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Umowa nr FE --.llS

zawarta w Opoczniew dniu r. pomiędzy
Gminą Opoczno, 26-300 Opoczno, ul. Staromiejska 6, NIP 768-171-75-75, REGON5906048379, repre-
zentowaną przezRafała Kądzielę, Burmistrza Opoczna,
zwaną dalej Zamawiającym,
a firmą

zwaną dalej Wykonawcą.
§l

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 207), na podstawie art. 4 pkt 8 przywołanej ustawy.

§2
Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia polegający prze-
prowadzeniu szkoleń Beneficjentów projektu realizowanego przez gminę Opoczno "Przeciw-
działanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży z gminy Opoczno"

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
al Organizacjai przeprowadzenie szkolenia.w tym zapewnienie:

• wykwalifikowanych wykładowców,
• prezentacji na zajęcia oraz skryptu z zajęć dla każdego uczestnika szkolenia w wersji

elektronicznej wgranej na pendriva każdego z uczestników,
• sprzęt niezbędny do prezentacji multimedialnej (rzutnik, ekran itp. według potrzeb

programowych),
• serwisu kawowego (sok lub kompot, ciasto lub ciastka itp.), - 1 przerwa kawowa, 15

minut, nie jest wliczana do czasu szkolenia,
• jednodaniowego obiadu dla wszystkich uczestników szkolenia - 1 przerwa obiadowa, 20

minut, nie jest wliczana do czasu szkolenia,
• naczyń niezbędnych do posiłków i napojów - dopuszczalne są naczynia jednorazowe,
• niezbędnych artykułów piśmienniczych zgodnie z potrzebami metodycznymi,
• certyfikatów ukończenia szkoleń dla wszystkich uczestników, w terminie do 7 dni po

zakończeniu szkolenia,
• szkolenia mogą odbywać się od poniedziałku do soboty, przy czym w dni nauki szkolnej

od godziny 14 do 18, w dni wolne od nauki szkolnej od 10 do 18. W przypadku
zaplanowania prowadzenia szkolenia w dni nauki szkolnej musi zostać ono podzielone
na dwa bloki na dwa dni i zgodnie z tym należy oszacować koszty posiłku,

• liczba osób, które zostaną objęte szkoleniami to 77 osoby,
• organizacja grup: 3 grupy po 20-30 osób, (istnieje możliwość przeszkolenia wielu grup

jednocześnie, o ile wykonawca zapewni dla każdej grupy wykładowcę),
• każda grupa musi odbyć minimum 8 godzin lekcyjnych szkolenia, którego ramowy zakres

merytoryczny określono poniżej,
• Wykonawca zapewni promocję Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowa Strategia Spójności (PO IG) poprzez umieszczenie logo POIG, UE jak również
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informacji przewidzianych w wytycznych dotyczących promocji POIG na materiałach
szkoleniowych, wydawanych certyfikatach oraz dokumentacji przebiegu szkolenia.

b) Zakres merytoryczny szkoleń (minimum):
• budowa i funkcjonowanie komputera,
• usuwanie prostych problemów związanych łączności z siecią, przywracanie łączności itp.,
• wyszukiwanie informacji za pomocą popularnych wyszukiwarek, ze szczególnym

uwzględnieniem informacji przydatnych w edukacji,
• obsługa poczty elektronicznej,
� niebezpieczeństwo pracy w sieci (wirusy, włamania), jakie zjawiska powinny budzić

niepokój użytkownika,
podstawy bezpiecznego korzystania z sieci niebezpieczeństwa związane z
udostępnianiem danych osobowych, wyrażania zgody na udostępnianie materiałów,
zdjęć, naruszeniem praw autorskich, bezpieczeństwo korzystania z serwisów
społeczności owych,
net-etykieta.

•

•
c) Zamawiający zapewnia:

• pendrivy, na które mają być wgrane materiały szkoleniowe dla uczestników,
• salę wyposażoną w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu dla uczestników

szkolenia,
• organizację grup szkoleniowych.

d) Warunki dodatkowe:
� treści szkolenia muszą być dostosowane do poziomu dzieci w wieku szkolnym, zgodne z

programem dołączonym do oferty,
szkolenia odbędą się w trzech z sześciu szkół podstawowych na terenie gminy (SPw Bie-
lowicach, SP w Libiszowie, SP w Januszewicach, ZS w Ogonowicach, ZS w Mroczkowie
Gościnnym lub ZS w Bukowcu Opoczyńskim), o dokładnym miejscu szkolenia Zamawia-
jący poinformuje Wykonawcę najpóźniej 5 dni roboczych przed ustalonym terminem
szkolenia,
Zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia do końca
lipca 2015 r., w szczególności w przypadku trudności wynikających z dopasowaniem
terminów prowadzenia szkoleń do harmonogramu zajęć szkolnych Beneficjentów.

•

•

§3
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie, o którym mowa w § 2, w terminie od

dnia podpisania niniejszej umowy do 30 czerwca 2015 roku.
2. Wykonawca zobowiązany będzie wykonywać zadania w czasie i terminie uzgodnionym z

koordynatorem projektu.

§4
1. Cena za wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 2, wynosi zł brut-

to (słownie: zł) zgodnie ze złożonym przez Wykonaw-
cę formularzem ofertowym.

2. Kwota określona w ust. 1 jest ceną ryczałtową i obejmuje wykonanie całości przedmiotu
zamówienia, o którym mowa w § 2.
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3. Cena, o której mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy
za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu
zamówienia.

4. Podstawą wystawienia faktury za wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 2 będzie
pisemne potwierdzenie przez przedstawiciela Zamawiającego prawidłowości wykonania
usługi.

5. Należność za wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 2 zostanie przelana na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od daty dostarczenia do siedziby Za-
mawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

§S
W przypadku niewykonania któregokolwiek z zadań określonych w § 2 lub wykonania go w spo-

sób nienależyty umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, bez wypłaty Wyko-

nawcy należności.

§6

W sprawach nieunormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w

formie pisemnego aneksu.
§8

Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd właściwy dla

siedziby Zamawiającego.
§9

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa przezna-

czone są dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:
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