
                                                                                                 Załącznik nr 2 do IWZ 
WZÓR UMOWY Nr ………………………………. 

 
zawarta w dniu ………………………r. w Krakowie, pomiędzy: 
 
Województwem Małopolskim, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, NIP 6762178337, 
REGON 351554287, w imieniu którego działa Małopolskie Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, NIP 6772351458, REGON 121385785, 
reprezentowane przez: Łukasza Cieślika – p.o. Dyrektora MCDN, zwanym w dalszej 
części umowy „Zamawiającym”, 
a  
…………………………………………………………………………………… zwaną dalej 
„Wykonawcą”. 
 
1. Wyboru Wykonawcy dokonano w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia na 

usługi społeczne przeprowadzonego w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.). 

2. Umowa stanowi realizację zadania w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego 

Województwa Małopolskiego pod nazwą pt. „My też możemy programować – 

zajęcia z robotyki dla mieszkańców subregionu tarnowskiego”. 

 
§1 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu 
szkolenia dla nauczycieli z programowania z wykorzystaniem zestawów 
edukacyjnych klocków Lego WeDo 2.0 oraz Lego Mindstroms EV3. 

2. Tematyka zajęć obejmuje przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu 
programowania zgodnie z ramowym programem stanowiącym załącznik nr 3 do 
umowy.   

3. Szkolenie powinno mieć formę mini – wykładu połączonego z pracą w grupach z 
wykorzystaniem klocków Lego WeDo 2.0 oraz Lego Mindstroms EV3 

4. Zamawiający przewiduje, że w szkoleniu weźmie udział max. 16 osób. Ostateczna 
liczba uczestników podana zostanie Wykonawcy na 3 dni robocze przed terminem 
realizacji zajęć. 

5. Wykonawca zapewni każdemu z uczestników szkolenia materiały szkoleniowe w 
postaci: autorskiego skryptu zawierającego zagadnienia omawiane podczas 
szkolenia. 

6. Całkowity wymiar czasowy szkolenia wynosi 12 godzin dydaktycznych, (przy czym 
1 godz. dydaktyczna = 45 minut) 

7. Harmonogram i organizacja szkolenia: 
a) Miejscem realizacji umowy będzie – Małopolskie Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, 33-
100 Tarnów. 

b) Zamawiający wymaga aby szkolenie odbyło się w ściśle określone dni tygodnia, tj. 
piątek w godz. 15:00 – 20:00 lub w soboty w godz. godz. od 9:00 do 16:00. 
Szczegółowy harmonogram zajęć ustalony zostanie z Wykonawcą w dacie 
zawarcia umowy.  

c) Na czas realizacji zajęć Wykonawcy w ww. lokalizacji udostępniona zostanie 
bezpłatnie sala dydaktyczna. 

d) Każdy z uczestników na zakończenie otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia 

wystawiony przez Wykonawcę zawierający również program szkolenia. 



8. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) przeprowadzenia zajęć zgodnie z programem warsztatów przygotowanym przez 
Zamawiającego,  
2) bieżącego prowadzenia dokumentacji związanej ze szkoleniami, tj.: 

a) dziennika zajęć zgodnie z uzgodnionym z Zamawiającym wzorem, 
b) list obecności, 
c) dokumentacji zdjęciowej z przeprowadzonych zajęć,  

3) zapewnienia osobom reprezentującym Zamawiającego możliwości wstępu na 
zajęcia, kontroli merytorycznej prowadzonych zajęć oraz wglądu do prowadzonej 
dokumentacji, 
4) ochrony powierzonych danych osobowych na zasadach określonych w odrębnej 
umowie, 
5) przekazania Zamawiającemu po zakończeniu realizacji umowy całej dokumentacji 
związanej z jej wykonaniem. 
 

§ 2.  
1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji umowy są: 
1) po stronie Zamawiającego: Mariusz Gdowski, tel. 12 6171102, email: 
m.gdowski@mcdn.edu.pl 
2) po stronie Wykonawcy: ………………………………………… 
2. Jeżeli któraś z osób wymienionych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie będzie 
mogła czasowo lub na stałe wykonywać swoich obowiązków, odpowiednio 
Zamawiający lub Wykonawca wskażą pisemnie inną osobę/osoby upoważnioną do 
stałego lub czasowego zastępstwa. 
3. O każdej zmianie numeru telefonu, numeru faksu lub adresu e-mail 
Wykonawca/Zamawiający zobowiązany jest poinformować Zamawiającego 
/Wykonawcę pisemnie, pod rygorem uznania za prawidłowe ostatnio podanych 
numerów i adresów. 

 
§ 3.  

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy w terminie do 21 dni od 
dnia zawarcia umowy. 

 
§ 4.  

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ……….… zł netto (słownie: ………..) za 1 
godzinę dydaktyczną zajęć, brutto ………………...zł (słownie: …………………..) za 1 
godzinę dydaktyczną zajęć. 
2. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty …………………….. zł 
netto (słowienie: …………………………………….),  brutto…………………………. zł 
(słownie: …………………………………………………….. zł). 
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje całość zobowiązań Zamawiającego 
związanych z wykonaniem niniejszej umowy. 
4. Wynagrodzenie będzie płatne po zrealizowaniu zajęć, o których mowa  w §1 ust. 6. 
Podstawą do wystawienia faktury/rachunku będą dokumenty wskazane w § 1 ust. 8 
pkt 2  oraz protokół odbioru (bez uwag) podpisany przez osoby wskazane w § 2. 
5. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem przez Zamawiającego na konto 
Wykonawcy w terminie do 30 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej 
faktury/rachunku.  
6.Fakturę należy wystawić następująco:  



Nabywca: Województwo Małopolskie, ul. Basztowa 22; 31-156 Kraków, NIP: 
676-217-83-37 
Odbiorca: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23; 30-
003 Kraków. 
7. Rachunek należy wystawić na następujące dane:, 
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, NIP 677-23-51-458, REGON 
121385785, 30-003 Kraków, ul. Lubelska 23. 
8.Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 
§ 5.  

1. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, 
którym zleca wykonanie części przedmiotu umowy. 
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy udziale osób 
wskazanych w załączniku nr ………. do umowy, „Wykaz osób”. 
4. Wykonawca oświadcza, że w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, jak również 
po jej ustaniu, zachowa pełną poufność w stosunku do wszelkich informacji 
wynikających z tej umowy. 
5. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Wykonawca zobowiązuje się do 
zwrotu na rzecz Zamawiającego wszelkich dokumentów i innych materiałów 
związanych z wykonywaniem niniejszej umowy - jakie otrzymał, sporządził lub zebrał, 
włączając w to kopie lub odpisy, a także zapisy na nośnikach informacji – najpóźniej 
do 7 dni od rozwiązania umowy lub jej wygaśnięcia. Materiały te stanowią własność 
Zamawiającego. 
6. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez 
Wykonawcę Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem 
natychmiastowym. 
7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 6 w wysokości 
25 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy, 
2) za każdy przypadek nienależytego wykonywania umowy w wysokości 5% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy 
8. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia 
Wykonawcy. 
 

§ 6.  
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga dla swej ważności zachowania 
formy pisemnej. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości, terminu i miejsca realizacji 
zajęć: 
a) w sytuacji zaistnienia zdarzeń losowych lub na skutek działania tzw. sił wyższych 

(tj. wojna, klęski żywiołowe, strajki itp.) przed bądź w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy, lub z przyczyn organizacyjnych, 

b) w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających lub w znacznym stopniu 
opóźniających realizację przedmiotu umowy, z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy, a leżących po stronie Zamawiającego.  

 
 
 



§ 7 
1. Do zadań Wykonawcy związanych z realizacją niniejszej umowy należy ponadto 
podpisanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i postępowanie 
zgodnie z jej zapisami,  
2. Wykonawca nie może zbierać od uczestników żadnych danych osobowych do celów 
niezwiązanych bezpośrednio z realizacją niniejszego szkolenia. 

 
 

§ 8 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego. 
2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 
3. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy, będą 

rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
 
 
 

Zamawiający                                                      Wykonawca 
 
 


