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UMOW A
N R ...........................

Dotycząca zorganizowania szkolenia grupowego (zamkniętego) dla Pracowników Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Nysie zawarta w Nysie w d n iu ....................... 2018 roku pomiędzy:

1..................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy Zam aw iającym  a:

2 ...................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy W ykonawcą o następującej treści:

§ 1
Wykonawca organizuje szkolen ia w oparciu o zam ieszczone przez Zam aw iającego 

zaproszenie do składania ofert z ............................................  2018 roku.

§ 2
Przedm iotem  umowy jest przeszkolenie przez W ykonawcę pracowników Zam aw iającego 

na kursie grupowym (zam kniętym ) w zakresie: (nazwa tematu szkoleniowego'), zgodnie 

ze złożoną przez Wykonawcę ofertą na zasadach określonych w zaproszeniu do składania 

ofert i opisie zamówienia.

§ 3
Wykonawca zapewnia:

1. Materiały szkoleniowe i materiały pomocnicze do szkoleń.

2. Kadrę trenerów, o odpow iedniej w iedzy i kwalifikacjach.

3. Wydanie certyfikatu szkolen ia każdemu uczestnikow i, który ukończy szkolenie.

§4

1. Szkolen ia odbędzie się w term inie:

> ............................ 2018 roku;



§ 5

1. Całkow ity koszt szkolen ia wynosi: ...................... zł.

(słownie:

....................................................................................................................................... )
2. Ww. kwotę Zam aw iający wpłaci na rachunek Wykonawcy

t j ........................................................................................................................................... :
w term in ie 14 dni roboczych od dnia zakończenia szkolenia.

3. Podstawą zapłaty będzie zaakceptowana przez Zam aw iającego faktura VAT 

wystaw iona przez Wykonawcę.

§ 6
1. Ogólne zasady organizacyjne uczestnictwa oraz szczegółowy harmonogram  

odbywania zajęć zostaną przekazane Zam aw iającem u w term in ie 1 dnia przed 

rozpoczęciem  szkolenia.

2. Zam aw iający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy 

zw iązanych z wykonaniem  przedm iotu umowy, w tym  dokumentów finansowych.

§ 7
1. Strony postanaw iają, że obow iązującą je formę odszkodowania stanow ią kary 

umowne.

2. Wykonawca zapłaci Zam aw iającem u kary umowne:

a. za nieterm inowe wykonanie przedm iotu umowy w wysokości 0,5 % 

wartości wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

b. z tytułu odstąpienia od wykonania umowy w wysokości 10 % wartości 

wynagrodzenia.

3. Zam aw iający zapłaci W ykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od wykonania 

umowy w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia.

4. Stronom  przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

karę um owną do wysokości rzeczyw iście poniesionej szkody.

2. Grupa szkoleniowa będzie składała się z .......... osób.

§ 8

Zm iana warunków nin iejszej Umowy wymaga form y pisemnej pod rygorem nieważności.



§9

1. W sprawach nie uregulowanych n in ie jszą umową zastosowanie m ają przepisy 

Kodeksu Cywilnego.

2. Sprawy wynikłe na tle n iniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd w łaściwy dla 

siedziby Zam aw iającego.

§ 10

Wykonawca zobow iązuje się do przesłania podpisanej Umowy do Zam aw iającego przed 

rozpoczęciem  szkolenia.

§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzm iących egzem plarzach, po jednym  dla każdej ze 

stron.
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