Projekt: Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)
Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 4. Kształcenie zawodowe
Działanie: 4.2. Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym
Numer umowy o dofinansowanie: RPPM.04.02.00-22-0004/16-00

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
wzór umowy z Wykonawcą

UMOWA Nr ………………………….
zawarta w dniu …………………… r. w Słupsku
POMIĘDZY:
Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 2,
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku; wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego
nr: 0000052733, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział Krajowego Rejestru
Sądowego; o kapitale zakładowym: 30 891 400 zł w całości opłaconym,
reprezentowaną przez
Ewę Krzaczkowską Dyrektor Słupskiego Inkubatora Technologicznego działającą na podstawie udzielonego
pełnomocnictwa, zwaną dalej Zamawiającym
a
……………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą
§1
1. Przedmiotem umowy jest współpraca z zakresie modyfikacji programu kształcenia………………
specjalność……………………….., w celu dostosowania go do potrzeb gospodarki regionu i doskonalenia
umiejętności praktycznych na kierunkach kształcenia w Akademii Pomorskiej w ramach projektu pn.
„Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego
(SOA)”.
2. Umowa zostanie zrealizowana zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 [RPO WP], Oś priorytetowa IV Kształcenie

3. Umowa o modyfikacji programu kształcenia zostaje zawarta na okres od ….. do ...... .
4. Wykonawca wyznacza na Konsultanta Programu:
Pana/Panią: .......
nr telefonu: ........
e-mail: ......
Wykaz posiadanego doświadczenia zawodowego zgodnie z opisem w Zapytaniu ofertowym
……………………………...
Aktualny opis pracy zawodowej
……………………………………
5. Do obowiązków Konsultanta Programu należy w szczególności:
a) analiza obowiązującego w roku akademickim 2017/2018 programu kształcenia danego kierunku
studiów,
b) odbycie spotkań roboczych z nauczycielami akademickimi Akademii Pomorskiej w Słupsku celem
omówienia zakresu i propozycji modyfikacji programu,
c) przygotowanie propozycji zmian wraz z uzasadnieniem,
d) wspólne prace nad programem, prowadzące do ostatecznego jego zatwierdzenia przez podstawową
jednostkę prowadzącą dany kierunek,
e) przygotowanie końcowego Raportu z prac nad modyfikacją programu kształcenia podsumowującego
cykl prac nad modyfikacją - zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy dot. modyfikacji programów
kształcenia.
6. Konsultant Programu realizuje swoje obowiązki odpłatnie na podstawie odrębnej umowy zawartej
z Zamawiającym.
§2
1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:
a) zawarcie umowy z Konsultantem Programu
b) współpraca z Konsultantem Programu w zakresie przygotowania harmonogramu spotkań
z nauczycielami akademickimi Akademii Pomorskiej w Słupsku.
§3
1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
a) wyznaczenie Konsultanta Programu, który ściśle współpracuje z Zamawiającym,
b) wsparcie Konsultanta Programu we współpracy z Zamawiającym.
§4
Integralną częścią Umowy (jako załączniki do umowy) są w szczególności następujące dokumenty:
1) Zapytanie ofertowe z dnia ………………………………………...
2) Oferta wykonawcy z dnia …………………………………………

§5
1. Z tytułu niniejszej umowy Wykonawca nie będzie otrzymywał żadnego wynagrodzenia w jakiejkolwiek
formie. Wynagrodzenie będzie wypłacone jedynie Konsultantowi Programu zgodnie z w §1, pkt. 6.
2. Warunek ten Wykonawca akceptuje bez zastrzeżeń.
§6
1.

W sprawach nie uregulowanych umową zastosowane mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2.

Zmiany umowy będą dokonywane na piśmie pod rygorem nieważności.
§7
Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden
dla Wykonawcy.

....................................................
Zamawiający

ZAŁĄCZNIKI
1. Zapytanie ofertowe z dnia…
2. Oferta wykonawcy z dnia……

....................................................
Wykonawca

