
 
 

 

 

 

WZÓR UMOWY 

 

UMOWA nr ………….  

zawarta w Krakowie, w dniu ……………………. 2021r., pomiędzy: 
 
Województwem Małopolskim, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, NIP 676-217-83-37, REGON 

351554287, 

w imieniu którego działa Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23, 

30-003 Kraków, NIP 677-235-14-58, REGON 121385785,  

reprezentowanym przez:  

dr Łukasza Cieślika - Dyrektora,  

zwanym dalej Zamawiającym 

 
a…………………………………………………………………………………………………………. 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 

 

I. Do niniejszej umowy nie mają zastosowania postanowienia ustawy z dnia 11 września  

2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019),  na podstawie art. 2 

ust. 1 pkt 1) tej ustawy. 

II. Umowa zostaje zawarta w ramach projektu Małopolskie Talenty. 

III. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego 

Funduszu Społecznego,   w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10. Oś Priorytetowa Wiedza  

i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 

Wsparcie uczniów zdolnych. 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest druk materiałów na potrzeby diagnozy uzdolnień  

w ramach projektu Małopolskie Talenty, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,  

tj do……………………. 

2. Zakres, ilość i sposób druku materiałów, o których mowa w ust. 1, określono  

w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.  

3. Wszystkie materiały zostaną wykonane w wersji monochromatycznej (z wyjątkiem 

pojedynczych stron wskazanych  w poz. 21,22 w załączniku nr 1 jako strona 6/7 . 

kolorowa), w formacie A4, papier biały, offset, 90g/m2. 



 
 

 

4. W ramach realizacji umowy Wykonawca skompletuje materiały w paczki, adekwatnie  

do kolejnych pozycji wskazanych w załączniku nr 1. Ilość egzemplarzy w każdej paczce 

wyniesie nie więcej  niż 100 sztuk. 

5. Każda paczka, o której mowa w ust. 4 niniejszej umowy zostanie opisana zgodnie  

z wzorem , podanym w załączniku nr 1. 

6. Materiały, o których mowa w niniejszym paragrafie, zostaną dostarczone transportem 

Wykonawcy na jego koszt do Biura Merytorycznego Projektu Małopolskie Talenty  

w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Nowym Sączu,  

ul. Jagiellońska 61, wraz z rozładunkiem i wniesieniem do wskazanych pomieszczeń. 

Termin dostarczenia mieści się w terminie wykonania umowy. 

7. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość dostarczenia  przedmiotu umowy,  

co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem dostawy. 

§ 2 

1. Wzory materiałów  o których mowa w § 1, Zamawiający przekazuje Wykonawcy w dniu 

podpisania umowy, w wersji elektronicznej, w formacie PDF, na płycie CD. 

2. Zamawiający wymaga, by na każdym etapie wykonywania zamówienia materiały  były 

zabezpieczone przed nieuprawnionym ujawnieniem. W związku z tym Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do kontroli wszystkich procedur i etapów realizacji zamówienia 

przez upoważnione osoby. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego 

powiadomienia Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania poufności wszelkich 

informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy, także po zakończeniu 

realizacji umowy. Obowiązek ten nie dotyczy informacji, co do których Zamawiający ma 

nałożony ustawowy obowiązek publikacji lub, która stanowi informacje jawną publiczną 

opublikowaną przez Zamawiającego.  

4. W przypadku kontroli Zamawiającego przez organ do tego uprawniony Wykonawca 

zobowiązany jest do udostępnienia dokumentów, w tym dokumentów finansowych  

w związku z realizacją niniejszej umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę zgodnie z normami jakości: druki nie 

mogą nosić usterek typu: niedodruki, zaplamienia, błędy montażowe, nieuzasadnione 

pozostawianie niezadrukowanych stron, itp. W przypadku stwierdzenia występowania 

wymienionych wyżej wad Wykonawca zobowiązany będzie do ponownego wykonania 

druku bez wad. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany dostarczonych materiałów,  

w przypadku, gdy nie odpowiadają one wymaganiom zawartym w §1 niniejszej umowy. 

Wymiana przedmiotu umowy powinna nastąpić nie później  niż w ciągu 3 dni  

od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego.   

 



 
 

 

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, którego wartość 

wynosi: ……zł netto (słownie:………),  ………zł brutto (słownie: …………), w tym 

podatek VAT. 

2. Podane wynagrodzenie zawiera wszystkie składowe niezbędne  

do wykonania zamówienia. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie protokołu odbioru, podpisanego przez 

osoby wskazane w § 4 ze strony Wykonawcy i Zamawiającego oraz rachunku/faktury 

VAT wystawionej przez Wykonawcę. Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik numer 2 

do umowy. 

4. Rachunek/ fakturę VAT należy doręczyć do siedziby Zamawiającego,  

tj do Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 30-003 Kraków, ul. Lubelska 23, 

w terminie do siedmiu dni od zakończenia realizacji usługi. 

5. Rachunek / 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. 

6. Wynagrodzenie zostanie zapłacone w terminie do 30 dni od dnia doręczenia 

Zamawiającemu  prawidłowo wystawionego rachunku / faktury 

7. Wynagrodzenie zostanie przelane na rachunek bankowy Wykonawcy: ………………….. 

8. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§4 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację i odbiór przedmiotu niniejszej umowy ze strony 

Zamawiającego jest: …………-  pracownik Zamawiającego/, tel………., e-mail ……….. 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest:……., 

tel ……. , e-mail:…….   

§ 5 

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

- 1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 umowy za każdy dzień 

opóźnienia, w przypadku niedotrzymania terminu realizacji umowy, wskazanego w § 1 

ust.1 niniejszej umowy;  

- 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 umowy za każdą 

stwierdzoną niezgodność z warunkami wykonania przedmiotu zamówienia, określonymi 

w § 1 ust. od 2 do 6 oraz w § 2 ust. 5 i 6 niniejszej umowy; 

 50% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 umowy za 

niedotrzymanie warunku poufności, określonego w § 2 ust.3 niniejszej umowy; 



 
 

 

 30% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 umowy za odstąpienie   

od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 

50% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §3 ust. 1.  

3. Niezależnie od kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia 

odszkodowania w wysokości poniesionej szkody, na zasadach określonych w Kodeksie 

cywilnym. 

4. Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy. 

§6 

1. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić 

od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

3. W przypadku, o którym mowa w ust.2 Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 8 

Ewentualne spory powstałe podczas realizacji umowy  rozstrzygane będą  przez sąd  

właściwy  dla siedziby Zamawiającego. 

§ 9 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego 

 i jeden dla Wykonawcy. 

     ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 

 

 

Załączniki do umowy: 

1.Zakres, ilość i sposób druku oraz przygotowania materiałów na potrzeby diagnozy 

uzdolnień uczniów  

2.Protokół odbioru przedmiotu zamówienia  

 

 



 
 

 

Załącznik nr 1 do umowy 

Zakres, ilość i sposób druku oraz przygotowania materiałów 

na potrzeby diagnozy uzdolnień uczniów w ramach projektu Małopolskie Talenty. 

L.p

. 

Tytuł materiału Ilość 

stron 

Ilość 

egzemp

larzy 

Uwagi do 

sposobu 

wykonania 

Wzór opisu na paczce 

1 Test Uzdolnień Językowych dla 
uczniów klas IV-V szkoły 
podstawowej  

Wersja A 

Zeszyt odpowiedzi 

6 495 dwustronnie, 

szycie 

zeszytowe 

Test Uzdolnień Językowych 
dla uczniów klas IV-V szkoły 
podstawowej  

Zeszyt odpowiedzi 

….. egzemplarzy 

2. Test Uzdolnień Językowych dla 
uczniów klas VI-VII szkoły 
podstawowej 

Wersja A 

Zeszyt odpowiedzi 

6 471 dwustronnie, 

szycie 

zeszytowe 

Test Uzdolnień Językowych 
dla uczniów klas VI-VII 
szkoły podstawowej  

Zeszyt odpowiedzi 

 ….. egzemplarzy 

3 Test Uzdolnień Językowych dla 
uczniów klas IV-V szkoły 
podstawowej 

Wersja A 

Instrukcja dla badającego  

6 100 dwustronnie, 

szycie 

zeszytowe 

Test Uzdolnień Językowych  

dla uczniów klas IV-V szkoły 
podstawowej  

Instrukcja dla badającego 

…………. egzemplarzy 

4 Test Uzdolnień Językowych dla 
uczniów klas VI-VII szkoły 
podstawowej  

Wersja A 

Instrukcja dla badającego 

6 100 dwustronnie, 

szycie 

zeszytowe 

Test Uzdolnień Językowych 
dla uczniów klas VI-VII 
szkoły podstawowej  

Instrukcja dla badającego 

…………. egzemplarzy 

5 Test Uzdolnień Językowych dla 
uczniów klas IV-V szkoły 
podstawowej 

Wersja A 

Język Malawu 

2 495 dwustronnie Testy Uzdolnień Językowych 
dla uczniów klas IV-V szkoły 
podstawowej 

Język Malawu 

…………. egzemplarzy 

6 Test Uzdolnień Językowych dla 
uczniów klas VI-VII szkoły 
podstawowej 

Wersja A 

Język Malawu 

2 471 dwustronnie Testy Uzdolnień Językowych  

dla uczniów klas VI-VII 
szkoły podstawowej  

Język Malawu 

…………. egzemplarzy 



 
 

 

7 Test Uzdolnień 
Matematycznych  dla uczniów 
klas IV-V szkoły podstawowej 

Wersja A 

Zeszyt odpowiedzi 

7 371 dwustronnie, 

szycie 

zeszytowe 

Test Uzdolnień 
Matematycznych  dla 
uczniów klas IV-V szkoły 
podstawowej 

Zeszyt odpowiedzi 

…………. egzemplarzy 

8 Test Uzdolnień 
Matematycznych  dla uczniów 
klas VI-VII szkoły podstawowej 
Wersja A 

Zeszyt odpowiedzi 

7 354 dwustronnie, 

szycie 

zeszytowe 

Test Uzdolnień 
Matematycznych dla uczniów 
klas VI-VII szkoły 
podstawowej  

Zeszyt odpowiedzi 

…………. egzemplarzy  

9 Test Uzdolnień 
Matematycznych  dla uczniów 
klas IV-V szkoły podstawowej 

Wersja A 

Instrukcja dla badającego 

6 100 dwustronnie, 

szycie 

zeszytowe 

Test Uzdolnień 
Matematycznych  dla 
uczniów klas IV-V szkoły 
podstawowej 

Instrukcja dla badającego 

…………. egzemplarzy 

10 Test Uzdolnień 
Matematycznych  dla uczniów 
klas  VI-VII szkoły podstawowej 
Wersja A 

Instrukcja dla badającego 

6 100 dwustronnie, 

szycie 

zeszytowe 

Test Uzdolnień 
Matematycznych  dla 
uczniów klas VI-VII szkoły 
podstawowej  

Instrukcja dla badającego 

…………. egzemplarzy 

11 Test Uzdolnień 
Matematycznych  dla uczniów 
klas IV-V szkoły podstawowej 

Rysunek I 

1 371 jednostronnie  

 

Test Uzdolnień 
Matematycznych  dla 
uczniów klas IV-V szkoły 
podstawowej 

Rysunek I  

 ………….egzemplarzy 

12 Test Uzdolnień 
Matematycznych  dla uczniów 
klas IV-V szkoły podstawowej 

Rysunek II 

1 371 jednostronnie  

 

Test Uzdolnień 
Matematycznych  dla 
uczniów klas IV-V szkoły 

Rysunek II  

 ………....egzemplarzy 

13 Test Uzdolnień 
Matematycznych  dla uczniów 
klas IV-V szkoły podstawowej 

Rysunek III 

1 371 jednostronnie  

 

Test Uzdolnień 
Matematycznych  dla 
uczniów klas IV-V szkoły 
podstawowej 
Rysunek III - 

…………egzemplarzy 



 
 

 

14 Test Uzdolnień 
Matematycznych  dla uczniów 
klas VI-VII szkoły podstawowej 
Rysunek I 

1 354 jednostronnie 

 

Test Uzdolnień 
Matematycznych  dla 
uczniów klas VI-VII szkoły 
podstawowej  

Rysunek I 

 ………….egzemplarzy 

15 Test Uzdolnień 
Matematycznych  dla uczniów 
klas  VI-VII szkoły podstawowej 

Rysunek II 

1 354 jednostronnie 

 

Test Uzdolnień 
Matematycznych  dla 
uczniów klas VI-VII szkoły 
podstawowej  

Rysunek II  

………….egzemplarzy 

16 Test Uzdolnień 
Matematycznych  dla uczniów 
klas VI-VII szkoły podstawowej 
Rysunek III 

1 354 jednostronnie 

 

Test Uzdolnień 
Matematycznych  dla 
uczniów klas VI-VII szkoły 
podstawowej  

Rysunek III  

………….egzemplarzy 

17 Test Uzdolnień z Technologii 
Informacyjno-Komunikacyjnych 
dla uczniów klas IV-V  
szkoły podstawowej 

Wersja  A 

Zeszyt odpowiedzi 

5 296 dwustronnie, 

szycie 

zeszytowe 

Test Uzdolnień z Technologii 
Informacyjno-
Komunikacyjnych dla 
uczniów klas IV-V szkoły 
podstawowej 

Zeszyt odpowiedzi 

…………. egzemplarzy 

18 Test Uzdolnień z Technologii 
Informacyjno-Komunikacyjnych 
dla uczniów klas VI-VII szkoły 
podstawowej  

Wersja  A 

Zeszyt odpowiedzi 

5 373 dwustronnie, 

szycie 

zeszytowe 

Test Uzdolnień z Technologii 
Informacyjno-
Komunikacyjnych dla 
uczniów klas VI-VII szkoły 
podstawowej  

Zeszyt odpowiedzi 

…………. egzemplarzy 

19 Test Uzdolnień z Technologii 
Informacyjno-Komunikacyjnych 
dla uczniów klas IV-V   
szkoły podstawowej 

Instrukcja dla badającego 

3 100 dwustronnie Test Uzdolnień z Technologii 
Informacyjno-
Komunikacyjnych dla 
uczniów klas IV-V szkoły 
podstawowej 

Instrukcja dla badającego 

…………. egzemplarzy 



 
 

 

20 Test Uzdolnień z Technologii 
Informacyjno-Komunikacyjnych 
dla uczniów klas VI-VII szkoły 
podstawowej  

Instrukcja dla badającego 

3 100 dwustronnie Test Uzdolnień z Technologii 
Informacyjno-
Komunikacyjnych dla 
uczniów klas VI-VII szkoły 
podstawowej  

Instrukcja dla badającego 

…………. egzemplarzy 

21 Skala Uzdolnień 
Przedsiębiorczych   
dla uczniów klas IV-V szkoły 
podstawowej 

Wersja A 

7 146 dwustronnie, 

szycie 

zeszytowe 

strona 6 

kolorowa 

Skala Uzdolnień 
Przedsiębiorczych   
dla uczniów klas IV-V szkoły 
podstawowej 

…………. egzemplarzy 

22 Skala Uzdolnień 

Przedsiębiorczych   

dla uczniów klas VI-VII szkoły 

podstawowej 

Wersja A 

8 317 dwustronnie, 

szycie 

zeszytowe 

strona 7 

kolorowa 

Skala Uzdolnień 
Przedsiębiorczych   
dla uczniów klas VI-VII 
szkoły podstawowej  

…………. egzemplarzy 

 

 

 Uwaga: W przypadku nieparzystej ilości stron w materiałach pozostaną niezadrukowane 

strony 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Załącznik nr 2 do umowy 

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

w ramach realizacji usługi druku materiałów na potrzeby diagnozy uzdolnień uczniów 

w ramach projektu Małopolskie Talenty  

 

Umowa nr …………….  z dnia………………………………………………… 

 

Zamawiający: Województwo Małopolskie, w  imieniu którego działa  

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

stwierdza, iż: 

- w odniesieniu do ww zamówienia jednostkowego  umowa została/ nie została*  

zrealizowana prawidłowo, zgodnie z załączonym zestawieniem ilościowym;  

- nie wnosi zastrzeżeń do sposobu realizacji umowy/ wnosi następujące zastrzeżenia do 

sposobu   realizacji umowy *: 

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

Podpis upoważnionego  

pracownika MCDN 

  

 ……………………………………………… 

W związku z prawidłową realizacją umowy i brakiem zastrzeżeń ze strony Zamawiającego 

Wykonawca i Zamawiający zgodnie stwierdzają, że przedmiot umowy w określonym wyżej 

zakresie  został odebrany  

Podpis upoważnionego                                                                   Podpis upoważnionego  

pracownika Wykonawcy                                                                      pracownika MCDN 

 

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

 

Miejscowość, data: 

…………………………………………………. 

* Niewłaściwe skreślić 

 


