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UMOWA Nr ……………………..

Zawarta w dniu ………………… r. w Zabrzu pomiędzy:

Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
z siedzibą w Zabrzu 41 – 800, ul. Wolności 345a,
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000069136, dla którego akta rejestrowe
prowadzi Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
NIP:

648-10-29-255,

REGON:

271555096,

reprezentowaną przez:
- ……………………………………………………………………….
- ……………………………………………………………………….
zwaną dalej „Zamawiającym” lub „Stroną”
a
…………………………………………………………………………………..
z siedzibą w ______________, ul. ______________________,
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS ______________________, dla którego
akta rejestrowe prowadzi _________________________________________,
NIP:

__________________,

REGON:

__________________,

reprezentowaną przez:
- …………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………
zwaną dalej „Wykonawcą” lub „Stroną”
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn: „eduGRANT – z projektem po nowe technologie”,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych oraz doradztwo dla przedsiębiorstw.
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wyniku

przeprowadzonego

Zapytania

Ofertowego

nr

6/eduGRANT/2013

na

usługę

przeprowadzenia szkoleń w zakresie zarządzania projektami badawczymi i innymi oraz
pozyskiwania funduszy dla uczestników projektu „eduGRANT – z projektem po nowe
technologie”, w tym w oparciu o ofertę Wykonawcy, zawarto umowę o następującej treści:

§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę: przeprowadzenia szkoleń
w zakresie zarządzania projektami badawczymi i innymi oraz pozyskiwania funduszy dla
uczestników projektu „eduGRANT – z projektem po nowe technologie”, zwaną dalej
„szkoleniami”, w zakresie wskazanym w poniższych zadaniach, który szczegółowy opis zawarty
został w Zapytaniu Ofertowym nr 6/eduGRANT/2013.
2. Zakres i tematyka szkoleń dla jednej grupy uczestników wynosi łącznie 96 godzin (maksymalna
liczba grup - 16) i obejmuje:
a)

Zadanie 1. Poszukiwanie i aplikowanie do źródeł finansowania projektów badawczych w
ramach programów: krajowych, strategicznych, międzynarodowych skierowanych dla mikro,
małych i średnich przedsiębiorców finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, Narodowe Centrum Nauki oraz 7 Programu Ramowego UE – 16 godzin;

b)

Zadanie 2. Poszukiwanie i aplikowanie do źródeł finansowania projektów badawczych w
ramach programów: krajowych, strategicznych, międzynarodowych skierowanych dla mikro,
małych i średnich przedsiębiorców finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
– 16 godzin;
§2

1.

Szkolenia zostaną przeprowadzone w terminie od stycznia 2014 r. do grudnia 2014 r. w salach
szkoleniowych wskazanych przez Zamawiającego na obszarze województwa śląskiego.

2.

Szczegółowe terminy poszczególnych szkoleń zostały określone w harmonogramie szkoleń.

3.

W przypadku zmiany terminu i miejsca szkolenia Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiającego, na co najmniej trzy dni przed terminem.
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§3
1.

Wykonawca - poza przedmiotem umowy obejmującym szkolenie - zobowiązuje się do:
a) zapewnienia wysokiej jakości szkoleń zarówno pod względem wiedzy teoretycznym
i praktycznym, Wykonawca będzie podlegał ocenie przez uczestników na postawie ankiet
oceny

szkolenia.

Zamawiający

zastrzega

sobie

prawo

do

zmiany

Wykonawcy

w przypadku gdy średnia oceny osiągnie niezadowalający poziom;
b) prowadzenia szkolenia w oparciu o aktualny stan prawny;
c) punktualnego prowadzenia zajęć i kształtowania właściwej atmosfery pracy wśród uczestników;
d) kontrolowania obecności na zajęciach i przedstawiania listy obecności do podpisu uczestnikom;
e) prowadzenia wskazanej przez Zamawiającego dokumentacji szkoleniowej;
f) powadzenia karty czasu pracy i/lub ewidencji godzin i zadań, o której mowa w ust.3;
g) opracowania materiałów szkoleniowych dla potrzeb realizacji szkolenia, obejmujących:
−

prezentację multimedialną zawierającą treści merytoryczne wyświetlaną uczestnikom w
trakcie szkolenia,

−

kompleksowy zwarty tekst z zakresem merytorycznym szkolenia, dostosowanym dla
dwóch poziomów zaawansowania jednocześnie; materiały te powinny być przygotowane w
formie skryptu na formatce zgodnie z Instrukcją przekazaną przez Zamawiającego.

h) informowania uczestników projektu o jego współfinansowaniu za środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
i) udostępniania dokumentów, w tym dokumentów finansowych związanych z realizacją
niniejszej umowy, instytucjom przeprowadzającym kontrole lub audyty Projektu.
2.

W przypadku uzasadnionej nieobecności wyznaczonego trenera w danym dniu szkolenia
Wykonawca musi zapewnić obecność trenera posiadającego doświadczenie i kwalifikacje
zawodowe nie gorsze niż trenera wskazanego w ofercie, na podstawie której wybrano Wykonawcę.

3.

W przypadku, gdy Wykonawca będzie świadczył pracę lub usługę, bądź wykonywał inne
czynności w oparciu o zawarte umowy w ramach innych projektów współfinansowanych ze
środków Unii Europejskiej, wówczas Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji
godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów, w których jest zaangażowany
i dokonać ich udostępnienia na każde żądanie Zamawiającego w okresie realizacji przedmiotu
umowy.
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§4
1.

Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w §1, wynosi
………zł brutto (słownie: …………….) za jedną godzinę szkolenia.

2.

Strony ustalają, że płatność za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w §1, będzie
dokonywana miesięcznie za faktycznie przeprowadzoną liczbę godzin szkoleniowych.

3.

Podstawą płatności, o której mowa w ust. 2, będzie wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu
każdego miesiąca faktura lub rachunek oraz przedłożone dokumenty, o których mowa w §3 ust. 1
lit. e) i f).

4.

Wynagrodzenie będzie płatne do 21 dni na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na
fakturze/rachunku, z zastrzeżeniem, że warunkiem zachowania terminu jest dostępność środków na
finansowanie Projektu przekazanych Zamawiającemu przez Instytucję Pośredniczącą (Wojewódzki
Urząd Pracy w Katowicach) na wyodrębnionym dla tego celu rachunku bankowym.

5.

Za datę dokonania płatności rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
kwotą przelewu.

6.

Wynagrodzenie z tytułu wykonania niniejszej usługi będzie współfinansowane przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

§5
1.

Wykonawca oświadcza, że materiały przygotowane przez niego dla uczestników, stosowane na
szkoleniu, nie będą naruszały praw własności intelektualnych jakichkolwiek osób trzecich.

2.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w§ 4, przenosi na Zamawiającego całość
majątkowych praw autorskich do opracowanych materiałów szkoleniowych i prezentacji
przedstawionych na szkoleniu na następujących polach eksploatacji:
a) stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie
od formatu, systemu lub standardu,
b) 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
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,
c) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
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d) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub
jakiekolwiek inne zmiany) oraz korzystanie z nich na polach eksploatacji, o których mowa w
niejszym ustępie,
e) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtworzenie,
nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie a także 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,
f) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,
g) prawo do rozporządzania utworami wymienionymi w ust. 2 i ich opracowaniami oraz prawo
udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na
wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji,
h) prawo do wykorzystywania utworów do celów promocji.

§6
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy w terminie 7 dni, w przypadku
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z § 1.

§7
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o tych

okolicznościach.

Wykonawca ma prawo żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części
umowy.

§8
Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, do przeniesienia
na osoby trzecie jakichkolwiek uprawnień wynikających z niniejszej Umowy, w tym powierzenia
realizacji części lub całości przedmiotu umowy.
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§9
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie
przepisy prawa krajowego.
2. Zamawiający nie przewiduje zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność takich zmian wynika z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy porozstrzygane będą
polubownie, a w przypadku braku takiej możliwości przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze
Stron.
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