
 

                                                                                    

1 
 

          Załącznik nr 4 do SIWZ 

ZP/776/2019 

              PROJEKT 
UMOWA NR ZP/.........../2019  

 
 

zawarta w Słupsku w dniu ………………………….2019 r. pomiędzy: 

Akademią Pomorską w Słupsku 
ul. Arciszewskiego 22a  
76-200 Słupsk 
NIP:  
reprezentowaną  przez: 
 
………….. 
zwanym w dalszej części umowy  „Zamawiającym”, 

a ........................................................................ z siedzibą w ..................................................., 
NIP ............................................ 
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w ....................... dnia .......................... 
pod nr ........................... 
reprezentowanym przez 
 
……………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
w rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr 
ZP/776/2019 o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp została zawarta umowa następującej treści:  
 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
1. Przedmiotem umowy jest usługa opracowania i modyfikacji programów kształcenia oraz 

przygotowania materiałów dydaktycznych na potrzeby Wydziału Nauk o Zarządzaniu  
i Bezpieczeństwie Akademii Pomorskiej w Słupsku w ramach realizowanego projektu 
„Zintegrowany Program Uczelni – jakość dla rozwoju!”, zgodnie z zakresem wymagań i prac 
wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu, stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy. 

 
 

§ 2 
Warunki realizacji umowy 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy dołożeniu najwyższej 

staranności. 
2. Wykonawca oświadcza, że posiada  (w przypadku podwykonawcy, że podwykonawca posiada) 

wszelkie niezbędne uprawnienia i kompetencje do zrealizowania usługi oraz kadrę 
o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach. 

3. Wszelkie koszty związane z realizacją zobowiązań Wykonawcy ponosi Wykonawca. 
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4. Wykonawca zobowiązany jest do: 
a. poddania się kontroli i audytowi, w szczególności poprzez wgląd do dokumentacji, 

dokonywanym przez uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji umowy 
5. Zamawiający ma prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych  z realizowaną usługą. 
6. Zamawiający po zawarciu umowy przekaże w formie elektronicznej osobie do kontaktu ze strony 

Wykonawcy, wskazanej w § 4 niniejszej umowy, logo i informacje o nazwie programu w ramach, 
którego realizowana będzie usługa. Logo i informacje o programie, wskazane w zdaniu powyżej, 
zostaną wykorzystane jedynie na potrzeby sporządzenia dokumentacji, a sposób ich 
zamieszczania przez Wykonawcę w materiałach drukowanych i elektronicznych zostanie 
uzgodniony z Zamawiającym. 

 
 

§ 3 
Termin i zasady realizacji umowy  

 
1.Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać w terminie: 

 
a) w części 1; 2; 15; 16; 17 

do 30 września 2019 r. 

 

b) w części 3 

do 31 grudnia 2019 r. 

 

c) w części 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25 

do 30 czerwca 2020 r. 

 

d) w części 26 

a. do 30 września 2019 (obejmować będzie przygotowanie 22 pakietów materiałów 

dydaktycznych oraz 11 rozdziałów podręcznika studiów pierwszego i drugiego stopnia), 

b. do 31 grudnia 2019 r. (obejmować będzie przygotowanie 24 pakietów materiałów 

dydaktycznych oraz 16 rozdziałów podręcznika studiów pierwszego i drugiego stopnia), 

c. do 15 czerwca 2020 r. (obejmować będzie przygotowanie 89 pakietów materiałów 

dydaktycznych oraz  87 rozdziałów podręcznika studiów pierwszego i drugiego stopnia). 

 

e) w części 27 

do 31 sierpnia 2019 r. 

 

f) w części 28; 29 

a. do 31 sierpnia 2019 r. - program kształcenia, 

b. do 31 maja 2020 r. - rozdziały podręcznika. 

 
2.  Zasady współpracy z Zamawiającym: 
W celu jak najbardziej efektywnej współpracy, Zamawiający (zgodnie z harmonogramem prac ustalonym 
po podpisaniu umowy) będzie spotykał się w siedzibie Zamawiającego z Wykonawcą w celu: 
a) analizy planowanego harmonogramu prac, 
b) analizy postępów w wykonywaniu zadania i ewentualnych korekt, 
c) bieżącego rozwiązywania problemów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 
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§ 4 
Odpowiedzialność za realizację przedmiotu umowy 

 
1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację przedmiotu umowy jest: 

a) ze strony Zamawiającego: ………………………………………………………………, 
b) ze strony Wykonawcy: …………………………………………………………………. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami, treścią i jej 
celem, przy zachowaniu najwyższej staranności, uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej 
działalności, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i stosowanymi normami 
technicznymi, dobrymi praktykami i regułami.  

3.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy.  

4. W celu umożliwienia Wykonawcy wywiązania się ze swoich zobowiązań, Zamawiający zobowiązuje 
się w zakresie wymaganym dla prawidłowej realizacji umowy:  

a) współdziałać z Wykonawcą przy wykonywaniu umowy,  

b) zgłaszać Wykonawcy problemy związane z realizacją przedmiotu umowy.  

 

5. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, iż:  

a) posiada wiedzę, doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonania umowy,  

b) personel Wykonawcy wykonujący prace w ramach realizacji umowy posiada doświadczenie  
i kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.  

 

6.  Wykonawca zobowiązuje się w szczególności:  

a) wykonania umowy w sposób niepowodujący zaprzestania lub zakłócenia pracy Zamawiającego,  

b) udostępniać na każde żądanie Zamawiającego dokumentację związaną z realizacją przedmiotu 
umowy.  

 
 

§ 5 
Wynagrodzenie i warunki płatności 

 
1. Za realizację przedmiotu umowy wymienionego w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie netto w wysokości …………………………. zł + podatek VAT .....% tj. …………………….. zł  

(o ile dotyczy), brutto: ……………………….. zł, 

(słownie brutto: ………………………………………………………………………………. zł)  

zgodne z Formularzem oferty Wykonawcy złożonym w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

1. Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu 
realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, jest współfinansowane ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Uczelni – jakość dla rozwoju!” 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe 
dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. 

3. Potwierdzeniem czasu wykonywania czynności określonych w § 1  umowy będzie miesięczna 
pisemna ewidencja godzin i zadań zaakceptowana przez osobę, o której mowa w §2 ust. 2 (wzór 
ewidencji stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy). 
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4. Wykonawca1 zobowiązuje się do nieprzekraczania miesięcznego limitu zaangażowania zawodowego 
(w wysokości 276 godzin), o którym mowa w podrozdziale nr 6.15 pkt 8 litera b) Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 (Oświadczenie 
stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy). 

5. Rozliczenie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego przedłożonych przez Wykonawca miesięcznych Ewidencji czasu pracy, na podstawie 
wystawionego rachunku lub faktury, ponadto, jeśli dotyczy, Oświadczenia o innych tytułach do 
składek ZUS (Oświadczenie stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej umowy), Oświadczenia podatnika do 
obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (Oświadczenie stanowi Załącznik nr 5 do 
niniejszej umowy). 

6. Wykonawca wystawi fakturę/rachunek za realizację przedmiotu zamówienia:  
ZAMAWIAJĄCY: Akademia Pomorska w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a, NIP: 839-10-

28-460,  

ODBIORCA: Akademia Pomorska w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a. 

7. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 pkt. 1 realizowana będzie w częściach po wykonaniu 
prac zgodnie z harmonogramem prac o którym mowa w § 3 pkt. 2, zatwierdzonym przez obie strony, 
po złożeniu protokołu odbioru zatwierdzonego przez Wykonawcę (wzór Protokołu odbioru umowy 
stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy). 

8. Należne wynagrodzenie Zamawiający przekaże na rachunek Wykonawcy 
nr..................................................................................................................................... w terminie 21 
dni od dostarczenia rachunku/faktury. W przypadku błędnie wystawionej faktury, termin płatności 
liczony będzie od daty otrzymania faktury korygującej. 

9. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

 
§ 6  

Podwykonawstwo (o ile dotyczy) 
 

1. Wykonawca jest uprawniony zlecić realizację umowy osobom trzecim – podwykonawcom, w zakresie 
jaki wynika z treści złożonej oferty, bez naruszenia swoich zobowiązań wynikających z niniejszej 
umowy. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić mu wszelkich 
informacji dotyczących tych podwykonawców. 

2. Realizacja umowy przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności lub 
obowiązków wynikających z Umowy lub przepisów obowiązującego prawa. 

3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców, jak za działania własne. 
4. Podpisanie niniejszej umowy jest równoznaczne ze złożeniem przez Wykonawcę następujących 

oświadczeń, że: 
a) ponosi wszelką odpowiedzialność prawną za czynności wykonywane na rzecz 

Zamawiającego, 
b) jest zobowiązany do zaspokojenia wszelkich roszczeń finansowych podwykonawców 

związanych  
z realizacją niniejszej umowy. 

 

                                                           
1 Dotyczy przypadku zawarcia umowy na wykonanie umownego przedmiotu zamówienia z osobami stanowiącymi personel 

projektu w rozumieniu, o którym mowa w rozdziale nr 2 pkt 1 litera r) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014 – 2020) 
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§ 7  
Odstąpienie od umowy 

 
 

1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy po jednokrotnym nie zrealizowaniu usługi z przyczyny 
leżącej po stronie Wykonawcy. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną wobec Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym 
oraz naliczenia kar umownych, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt. 4 umowy w sytuacji, gdy Wykonawca 
jest w zwłoce w stosunku do terminu  określonego w § 2 o co najmniej 21 dni. 

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności będących 
podstawą odstąpienia. 

5. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać 
uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów jakie poniosła 
strona nie odpowiadająca za odstąpienie od umowy. 

6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno być przekazane listem 
poleconym lub bezpośrednio Wykonawcy. 

 
 

§ 8  
Zwłoka i kary umowne 

 
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Zamawiający może żądać od 

Wykonawcy następujących kar umownych: 

a. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości  

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 umowy. 

b. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości  20 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 5 ust.1 umowy. 

c. W przypadku przekroczenia terminów, o których mowa w § 3 Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 

ust.1 umowy , za każdy dzień opóźnienia. 

2. Jeżeli Wykonawca będzie pozostawał w opóźnieniu w wykonaniu niniejszej Umowy ponad 7 dni, 

Zamawiający może wezwać pisemnie Wykonawcę do spełnienia świadczenia w terminie nie krótszym 

niż 7 dni od dnia wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający ma prawo odstąpić 

od umowy. Wyznaczenie przez Zamawiającego dodatkowego terminu oraz odstąpienie od Umowy 

lub Części Umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku uiszczenia kary umownej określonej w § 9 

ust.1 lit.c). 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających 

wysokość kar umownych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty 

otrzymania wezwania do zapłaty/noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia należnych mu kar umownych z faktury/rachunku       

wystawionej/go przez Wykonawcę. 

6. Kary umowne są niezależne od poniesionej przez Zamawiającego szkody.  
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§ 9 
Przetwarzanie danych osobowych 

 
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zamawiający (Akademia Pomorska w Słupsku  

z siedzibą: 76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a), 
2. Kontakt do Inspektorem Ochrony Danych w APSL: adres email: inspektor@apsl.edu.pl, 
3. Dane osobowe Wykonawcy:  

a) przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

b) nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na 
podstawie przepisów prawa, 

c) przechowywane będą przez okres 6 lat. 
4. Wykonawca posiada prawo:  

a) dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania,  

b) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że dane 
osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem  
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 
odmową realizacji umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z powyższą klauzulą informacyjną i wyraża zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego, obejmujących informacje niezbędne w celu 
realizacji umowy, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem ochronie danych osobowych. Podanie danych 
i wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że zgoda może być niego 
odwołana w każdym momencie poprzez złożenie oświadczenia woli, w tym zakresie do Inspektora 
Danych Osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wykorzystanie 
danych przed cofnięciem takiej zgody. 

 
 

§ 10 
Poufność współpracy 

 
1. Strony zobowiązują się do bezwzględnego zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych  

w trakcie realizacji niniejszej umowy i nie ujawniania ich osobom trzecim, zarówno w czasie trwania 
mowy, jak również po jej rozwiązaniu przez okres 5 lat. 

2. Strony są odpowiedzialne za właściwe przechowywanie wszelkich dokumentów i materiałów, 
związanych  
z realizowanym przedmiotem umowy, tak aby w żaden sposób nie były dostępne dla osób 
postronnych.  

 
 

§ 11 
Prawa autorskie i prawa pokrewne  

 
1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy 

autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do powstałych Utworów, łącznie z wyłącznym prawem 
do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, w kraju i za granicą do 
wszelkich Utworów powstałych w ramach wykonywania niniejszej umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że powstałe Utwory nie naruszają czyichkolwiek praw i przysługują mu na 
zasadzie wyłączności wszelkie majątkowe prawa autorskie do Utworów. 

mailto:inspektor@apsl.edu.pl
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3. Wykonawca oświadcza, że nie istnieje żadne ograniczenie w zbyciu majątkowych praw autorskich do 
Utworów, które niniejszą umowę czyniłoby bezskuteczną w całości lub części. 

4. Przeniesienie praw autorskich nastąpi na następujących polach eksploatacji: 
a) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym 
techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie 
do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, 
włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, 

b) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 
c) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub 

jakiekolwiek inne zmiany), 
d) publiczne udostępnianie Utworu w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 

i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, 
e) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, w systemie i standardzie, w tym 

także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe, 
f) zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek, adaptacji Utworu oraz rozporządzanie 

i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej 
umowie, 

g) prawo do wykorzystywania Utworu do promocji, reklamy, a także dla celów, edukacyjnych lub 
szkoleniowych. 

5. Wykonawca oświadcza, że Utwory są wolne od wad prawnych, służą mu wyłączne majątkowe prawa 
autorskie do Utworów w zakresie koniecznym do przeniesienia tych praw na Zamawiającego oraz, że 
prawa te nie są w żaden sposób ograniczone. 

6. Wykonawca oświadcza, że rozporządzenie Utworami nie narusza żadnych praw własności 
przemysłowej i intelektualnej, w szczególności praw autorskich osób trzecich. 

7. Przeniesienie praw majątkowych stanie się skuteczne w chwili przekazania Utworu Zamawiającemu. 
 

 
§ 12 

Postanowienia końcowe 
 

1. Umowa została zawarta na czas określony i wygasa z chwilą zrealizowania przedmiotu umowy. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
3. Zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, pod 

rygorem nieważności. 
4. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do 

niej takich postanowień, które byłoby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu 
należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 

5. Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie jej postanowień w następujących przypadkach: 
a) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy na skutek niemożliwych do przewidzenia 

okoliczności, niezależnych od Wykonawcy, uniemożliwiających wykonanie zamówienia w 
ustalonym terminie, 
– o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie będą 
dokonane,  
z uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania umowy o czas 
(okres  
w dniach), w którym z powodu w/w okoliczności usługi nie mogły być wykonywane. 

b) zmiany osoby która uczestniczyć będzie w wykonaniu zamówienia pod warunkiem, że zmiana ta 
jest konieczna z przyczyn niezależnych od Wykonawcy oraz pod warunkiem, że osoba wskazana 
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przez Wykonawcę do realizacji zamówienia będzie posiadała kwalifikacje i doświadczenie 
odpowiadające co najmniej kwalifikacjom i doświadczeniu osoby wyłonionej w postępowaniu 

c) ceny na skutek zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT, o ile okoliczności  
te powodują konieczność zmiany ceny, przy czym cena netto jest stała. 

6. Wszelkie spory między stronami mogące zaistnieć na tle realizacji niniejszej umowy będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.  

7. Wszystkie wymienione załączniki stanowią integralną część umowy. 
8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, 

dwa egzemplarze dla zamawiającego. 
9. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony. 
 
 
 
Załączniki do umowy: 
1. Formularz ofertowy  złożony przez Wykonawcę na etapie postępowania  
2. Oświadczenie dot. ewidencji godzin 
3. Oświadczenie dot. limitu godzin 
4. Oświadczenie dot. składek ZUS 
5. Oświadczenie dot. US 
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ 
7. Protokół odbioru 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
 
…………………………………………………                                                  ..………………………………………………… 
 
 















 

 

Projekt: Zintegrowany Program Uczelni – jakość dla rozwoju! 

Program operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020  

Działanie: 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych  

Załącznik nr 7 do Umowy  

 
PROTOKÓŁ ODBIORU PRZEDMIOTU  

 UMOWY nr …..  

 

 

I. imię i nazwisko/nazwa firmy - Wykonawca przedmiotu umowy nr ………………….. dotyczącej 

opracowania i modyfikacji programów kształcenia oraz przygotowania materiałów dydaktycznych na 

potrzeby Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie Akademii Pomorskiej w Słupsku w ramach 

realizowanego projektu „Zintegrowany Program Uczelni – jakość dla rozwoju!” współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, nr umowy: POWR.03.05.00-00-

Z016/18, 

przedstawiła/ł* dokumenty potwierdzające wykonanie umowy - zgodnie z przedłożoną ofertą, tj.: 

 

dotyczy: odpowiedni zapis w zależności od wykonywanej części zamówienia 

1. odpowiedni zapis w zależności od wykonywanej części zamówienia np. opracowane materiały 

dydaktyczne zgodnie z zapisami w SIWZ dotyczące wykonywanej części 

2. miesięczne karty pracy za miesiące*: ………….wypisać miesiące 

3. oświadczenie o nieprzekraczaniu miesięcznego limitu zaangażowania zawodowego w wysokości 276 

godzin 

 

Postanawiam: 

1) Odebrać  przedmiot umowy bez zastrzeżeń* 

2) Odmówić odbioru przedmiotu umowy ze względu na* ............................................................... 

 

 
 

………………………………………..                              ………………………………………. 
         (podpis Wykonawcy)       (podpis osoby uprawnionej do  

   odbioru przedmiotu umowy) 
 
 
Słupsk, dnia ……………………….. r. 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
* dotyczy osoby fizycznej 

 


