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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/PdD/2020 

 

dotyczy usługi opracowania oraz przeprowadzenia kursów/szkoleń z zakresu: 1) „Zarządzania czasem” oraz 2) 

„Prezentacji wyników badań” w ramach projektu „Perspektywa dla doktoranta”, realizowanego na Wydziale 

Teologicznym UKSW, nr POWR.03.02.00-00_I012/17, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

I. Zamawiający  

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa  

NIP: 525-00-12-946, REGON: 000001956  

 

II. Tryb postępowania  

Na postawie art. 4 pkt. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 11.09.2019 r. 

poz.1843 z późń.zm). 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie oraz przeprowadzenie kursów/szkoleń z zakresu: 1) „Zarządzania czasem” 

oraz 2) „Prezentacji wyników badań”. 

a) przeprowadzenie szkolenia, w wymiarze określonym w ramach projektu „Perspektywa dla doktoranta”:   

- „Zarządzanie czasem” (16 g dydaktycznych)  

- „Prezentacja wyników badań” (16 g dydaktycznych)   

W ramach poszczególnych szkoleń zajęcia przeprowadzone będą dla grupy 10 doktorantów Wydziału Teologicznego 

UKSW. 

b) miejsce przeprowadzenia szkolenia: 

Usługa zostanie wykonana na terenie Warszawy w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Dewajtis 5. Zamawiający na 

potrzeby szkolenia udostępnia salę odpowiednią do liczby uczestników wyposażoną w rzutnik multimedialny oraz 

minimum jedno gniazdo RJ-45 z dostępem do szerokopasmowego Internetu. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności 

za przerwy w dostępie do sieci Internet. Sale standardowo wyposażone są w krzesła z pulpitami.  

c) przygotowanie i przekazanie uczestnikom szkolenia materiałów dydaktycznych (10 egz.) oraz (2 egz.) do 

dokumentacji projektu materiałów dydaktycznych zawierających streszczenie zagadnień podjętych w ramach 

prowadzonego szkolenia (w wersji elektronicznej i drukowanej), stosownie do posiadanej wiedzy i kompetencji (7 dni 

przed rozpoczęciem szkolenia). 

d) opis zajęć 

1) Zakres merytoryczny szkolenia „Zarządzanie czasem” będzie zawierał techniki motywowania siebie oraz 

hierarchizowania ważnych zadań w życiu naukowym.  

2) Zakres merytoryczny szkolenia „Prezentacja wyników badań” oparty na indywidualnym programie szkoleń będzie 

obejmował m.in. autoprezentację, nowoczesne techniki prezentację opracowanych treści, omówienie krótkich form 

prezentacji publicznej typu TED, umiejętności wzmocnienia dostosowywania języka do odbiorców.  

 

IV. Pozostałe zobowiązania Wykonawcy: 

1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest w szczególności do: 

1) współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji umowy, 

2) przygotowania i przeprowadzenie szkolenia zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi zawartymi w opisie przedmiotu 

zamówienia, 
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3) przekazanie uczestnikom szkolenia materiałów dydaktycznych, 

4) przygotowania i przekazania do dokumentacji projektu (w przeciągu 5 dni od daty zakończenia szkolenia) 

następujących dokumentów:  

- raportu poszkoleniowego zawierającego informację o przeprowadzonym szkoleniu, 

- listy obecności podpisanej przez uczestników szkolenia, 

- karty czasu pracy trenera, 

- oświadczenia dotyczącego zaangażowania projektowego. 

5) przekazanie wymaganych załączników do umowy cywilnoprawnej (dotyczy wyłącznie osób fizycznych) 

(oświadczenia do ZUS, oświadczenia do US, zaświadczenia o przychodach, oświadczenia dotyczącego 

zaangażowania projektowego – przekazanych wraz z umową). 

6) Wszystkie przekazywane dokumenty muszą być podpisane przez Wykonawcę i umieszczone na papierze firmowym 

projektu zgodnym z udostępnionym wzorem, wyjątek stanowią: materiały szkoleniowe wykonawcy dla doktorantów 

(logotypy wg udostępnionych wzorów Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej, UKSW i projektu muszą 

znajdować się przynajmniej na stronie tytułowej). 

 

V. Wymagania wobec Oferenta (w przypadku podmiotu gospodarczego dotyczy osób realizujących szkolenie) 

 

1) Wiedza i kompetencje w zakresie przedmiotu szkolenia. 

2) Posiadanie min. 2-letniego doświadczenia zawodowego oraz znajomości problematyki w ramach treści zajęć 

dydaktycznych w zakresie przedmiotu szkolenia (weryfikacja na podstawie załączonego do oferty dorobku 

zawodowego). 

3) Weryfikacja na podstawie załączonego do oferty życiorysu Oferenta, w przypadku podmiotu gospodarczego załącza 

się życiorys głównego Wykonawcy. 

 

VI. Termin realizacji zamówienia  

 

- „Zarządzanie czasem” (16 g dydaktycznych) w terminie styczeń/luty 2020 r., 

- „Prezentacja wyników badań” (16 g dydaktycznych)  w terminie styczeń/luty 2020 r. 

 

VII. Opis sposobu przygotowania ofert  

1. Oferta powinna być przedłożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania 

ofertowego oraz życiorys zawierający informację o: 

- odbytych studiach, szkoleniach i kursach oraz przebiegu pracy zawodowej, naukowej i dydaktycznej 

- informację o doświadczeniu w prowadzeniu szkoleń 

- zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Oświadczenie w brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych dla celów projektowych”  

Do oferty powinno być dołączone oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym- załącznik nr 3 do 

niniejszego Zapytania ofertowego. 

W przypadku podmiotu gospodarczego załącza się życiorys głównego Wykonawcy.  

2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres centir@uksw.edu.pl, do dnia 

16 stycznia 2020r. do godz. 12.00. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.  

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.  

 

VIII. Kryteria wyboru oferty, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.  
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1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego 

znaczeniem:  

1)  Cena        – 100% 

2. Sposób oceny ofert 

w kryterium CENA (cena brutto) – waga kryterium 100%: 

Ilość punktów dla każdej oferty w tym kryterium zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:  

C min. 

C = ---------------- x 100 

C bad.  

 

gdzie: 

C - liczba punktów oferty badanej 

C min. - cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu 

C bad.  - cena oferty badanej 

100 - waga kryterium 

 

IX. Dodatkowe informacje  

Dodatkowe informacje udzielane są pod adresem e-mail: d.zukowska@uksw.edu.pl i w.naumiuk@uksw.edu.pl lub 

telefonicznie 22 561 90 29. 

 

X. Informacja o rozstrzygnięciu  

1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) ze względu na szacowaną wartość zamówienia nieprzekraczającą 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. 

2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się 

z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie. 

4. Przed opracowaniem oferty należy zapoznać się dokładnie z treścią Zapytania ofertowego i wymagań Zamawiającego 

określonych w Zapytaniu ofertowym. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.  

  

XI. Odrzucenie ofert  

Zamawiający zastrzega sobie wyłączenie oferenta z niniejszego postępowania w przypadku:  

1. Niespełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

2. Niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem.  

3. Przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych. 

 

 

Załączniki do Zapytania ofertowego: 

1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia; 

2) Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy Wykonawcy; 

3) Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym; 

4) Załącznik nr 4 – Wzór umowy. 

 

  

mailto:w.naumiuk@uksw.edu.pl
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Załącznik nr 1  

do zapytania ofertowego Nr 1/PdD/2020 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń w zakresie: 1) „Zarządzania 

czasem“ (16 godz.dydakt.); 2) „Prezentacji wyników badań“ (16 godz. dydakt.) w ramach projektu „Perspektywa 

dla doktoranta”. Interdyscyplinarne studia doktoranckie Wydziału Teologicznego UKSW.  

 

Projekt, a tym samym przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś 

priorytetowa:III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie:3.2 Studia doktoranckie (nr projektu: 

POWR.03.02.00-00-I012/17). 

 

Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń w zakresie: 1) „Zarządzania 

czasem” (16 godz.dydakt.); 2) „Prezentacji wyników badań” (16 godz. dydakt.) dla dziesięciu doktorantów 

i doktorantek Wydziału Teologicznego UKSW (uczestników projektu „Perspektywa dla doktoranta“. 

Interdyscyplinarne studia doktoranckie Wydziału Teologicznego UKSW). Kurs zostanie wzmocniony o narzędzia 

programów komputerowych wspierajacych zarządzanie czasem.  

1) Zakres merytoryczny szkolenia „Zarządzanie czasem“ obejmuje techniki motywowania siebie oraz 

hierarchizowania ważnych zadań w życiu naukowym.  

2) Zakres merytoryczny szkolenia „Prezentacja wyników badań“ obejmuje indywidualny program szkoleń 

zawierający m.in. autoprezentację, nowoczesne techniki prezentację opracowanych treści, omówienie krótkich form 

prezentacji publicznej typu TED, umiejętność dostosowania języka do odbiorców. 

 

Przy organizacji szkoleń będą uwzględnione zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn oraz potrzeby osób 

z  niepełnosprawnościami. Za rekrutację uczestników projektu oraz zapewnienie sali wykładowej odpowiada 

Zamawiający. Uczestnicy projektu zostaną poinformowani o współfinansowaniu projektu ze środków Unii 

Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020. 

 

Termin realizacji zamówienia: 

 

Styczeń- luty 2020 r. 

 

Przeprowadzenie kursu/szkolenia w zakresie „Zarządzania czasem“ (16 godz.dydakt.) oraz kursu/szkolenia w 

zakresie „Prezentacji wyników badań“ (16 godz. dydakt.) odbędzie się w terminach zgodnych z harmonogramem  

ustalonym z Zamawiającym. 

 

Warunki płatności: 

Rozliczenie odbędzie się po zakończeniu kursu/szkolenia i po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru 

przedmiotu umowy, który stanowi podstawę do wystawienia rachunku/faktury.  

 

Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności na rachunek bankowy Wykonawcy podany 

na fakturze/rachunku w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania.  
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Załącznik nr 2  

do Zapytania ofertowego nr 1/PdD/2020 

 

FORMULARZ OFERTOWY na usługę przygotowania i przeprowadzenia kursów/szkoleń z zakresu:  

1) Zarządzania czasem oraz 2) Prezentacji wyników badań  

w ramach projektu „PERSPEKTYWA DLA DOKTORANTA“, NR POWR.03.02.00-00-IO12/17 

realizowanego przez  

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE 

 

.............................................................................................. 

Nazwa firmy/ imię i nazwisko osoby  fizycznej  

.............................................................................................. 

Adres Oferenta 

.............................................................. 

Nr telefonu/e-mail 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dotyczące 

zamówienia na usługę przygotowania i przeprowadzenia kursów/szkoleń z zakresu: 1) „Zarządzania 

czasem“ oraz 2) „Prezentacji wyników badań“, realizowanych na Wydziale Teologicznym UKSW, w ramach 

projektu „Perspektywa dla doktoranta“ nr POWR.03.02.00-00-IO12 /17, współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego składam niniejszą ofertę: 

 

Lp Nazwa szkolenia Wartość za 1 

godz. netto/zł 

Wartość za 16 

godz. netto/zł 

Wartość za 1 

godz. brutto/zł 

Wartość za 16 

godz. brutto/zł* 

1 „Zarządzanie czasem“ 

 

    

2 „Prezentacja wyników badań“ 

 

    

 Razem     

 

    

 

 

.......................................................    .............................................................. 

  (miejsce i data)      (imię,  nazwisko,  podpis) 

 

 

Oferta może dotyczyć jednego szkolenia lub dwóch szkoleń. 

 

* W przypadku złożenia oferty przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej cena oferty brutto 

musi zawierać składki emerytalno-rentowe, składkę zdrowotną, podatki wymagane zgodnie z przepisami prawa 

zarówno po stronie zleceniodawcy jak i zleceniobiorcy. 

Wykonawca na etapie zawierania umowy składa szczegółowe oświadczenie w powyższym zakresie. 

  



 

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 

w WARSZAWIE 

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY 

 ul. Dewajtis 5, 01- 815 Warszawa - tel. (48 22) 561 88 56  

 

 

 

Projekt „Perspektywa dla doktoranta” 

Nr POWR.03.02.00-00-IO12/17 

 

 
Załącznik nr 3 

 
do zapytania ofertowego nr 1/PdD/2020 

 

 

……………………… 

(miejscowość, data) 
……………………………………. 
(Nazwa Wykonawcy)  

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM 

Ja niżej podpisany(a), w związku z procedurą rozeznania rynku na usługę dotyczącą przygotowania i przeprowadzenia 

kursów/szkoleń z zakresu: 1) „Zarządzania czasem”; 2) „Prezentacji wyników badań”  realizowanych na Wydziale 

Teologicznym w ramach projektu „Perspektywa dla doktoranta”. Interdyscyplinarne studia doktoranckie Wydziału 

Teologicznego UKSW, nr POWR.03.02.00-IP.08-00DOK/17, współfinansowanego przez Unię Europejską  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Oświadczam, że podmiot Wykonawca 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

nie jest wyłączony z możliwości realizacji zamówienia, ponieważ nie jest powiązany osobowo oraz kapitałowo z 

Zamawiającym, tj. Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego. 

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się  w szczególności: 

1) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub  w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

 

 

(Podpis  osoby  składającej  ofertę) 
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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 1/PdD/2020 

 

UMOWA NR: …. .2020 

 

zawarta w dniu ................................. 2020 roku w Warszawie pomiędzy: 

Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,  

siedziba: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, REGON: 000001956, NIP: 525-00-12-946 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………. 

zwanym dalej Zamawiającym  

a 

……………………………………………………. 

reprezentowanym przez:  

…………………………….………………………………….  

Zamawiający i Wykonawca zwani dalej „Stronami”, każdy z osobna „Stroną” 

 

Umowa (zwana dalej „Umową”) zostaje zawarta na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. 2018, poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest przygotowanie i przeprowadzenie kursu/szkolenia w zakresie: 1) Zarządzania czasem 

(16 godz.dydakt.) oraz 2) Prezentacji wyników badań (16 godz. dydakt.) w ramach projektu „Perspektywa dla 

doktoranta”. Interdyscyplinarne studia doktoranckie Wydziału Teologicznego UKSW.  

2. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu „Perspektywa dla doktoranta” nr POWR.03.02.00-00-

I012/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla 

gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.2 Studia doktoranckie. 

3. Usługa będzie realizowana w Warszawie. 

4. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługi na warunkach określonych w Umowie– 

z  ogólnie przyjętą wiedzą w tym zakresie – oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu i Ofercie Wykonawcy. 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia i zezwolenia do efektywnego 

świadczenia usług objętych przedmiotem niniejszej Umowy. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 

zawiadomić Zamawiającego o utracie wymaganych uprawnień i zezwoleń niezbędnych do prawidłowej 

realizacji niniejszej Umowy oraz innych zmian w tym zakresie. 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie od ……………do …………….., przy 

czym planowany termin zakończenia usługi nie później niż do 29.02.2020r. 

 

§ 3 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowaną usługę, będącą przedmiotem niniejszej Umowy  

nie może przekroczyć kwoty ogółem: ……………… netto, ………………… - podatek VAT, ………………  

 

brutto oraz  kwoty przypadającej na jedno szkolenie ………………netto, ……………………podatek VAT, 

…………………….brutto. Słownie zł brutto…………………………………………………….. 

2. Faktyczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonaną usługę obliczone będzie według cen określonych 

w Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy.  
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3. Ceny podane w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, obejmują wszystkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca wystawi fakturę VAT/rachunek  po zakończeniu świadczenia usługi. 

5. Zapłata wynagrodzenia za zrealizowanie usługi, nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku przez Wykonawcę oraz protokołu odbioru 

przedmiotu umowy. 

6. Za termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

7. Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w ustalonym terminie, Wykonawca będzie miał prawo naliczać 

odsetki ustawowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, za każdy dzień opóźnienia. 

8. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może udzielać na rzecz osób trzecich cesji jakichkolwiek 

wierzytelności i zobowiązań wynikających z Umowy. 

 

§ 4 

Zamawiający na podstawie art. …..ust. 1 Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość zmiany Umowy w 

stosunku do treści oferty Wykonawcy,  w następujących przypadkach: 

1. konieczności przedłużenia terminu umownego wykonania zamówienia z powodu: 

a) działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności, np. klęski żywiołowej lub strajku; nie 

uważa się za wyjątkowe takich zdarzeń lub okoliczności, które przy uwzględnieniu przedmiotu zamówienia, 

powinny być przez Wykonawcę normalnie brane pod uwagę, 

b) przyczyn niezależnych od Zamawiającego, tj. z powodu nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych, których 

Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; 

c) przesunięć w harmonogramie realizacji Projektu, 

d) zmiany przepisów, które skutkują zmianą sposobu realizacji zamówienia, 

e) decyzji Zamawiającego dotyczącej zmiany terminu wykonania zamówienia oraz planowanego terminu realizacji 

usługi, o których mowa w §2 ust. 1  

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz w przypadku istotnego naruszenia 

któregokolwiek postanowienia niniejszej umowy, w szczególności w przypadku niedotrzymywania terminów 

realizacji usług, Zamawiający może wypowiedzieć umowę w trakcie jej wykonywania z terminem 

natychmiastowym, tj. z dniem doręczenia Wykonawcy oświadczenia wypowiadającego umowę. 

 

§ 5 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z 

powodu okoliczności niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości  

10% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 pkt. 3) umowy. 

2. W przypadku nienależytego wykonywania przedmiotu umowy tj. niedotrzymania któregokolwiek  

z postanowień umowy oraz Opisu przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 pkt. 3) umowy, za 

każdy przypadek nienależytego wykonywania umowy. 

3. Zapłata kar umownych może nastąpić w drodze potrącenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na 

podstawie niniejszej Umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 3) umowy na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający poniesie szkodę 

 przewyższającą wysokość kary umownej, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych uregulowanych w Kodeksie Cywilnym. 
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§ 6 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) oraz Kodeksu 

cywilnego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w związku 

z realizacją przedmiotu Umowy, niezależnie od formy ich utrwalenia, w tym: pisemnej, elektronicznej, ustnej. 

Informacje te mogą być udostępnione osobom trzecim jedynie za wyraźną, pisemną zgodą Zamawiającego. 

Obowiązek zachowania tajemnicy trwa nadal po ustaniu (zakończeniu) obowiązywania Umowy. 

3. Z chwilą ostatecznego przyjęcia przedmiotu zamówienia Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe 

prawa autorskie do utworu będącego przedmiotem niniejszej Umowy, w szczególności do utrwalenia utworu, 

jego zwielokrotnienia drukiem, wprowadzenia do obrotu, wprowadzenia do pamięci komputera. 

 

§ 7 

1. Do wzajemnego współdziałania przy realizacji Umowy strony wyznaczają: 

1) …………………………………………………, tel. ……...………… e-mail: …………  – reprezentujący 

Zamawiającego, oraz 

2) p. ……............................…., tel. ……...………… e-mail: ………… – reprezentujący Wykonawcę. 

2. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 nie powoduje konieczności zmiany  umowy. O dokonanej zmianie strony 

informują się pisemnie. 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej, zwanej 

aneksem, pod rygorem nieważności. 

2. Strony wzajemnie oświadczają, że posiadają zgodę osób, o których mowa w niniejszej umowie do 

przetwarzania ich danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, stanowiska służbowego, numeru telefonu oraz 

adresu e-mail oraz że dane te przetwarzane będą przez każdą z nich wyłącznie dla potrzeb wykonywania 

niniejszej umowy, przez okres jej trwania z uwzględnieniem ustawowych terminów przechowywania 

dokumentacji dla celów podatkowych – w trybie i na zasadach określonych Rozporządzeniem  Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE  opublikowane w Dzienniku Urzędowym L z 2016 r. nr 119, str. 1. 

3. Wszelkie ewentualne spory, mogące powstać w czasie realizacji Umowy będą rozstrzygane przede wszystkim 

na drodze polubownej. 

4. W przypadku niemożności rozwiązania kwestii spornych na drodze polubownej, będą one przekazywane 

sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa 

Zamawiający. 

6. Integralną część Umowy stanowią załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia; 

2) Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy Wykonawcy; 

3) Załącznik nr 3 -  Protokół odbioru przedmiotu umowy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:…………………………………WYKONAWCA:………………………….. 
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Załącznik nr 2 

do zarządzenia nr 6/2008 Rektora UKSW 

z dnia 18 lutego 2008r. 

 

 

 

............................................................. 
   (pieczątka jednostki organizacyjnej)              

              

 Egzemplarz: 

WYKONAWCY / UKSW*  

 

Źródło finansowania: 

.......................................................... 

 

 

 

UMOWA O DZIEŁO I PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH* nr ................../……………../……… 

 

Zamawiający: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 01-815 Warszawa ul. Dewajtis 5  

reprezentowanym przez ......................................... 

 

Wykonawca:  ................................................................................................................. .......................... 

(tytuł / stopień naukowy, imiona, nazwisko, nr. PESEL)  

 

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

(adres) 

 

Zawierają w dniu ................. r. Umowę następującej treści: 

 

§ 1  

Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się przygotować i przeprowadzić kursy/szkolenia, którego 

treścią jest: 1) „Zarządzania czasem” ; 2) „Prezentacja wyników badań” dla studentów studiów doktoranckich z Wydziału 

Teologicznego w ramach projektu „Perspektywa dla doktoranta”. 

 

§ 2  

Zamówienie zostanie wykonane w terminie od .................. r. do ..........................  r. Przyjęcie przedmiotu 

umowy nastąpi w siedzibie Uniwersytetu. 

§ 3  

1. Utwór zostanie wykonany w oparciu o sprzęt i materiały Zamawiającego. 

2. Zamawiający odpowiada wobec osób trzecich za zapewnienie warunków i właściwą organizację oraz wykonanie 

dzieła, o którym mowa w § 1. 

§ 4 

1. Za wykonanie dzieła strony ustalają wynagrodzenie w wysokości........................zł. słownie: ……………………. zł 

zero gr  

2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone po stwierdzeniu wykonania przedmiotu zamówienia, w terminie 14 dni od 

przedstawienia rachunku w Kwesturze - Dziale Płac. 
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3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone: na rachunek bankowy. 

4. Oprócz wynagrodzenia, o którym  mowa w ust. 1, Zamawiający zapewni  Wykonawcy  ……………………… 

............................................................................................... 

 

§ 5  

 

Zamawiający może wypłacić wynagrodzenie w ratach, stosownie do stanu zaawansowania dzieła. 

 

§ 6  

Wykonawca nie może powierzyć wykonania utworu innej osobie bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 7  

Z chwilą ostatecznego przyjęcia utworu Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do utworu 

będącego przedmiotem niniejszej Umowy, w szczególności do utrwalenia utworu, jego zwielokrotnienia drukiem, 

wprowadzenia do obrotu, wprowadzenia do pamięci komputera. 

§ 8  

Przyjmujący zamówienie oświadcza, że: 

 

1) Jest pracownikiem UKSW zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub mianowania,* 

2) Jest zatrudniony w ramach stosunku pracy poza UKSW,* 

3) Umowa nie będzie wykonywana w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej,* 

4) Jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w Rejonowym Urzędzie 

Pracy………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres urzędu pracy) 

 

§ 9  

  

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. 

§ 10 

 

Zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 11  

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

 

   

 

 WYKONAWCA          ZAMAWIAJĄCY 

 

 

..........................................................       ........................................................ 

  (data i podpis)           (pieczątki i podpisy osób reprezentujących Zamawiającego) 
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Załącznik nr 3  

do Umowy nr1/PdD/2020 

 

 

Protokół wykonania przedmiotu umowy  

za okres ……………….2020r. 

 

Dnia ……………………….w siedzibie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przy ul. 

Wóycickiego1/3, bud …, pok. …. w Warszawie przedstawiciele Zamawiającego w osobach: 

Ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło   - kierownik projektu 

……………………………………                 - …………………………. 

 

dokonali odbioru przedmiotu umowy dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia kursów/szkoleń z zakresu: 

1) „Zarządzania czasem”; 2) „Prezentacji wyników badań”  realizowanych na Wydziale Teologicznym w ramach 

projektu „Perspektywa dla doktoranta”. Interdyscyplinarne studia doktoranckie Wydziału Teologicznego UKSW, 

nr POWR.03.02.00-IP.08-00DOK/17, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 

Przedstawiciele Zamawiającego stwierdzili, że wykonana usługa odpowiada warunkom Umowy i przyjmują  ją w imieniu 

Zamawiającego: 

1.  bez zastrzeżeń * 

2.  z zastrzeżeniami * 

i przedłożoną przez Wykonawcę fakturę VAT/rachunek kwalifikującą/y się do zapłaty w: 

1.  pełnej wartości * tj. ………………zł brutto (słownie: ……………………..……………….) 

2.  niepełnej wartości *: 

a) z powodu niedotrzymania terminu wykonania:………………………………. 

b) z innych powodów:………………………………. 

Uwagi dotyczące odbieranej pracy:……………………….. 

 

Dokumentacja przedstawiona do odbioru przedmiotu umowy znajduje się w pok. 1912, przy ul. Wóycickiego 1/3, bud 19  

w Warszawie. 

 

Podpisy Przedstawicieli Zamawiającego:   Podpisy Przedstawicieli Wykonawcy: 

 

…………………………………..    ……………………………………… 

…………………………………..    ……………………………………… 

………………………………….    ……………………………………… 

 

 

 

 

 


