX: Włączenie społeczne, działanie 9.1: Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.7 

Regionalne wsparcie integracyjne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego 

konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy- tryb nadzwyczajny. 

 
 

§5 

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

                                                                                       

§ 6 
1. Tytułem wykonania czynności będących przedmiotem niniejszej Umowy, Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie w wysokości ……………….. zł brutto (słownie:…………………………….) za 1 

uczestnika kursu. 

2. Łącznie umowa obejmuje: 3 osoby skierowane na szkolenie/kurs zawodowy „Stylizacja paznokci”. 

Maksymalnie wynagrodzenie Wykonawcy stanowi iloczyn ilości osób skierowanych na szkolenia/kurs 

zawodowy oraz kwoty za jednego uczestnika skierowanego na szkolenie/kurs zawodowy określonej w 

ust. 1 tj…………….. zł. brutto/osoba x 3 osoby = …………………..zł brutto 

(słownie:……………………………………………………………………..………………………..). 

3. Wynagrodzenie będzie wypłacone w wysokości stanowiącej iloczyn kosztu szkolenia/kursu zawodowego 

dla jednej osoby określonej w ust. 1 oraz rzeczywistej ilości osób, które ukończyły szkolenie/kurs 

zawodowy.  

4. Wynagrodzenie będzie wypłacone, w terminie 14 dni od dnia doręczenia przez Wykonawcę 

prawidłowo wystawionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego rachunku/faktury. 

5. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę rachunku/faktury są zatwierdzone przez 

Zamawiającego zestawienia, o których mowa w § 1 ust. 5. 

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

Nabywca: 

Gmina Siemianowice Śląskie 

ul. Jana Pawła II, 41-100 Siemianowice Śląskie 

NIP: 643-10-04-477 

Odbiorca: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Szkolna 17, 41-100 Siemianowice Śląskie 

7. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

nr: ………………………………… 

8. Jeżeli uczestnik odbył tylko część planowanych zajęć na kursie, Zamawiający zwraca koszty 

szkolenia według kosztu za jedną osobę skalkulowanego proporcjonalnie do ilości odbytych zajęć 

zgodnie z listą obecności na zajęciach. 

9. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§ 7 

1. Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad prawidłową realizacją niniejszej umowy: 



• ze strony Zamawiającego: Adriana Weintritt, tel. 32 765-62-49. Beata Jabłońska, 

     tel. 32 730 76 00 

• ze strony Wykonawcy: …………………………………………. 

 

§ 8 

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonywanych czynności wynikających z niniejszej umowy 

podwykonawcom. 

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

sposobu wykonywania usługi. 

 

§ 9 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 

a) za niezrealizowanie w terminie określonym w § 4 z winy Wykonawcy przedmiotu niniejszej 

Umowy, w wysokości 5 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2. 

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

Wykonawca w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 

2, za przedmiot Umowy. 

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

§ 4, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty 

kary umownej w wysokości 0,5 % wartości umowy określonej § 5 ust. 2  za każdy dzień 

zwłoki. 

2. Jeżeli kary umowne wyniosą więcej niż 20% wartości całkowitej umowy (brutto), Zamawiający 

po powiadomieniu Wykonawcy, może odstąpić od umowy bądź żądać obniżenia wynagrodzenia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań 

przewyższających wysokość kwot kar umownych. 

 

§ 10 

1. Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w każdym  

z następujących przypadków: 

a) Zamawiający uzna, że Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposób wadliwy, albo 

sprzeczny z warunkami Umowy lub w sposób niestaranny i wezwie pisemnie Wykonawcę do 

zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy i wyznaczy w tym celu odpowiedni termin. 

b) Wykonawca nie realizuje usługi w sposób zgodny z Umową, pomimo zgłoszenia tego faktu 

na piśmie wraz z uzasadnieniem, nie usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie. 

c) Wykonawca nie podejmie się realizacji umowy zgodnie z harmonogramem. 

 

 

§ 10 

1. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonaniem Umowy będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowę maja zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 



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

4. Zasady dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych, będą regulowane odrębną 

umową. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach w języku polskim, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy i jeden egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 

 

…………………………………………………..    

 ………………………………………………….. 

Wykonawca       Zamawiający 

 

 

  


