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Znak sprawy GZO.370.4.2018 

Załącznik nr 3 do zapytania  ofertowego 

 
Umowa Nr ………………….  

 z dnia ……………………… 2018 roku  
w części nr ……… 

 
 

Zawarta w dniu ………………….. w Leśnicy pomiędzy: 
Gminnym Zarządem Oświaty w Leśnicy, ul. Nad Wodą 15, 47 - 150 Leśnica,  
reprezentowanym przez ………………………. - Kierownika Gminnego Zarządu Oświaty  
w Leśnicy 
zwanym dalej „Zamawiającym”, 
 
a 
……………...................... z siedzibą w ………………….., przy ul. …………........………., 
wpisaną wpisaną/wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS nr ……………….. w Sądzie Rejonowym dla …………………, 
…………………..Krajowego Rejestru Sądowego  
lub 
Wpisaną/nym do Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej 
Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: ........................ PESEL ……………………………, zam. : ul. 
…………………………………………………… 
reprezentowaną przez Pana/Panią …………................................…………….  
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
 
zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”. 

 
Do niniejszej umowy nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy – wartość 
zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro. 
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy po upublicznieniu 
zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.2  
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020- została zawarta Umowa następującej treści: 

 
§ 1 

 
1. Przedmiotem umowy jest realizacja zamówienia pn.: Usługa noclegu ze śniadaniem  

i wyżywieniem w ramach projektu pn. "Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają 
kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne" realizowanego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 
lata 2014-2020, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego dla osi priorytetowej IX - Wysoka jakość edukacji, działanie 9.1 - 
Rozwój edukacji, poddziałanie 9.1.1 - Wsparcie kształcenia ogólnego 
w części nr ………………… 

2. Przyjęta oferta z dnia ………………….2018 r. (data wpływu), ogłoszenie z dnia 
……………………(dzień publikacji),  stanowią integralną część niniejszej umowy,  
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§ 2 
 
Termin wykonania poszczególnych usług noclegowych zawarty został w załączniku pn. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.  

 
§ 3 

1. Ostateczna liczba uczestników każdej usługi noclegowej, wskazana zostanie 
Wykonawcy przez Zamawiającego najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed terminem 
usługi.  

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia wymagane prawnie do 
świadczenia usług noclegowych wraz z wyżywieniem. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do działania z najwyższa starannością w celu zapewnienia 
wysokiego standardu usług. 

 
§ 4 

 

1. Wynagrodzeniem Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest maksymalna cena 
brutto dla poszczególnych usług noclegowych, która łącznie wynosi .............................. zł 
(słownie brutto:.............................................................................................zł), w tym 
podatek VAT i wynika z sumy poszczególnych usług tj.: 
a) cena noclegu wraz ze śniadaniem i wyżywieniem dla 175 uczniów i uczennic Szkoły 

Podstawowej w Leśnicy (+ 15 opiekunów) cena brutto za całość 

…………………………………. a w tym cena za 1 uczestnika ………………… zł brutto  

 

b) cena noclegu wraz ze śniadaniem i wyżywieniem dla 44 uczniów i uczennic Szkoły 

Podstawowej w Raszowej (+ 4 opiekunów) cena brutto za całość …………………….  

a w tym cena za 1 uczestnika ……..………… zł brutto  

 

c) cena noclegu wraz ze śniadaniem i wyżywieniem dla 58 uczniów i uczennic Szkoły 

Podstawowej w Zalesiu (+ 5 opiekunów) cena brutto za całość ………………………….  

a w tym cena za 1 uczestnika ……………… zł brutto  

 

d) cena noclegu wraz ze śniadaniem i wyżywieniem dla 36 uczniów i uczennic 

Gimnazjum w Leśnicy (+ 4 opiekunów) cena brutto za całość 

…………………………………. a w tym cena za 1 uczestnika ……..……… zł brutto 

 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie Wykonawca 

poniesie przy realizacji niniejszej umowy.  
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy  

z tytułu wykonania umowy. 
4. Rozliczenia będą uwzględniały faktyczną ilość osób korzystających z usługi noclegu ze 

śniadaniem i wyżywieniem po cenach jednostkowych wskazanych w ust. 1 lit. a - d 
niniejszego paragrafu.  

5. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze w terminie do 30 dni kalendarzowych licząc 
od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

6. Faktury będą wystawiane oddzielnie dla każdej usługi noclegu ze śniadaniem  
i wyżywieniem z uwzględnieniem faktycznej ilości uczestników zgłoszonej zgodnie z § 3 
ust. 1 umowy na postawie protokołu odbioru wykonania usługi podpisanego przez 
Zamawiającego.  

Z komentarzem [BR1]: Odpowiednio do części 

Z komentarzem [BR2]: Odpowiednio do części 
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7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia 
rachunku kwotą wynagrodzenia Wykonawcy. 

8. Płatność nastąpi nie wcześniej niż po podpisaniu protokołów odbioru, o których mowa w 
ust. 7.  

 
9. Faktury wystawiane będą z następującymi danymi: 

Nabywca: 
Gmina Leśnica 
ul. 1 Maja 9 
47 - 150 Leśnica 
NIP: 7561966152 
 
Odbiorca: 
Gminny Zarząd Oświaty   
ul. Nad Wodą 15 
47-150 Leśnica 
 

§ 5 
 

1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje następujące zmiany: 
a) w zakresie aktualizacji danych Wykonawcy,  
b) w zakresie zmiany terminów realizacji usługi noclegu ze śniadaniem i wyżywieniem  

ze względów niezależnych od stron umowy, 
c) zmniejszenia ilości uczestników (wskazanych jako maksymalne) w Szczegółowym 

opisie przedmiotu zamówienia. 
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy  

także w przypadkach, gdy: 
a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,  
b) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych  

w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym 
instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest 
zamówienie, 

c) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny 
sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy  
w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony. 

4. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią 
uprawnienie Zamawiającego, nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. 
Nie stanowi zmiany umowy: zmiana danych teleadresowych,  zmiana osób 
uprawnionych do realizacji umowy i wskazanych do kontaktów między Stronami.  

 
§ 6 

 

Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę, jeżeli Wykonawca nie wywiązuje się właściwie  
z zobowiązań ciążących na nim z mocy postanowień niniejszej umowy, po uprzednim  
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszeń umowy oraz usunięcia skutków 
naruszeń uprzednio zaistniałych i bezskutecznym upływie jednostronnie wyznaczonego 
odpowiedniego terminu ich usunięcia.  
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§ 7 

 
1. Zamawiający, zastrzega sobie prawo odstąpienia od całości lub części niezrealizowanej 

umowy, w przypadku nienależytego wykonania umowy ze skutkiem natychmiastowym  
w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, m. in.  
w następujących przypadkach:  
a) nie zapewnienia odpowiedniej jakości usług,  
b) innego rodzaju nienależytego wykonania lub nie wykonania umowy, czyniącego 

dalsze jej realizowanie bezprzedmiotowym 
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku zaistnienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach.  

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.  

 
§ 8 

 

1. Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 15% łącznego 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 w razie odstąpienia przez Wykonawcę od 
realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy Zamawiającemu będzie przysługiwać kara umowna w wysokości  
15 % łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1.  

3. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% 
łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 w przypadku 
niewykonania przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% 
łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 za nienależyte 
wykonanie umowy, za które odpowiada Wykonawca. 

5. Przez nienależyte wykonanie uznaje się realizację usług niezgodnie z przedmiotem 
zamówienia, umowy oraz wszelkich nieprawidłowości w zakresie realizacji umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość kar umownych na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym.  

7. W przypadku zaistnienia sytuacji, w których konieczne będzie naliczenie kar umownych, 
Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę zawierającą szczegółowe 
naliczenie w/w kar.  

8. Kara umowna będzie potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co 
Wykonawca wyraża zgodę lub płatna w terminie 14 dni od otrzymania noty.  

 

§9 
 

Strony ustalają, iż wszystkie informacje dotyczące umowy, jak również informacje  
o Zamawiającym i jego działalności, o których Wykonawca dowiedział się przy realizacji 
umowy będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim zarówno 
ustnie, jak i pisemnie lub w jakikolwiek inny sposób, z zastrzeżeniem przypadków 
przewidzianych przepisami prawa.  

 
§ 10 

1. Zamawiający oświadcza, że jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych  
w zakresie zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 
programów operacyjnych w ramach realizacji projektu Uczniowie Leśnickiej gminy 
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rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne nr umowy o 
dofinansowanie RPOP.09.01.01-16-0062/15-00 z dnia 02-09-2016r. 

2. Niniejszą umową Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych 
osobowych w imieniu i na rzecz Zamawiającego wyłącznie w celu wykonania umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia przed przetwarzaniem danych osobowych 
środków zabezpieczających, o których mowa w art. 36-39 ustawy o ochronie danych 
osobowych oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych 
oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać 
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tum zakresie. 

4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wydania jego pracownikom upoważnień do 
przetwarzania danych osobowych w związku z wykonaniem umowy na czas jej 
trwania. (nie dotyczy osób osobiście świadczących usługę - prowadzących lub nie 
prowadzących działalność gospodarczą). 

5. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji pracowników upoważnionych 
do przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 39 ustawy o 
ochronie danych osobowych.(nie dotyczy osób osobiście świadczących usługę - 
prowadzących lub nie prowadzących działalność gospodarczą). 

6. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu na każde jego żądanie, 
informacji na temat przetwarzania wszystkich danych osobowych, a w szczególności 
niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez 
niego i jego pracowników obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych. 

7. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu w miejscach, w których są przetwarzane 
powierzone dane osobowe dokonanie kontroli, w terminie wspólnie ustalonym, nie 
późniejszym jednak, niż 5 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia o zamiarze 
przeprowadzenia kontroli w celu sprawdzenia prawidłowości przetwarzania oraz 
zabezpieczenia danych osobowych. 

8. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o rażącym naruszeniu 
przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z ustawy o ochronie danych 
osobowych, Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dokonanie niezapowiedzianej 
kontroli w celu, o którym mowa  ust. 7. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy 
jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania 
sporządzonych w wyniku przeprowadzonych przez Zamawiającego kontroli.  

10. Wykonawca nie może kopiować, fotografować, utrwalać na nośnikach 
informatycznych, udostępniać do wglądu dokumentów uczestników zajęć, udzielać 
informacji o uczestnikach zajęć osobom, które nie posiadają do tego stosownych 
upoważnień. 

 
§ 11 

1. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej - aneksu do umowy pod rygorem ich 
nieważności .  

2. Forma pisemna obowiązuje również przy składaniu wszelkich oświadczeń i zawiadomień 
oraz przesyłaniu korespondencji.  

3. Strony poinformują się wzajemnie o zmianie adresu lub siedziby. W przeciwnym razie 
pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważane będą za 
doręczone.  

4. Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy Strony wyznaczają osoby: 
a) ze strony Zamawiającego do nadzoru i kontaktów z Wykonawcą upoważniona/y jest 

Pani/Pan ……………………., tel. ………………………….., e-mail: 
………………………; 
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b) ze strony Wykonawcy do nadzoru i kontaktów z Zamawiającym upoważniona/y jest 
Pani/Pan …………………., tel. ……………….., e-mail: ……………………… . 

5. Zmiana osób wymienionych w ust. 4 i 5 wymaga pisemnego zawiadomienia drugiej 
Strony, lecz nie wymaga aneksu do umowy. 

 

§ 12 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz pozostałe przepisy materialnego i procesowego prawa polskiego. 

2. Ewentualne spory z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
 

WYKONAWCA·:       ZAMAWIAJĄCY: 
 
 

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

  



 

7 

 

 

 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU usługi - WZÓR1 

 
Sporządzony w ……………………………………. dnia  …………….2018 r.  
Pomiędzy: 
1. Zamawiającym:  
 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………., 
reprezentowanym, zgodnie z zapisami umowy przez: 
………………………………………………………(imię i nazwisko osoby) 
a 
 
2.Wykonawcą,  
..................................................................................................................  
..................................................................................................................  
(nazwa, adres, dane firmy )  
 
reprezentowanym, zgodnie z zapisami umowy przez: 
 
………………………………………………………(imię i nazwisko osoby) 
 
Wykonawca wykonał zamówienie polegające na 
…………………………………………………………….. zgodnie z Umową nr: 
................................ z dnia.................................2018 r.  
 
 
Przedmiot ww. umowy wykonano przyjęto bez zastrzeżeń. 
Przedmiot ww. umowy wykonano z zastrzeżeniem: 
………………………………………………………… 
……………………………………………..…………. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
…………………..                                               ……………………… 
w imieniu Wykonawcy                                                              w imieniu Zamawiającego           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1Niniejszy protokół  stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury po przyjęciu dostawy. 

 


