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         Załącznik nr 4  

do zapytania ofertowego nr ………………  

Egzemplarz:  

WYKONAWCY / UKSW* 
..…………………………………………….. 

 (pieczątka jednostki organizacyjnej) 

 
Źródło finansowania: 

…………………………………………….. 

 

 

Umowa nr…..……/…………/……… 

 

dotyczy udziału w szkoleniu i akredytacji z analizy ról zespołowych dla 3 doradców zawodowych w ramach projektu 

„Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW”  

Nr POWR.03.01.00-00-B056/17 realizowanego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  

w ramach Działania 3.1, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

zawarta w dniu  ………………………………………….…...………między 

Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 01-815 Warszawa, ul. Dewajtis 5, NIP 525-00-12-946, 

REGON 000001956 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

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

 

a:......…….…………………….............……….....……………………..……………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowanym przez……………………………………………………………………………………………………………………… 

W treści umowy Zamawiający i Wykonawca zwanymi są dalej również „Stroną” lub „Stronami”.  
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      § 1 

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę polegającą na: przeprowadzeniu szkolenia  

i akredytacji  z analizy ról zespołowych w oparciu o metodę dr Mereditha Belbina dla 3 doradców zawodowych,  

w ramach projektu „Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego 

UKSW” Nr POWR.03.01.00-00-B056/17 realizowanego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

w ramach Działania 3.1, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

§ 2 

1. Proces akredytacji zostanie przeprowadzony dla doradców zawodowych wskazanych przez Zamawiającego  

i poświadczony oficjalnymi certyfikatami zaświadczającymi, że osoby uczestniczące w procesie akredytacji są 

uprawnione do przeprowadzania badań w oparciu o metodę, której dotyczyło szkolenie. 
 

2. W ramach prowadzonego szkolenia i procesu Akredytacji Wykonawca: 

1) zapewni odpowiednio przygotowanych trenerów posiadających certyfikaty / zaświadczenia umożliwiające 

przeprowadzenie szkolenia oraz uprawnionych do potwierdzania uzyskania kwalifikacji w obszarze, którego 

dotyczy szkolenie, 

2)  zaopatrzy każdego z uczestników w niezbędne materiały szkoleniowe, 

3) oznaczy materiały szkoleniowe zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Zamawiającego, 

4) przekaże Zamawiającemu dokumenty potwierdzające realizację szkolenia i procesu akredytacji (listę 

obecności, protokół z przebiegu), 

5) przekaże Zamawiającemu jedną dodatkową kopię materiałów szkoleniowych na potrzeby dokumentacji 

projektu.  
 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany decyzji w zakresie nazwisk osób będących uczestnikami szkolenia  

i procesu Akredytacji. 

 

§ 3 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie sali szkoleniowej oraz sprzętu i materiałów niezbędnych  

do poprowadzenia szkolenia oraz procesu akredytacji. 
 

2. Miejsce przeprowadzenia szkolenia i procesu akredytacji : ……………………………………………………….... 

 

§ 4 

1. Szkolenie będzie trwało …….  godzin szkoleniowych, przy czym godzina szkoleniowa rozumiana jest jako 45 minut.  
 

2. Zakres tematyczny i opis celów szkolenia znajduje się w SIWZ, który stanowi załącznik do niniejszej umowy. 
 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi na najwyższym poziomie profesjonalnym i etycznym  

oraz zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ. 
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§ 5 

 

Termin wykonania usługi: …………………………………………………………………………… 

 

§ 6 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości ……………………………… zł brutto 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………….. zł) wg następujących 

wyliczeń: koszt udziału jednego uczestnika x liczba doradców zawodowych UKSW biorących udział w szkoleniu 

 i procesie akredytacji. 

 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje całość honorarium należnego Wykonawcy na podstawie 

niniejszej umowy, w tym zysk oraz wszelkie koszty Wykonawcy. 

 

3. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest dostarczenie do biura projektu  

(ul. Wóycickiego 1/3 bud.21 pok.311, 01-938 Warszawa) sporządzonego przez Wykonawcę protokołu, 

dotyczącego udziału w szkoleniu i procesie akredytacji 3 doradców zawodowych UKSW oraz list obecności 

uczestników.  

 

4. Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie wystawionego 

przez Wykonawcę rachunku/faktury, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia rachunku/faktury do siedziby biura 

projektu (ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, bud.21 pok.311). 

 

5. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany  

na rachunku/fakturze. 
 

6. Datą zapłaty jest dzień złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu w banku. 
 

7. Termin, który został określony w ust. 4 może ulec zmianie po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą, jeżeli 

opóźnieniu ulegnie przekazanie środków dla UKSW w ramach Projektu „Wiem, potrafi, działam. Profesjonalizacja 

usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW” (Nr POWR.03.01.00-00-B056/17). 
 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach projektu pn.: „Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa 

Zawodowego UKSW” (Nr POWR.03.01.00-00-B056/17, Działanie 3.1, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki  

i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój),  

 

§ 7 

1. Strony zobowiązują się do utrzymania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji handlowych, technicznych, 

organizacyjnych, operacyjnych i innych związanych z działalnością drugiej Strony, uzyskanych w związku  

z realizacją Umowy. Obowiązek zachowania tajemnicy istnieje również bezterminowo po wygaśnięciu niniejszej 

umowy pod rygorem odpowiedzialności w myśl przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Strony 

zobowiązują się do odpowiedniego zabezpieczenia informacji poufnych przed ich ujawnieniem. 
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2. Nie stanowi naruszenia tajemnicy ujawnianie poufnych informacji, w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej 

Umowy pracownikom, doradcom, podwykonawcom i partnerom Stron uczestniczących w realizacji niniejszej 

Umowy, pod warunkiem, ze strony zabezpieczą zachowanie tajemnicy przez te osoby, poprzez zamieszczenie 

stosownej klauzuli w zawieranych przez siebie z tymi osobami umowach. 
 

3. Zachowanie poufności nie dotyczy informacji, które: 

1) były już znane Stronom przed ich ujawnieniem przez drugą Stronę 

2) stanowią część publicznie dostępnej wiedzy lub zostaną podane do publicznej wiadomości w taki sposób, który 

nie będzie uważany za naruszenie przez Stronę warunków niniejszej Umowy lub 

3) zostały udostępnione Stronie przez niezależną Stronę Trzecią, która posiada pełne prawo do wykorzystywania 

oraz ujawniania takich informacji 
 

4. Materiały szkoleniowe zawierające znaki towarowe, układy typograficzne i inne prawa własności intelektualnej 

stanowią wyłączną własność Wykonawcy, z zastrzeżeniem wyników badań przeprowadzonych w trakcie szkolenia 

i akredytacji za pomocą narzędzia do badania ról zespołowych. 
 

5. Uczestnicy procesu Akredytacji 
 

§ 8 

1. Wszelkie zobowiązania Stron, w tym zobowiązania związane z terminem płatności, zostaną zawieszone w sytuacji 

zaistnienia wydarzenia o charakterze siły wyższej. 
 

2. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym i którym nie można było 

zapobiec, takie jak katastrofy przyrodnicze (powodzie, huragany), oraz nadzwyczajne zaburzenia życia 

zbiorowego (konflikty zbrojne, rozruchy, zarządzenia władz państwowych, którym nie można było przeciwdziałać). 
 

3. W przypadku wystąpienia siły wyższej strona nią dotknięta powinna niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę  

o niemożności świadczenia. 

§ 9 

Powierzenie Wykonawcy przez Zamawiającego przetwarzania danych osobowych może nastąpić wyłącznie  

na podstawie odrębnego porozumienia, w którym określone zostaną zakres, cel oraz warunki przetwarzania danych 

osobowych przez Wykonawcę. 

§ 10 

1. Jeżeli Wykonawca nie wykona w sposób staranny i należyty usług określonych w umowie, Zamawiający ma prawo 

potrącić karę umowną w wysokości do 5 % wynagrodzenia Wykonawcy.  
 

2. Zamawiający zastrzega sobie dochodzenie odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda wynikająca  

z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę przekracza wartość kar umownych. 
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§ 11 

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą zostać dokonywane w granicach określonych w art.144 

ustawy Prawo zamówień publicznych, w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, chyba 

że dla danego przypadku w treści umowy zastrzeżono inaczej. 
 

2. Zmiany  niedotyczące postanowień umownych np. gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana 

danych teleadresowych określonych w umowie, gdy zmianie ulegnie numer konta bankowego jednej ze Stron, 

nastąpią poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia Strony, której te zmiany dotyczą, drugiej Stronie. 
 

 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 

 

§ 13 

Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

  

      WYKONAWCA          ZAMAWIAJĄCY 

 

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

  (podpis)       (podpis, imienna pieczątka) 

 
 
 
 
 

  


