Załącznik nr 6 – wzór umowy

Umowa o świadczenie usług nr ……………….
zawarta w Dąbrowie Górniczej, dnia ……….. 2018 roku, pomiędzy:
Akademią WSB, z siedzibą w 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Cieplaka 1c, NIP 629-10-88-993, REGON nr
272653903, wpisaną do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych
prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr 66, reprezentowaną przez Rektora
– prof. nadzw. dr Zdzisławę Dacko – Pikiewicz,
zwaną dalej Zamawiającym,
a
……………………………….., NIP ………………………….
zwaną dalej Wykonawcą.
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udział 5 pracowników oddelegowanych przez Akademię WSB
w szkoleniu otwartym „Warsztaty licencyjne MTQ48”.
2. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się, w ramach projektu „Start do kariery
z Akademickim Biurem Karier” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje
w szkolnictwie wyższym, do przeprowadzenia warsztatu licencyjnego MTQ48 wraz
z przygotowaniem materiałów szkoleniowych.
3. Wykonawca po zakończonym warsztacie przeprowadzi egzamin/test potwierdzający nabycie
kwalifikacji/kompetencji zawodowych oraz wyda uczestnikom certyfikat AQR International
potwierdzający nabycie wiedzy i umiejętności związanych z modelem Odporności Psychicznej i
narzędziem MTQ48.
4. Każdy uczestnik dostanie dostęp do indywidualnego konta na platformie AQR obsługującej
MTQ48, materiały szkoleniowe oraz pakiet 10 testów MTQ48.
§2
1. Miejsce i termin realizacji warsztatu oraz liczba uczestników:
a)
b)
c)
d)

Data: …………..
Miejsce: ………………….
Godziny: ………………….
Liczna uczestników zgłoszonych przez Zamawiającego: …………………

2. Wykonawca, najpóźniej w terminie 7 dni roboczych przed rozpoczęciem warsztatu, prześle do
Zamawiającego, szczegółowy program i harmonogram szkolenia.
3. W uzasadnionym przypadku Zamawiający dopuszcza zmianę terminu warsztatu w stosunku do
terminu wskazanego w ust. 1. Zmiana taka może nastąpić na wniosek Zamawiającego lub
Wykonawcy, po uzyskaniu akceptacji przez dwie Strony nowego terminu warsztatu. Zmiana
powyższa nie stanowi zmiany Umowy.
4. Zmiany, o której mowa w ust. 3, można dokonać najpóźniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia
danego warsztatu wskazanych w ust. 1.
§3
1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do realizacji umowy,
oraz że szkolenie zostanie przygotowane i przeprowadzone z zachowaniem najwyższej
profesjonalnej staranności, wymaganej od podmiotu profesjonalnie wykonującego usługi
edukacyjne.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) przeprowadzenia z należytą starannością szkoleń, zgodnie z programem i harmonogramem
2) wyposażyć uczestników szkolenia w materiały szkoleniowe i poszkoleniowe, które będą w
formie papierowej/elektronicznej,
3) wydać uczestnikom certyfikat potwierdzający ukończenie warsztatu,
4) przeprowadzenie wśród uczestników testu wiedzy przed i po szkoleniu,
5) przekazanie Zamawiającemu listy obecności, wypełnionych testów wiedzy, kopii wydanych
zaświadczeń oraz wypełnionych przez uczestników ankiet ewaluacyjnych,
6) poinformowanie uczestników o tym, że szkolenia współfinansowane są ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że posiada wiedzę i doświadczenie do należytego
przeprowadzenia warsztatu, tj. posiada wykształcenie wyższe, co najmniej 3-letnie doświadczenie
zawodowe w prowadzeniu szkoleń, przeprowadził w ciągu 3 lat minimum 5 szkoleń
odpowiadających swoim obszarem tematycznym niniejszej umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest, najpóźniej w terminie 4 dni roboczych od dnia podpisania umowy,
do przedstawienia, celem akceptacji, sylwetki/ek trenera/ów wraz z CV, opisem doświadczenia
zawodowego.
5. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, za pomocą
których wykonuje niniejszą umowę.
6. Strony zobowiązują się do regularnej wymiany informacji dotyczących okoliczności, które mogą
mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy.
7. Strony wyznaczają następujące osoby do kontaktu w ramach realizacji niniejszej Umowy:
a) ze strony Zamawiającego: …………………..
b) ze strony Wykonawcy: ……………………………………

8. Zmiana osób wskazanych w ust. 7 powyżej lub wyznaczenie przez którąkolwiek ze Stron
dodatkowych osób do kontaktu wymaga dla swej skuteczności powiadomienia drugiej Strony w
formie pisemnej, na adres wskazany w komparycji niniejszej Umowy.
§4
1. Zważywszy, że materiały szkoleniowe, które zgodnie z § 3 ust. 2 lit. b Wykonawca zapewnia
uczestnikom szkolenia, kwalifikowane są jako utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.), Wykonawca
oświadcza, że ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób
trzecich, w tym autorskich praw do utworu.
2. Wykonawca przenosi na uczestników szkolenia własność egzemplarzy materiałów szkoleniowych,
przekazanych w ramach realizacji niniejszej umowy, w ramach ustalonego w umowie
wynagrodzenia Wykonawcy bez przekazania praw autorskich do przekazanych materiałów.
§5
1. Wynagrodzenie z tytułu warsztatu, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy wynosi: ……………….
(słownie: …………………………)
2. Wynagrodzenie, wskazane w ust. 1 powyżej obejmuje wszystkie koszty realizacji niniejszej umowy,
w tym w szczególności koszty przygotowania i przeprowadzenia warsztatu, wynagrodzenia osób
wykonujących umowę, koszty materiałów szkoleniowych zgodnych z tematyką warsztatu
i niezbędnych do jego przeprowadzenia i pozostałych dokumentów wskazanych w § 3 ust. 2
umowy.
3. Po zakończonym warsztacie Wykonawca wystawi Zamawiającemu rachunek, na podstawie którego
zostanie dokonany przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na rachunku w terminie
14 dni od dnia przesłania Zamawiającemu w formie elektronicznej.
4. Usługi stanowiące Przedmiot niniejszej umowy są współfinansowane w co najmniej 70% z budżetu
państwa i ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, tym samym są ustawowo zwolnione z podatku VAT.
Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury za usługę zwolnioną z podatku VAT (kwota
netto=kwota brutto), z wyłączeniem Wykonawców posiadających indywidualną interpretację
podatkową wydaną w ich indywidualnej sprawie przez właściwy organ podatkowy.
§6
1. W przypadku nienależytego wykonania lub niewykonania umowy na skutek okoliczności, leżących
po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości
wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy.
2. W przypadku braku możliwości, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zrealizowania danej
sesji szkoleniowej w miejscu i terminie wskazanym w § 2 ust. 1 oraz po zmianach o których mowa

w § 2 ust. 6, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare umowną w wysokości 20% wartości
wynagrodzenia umowy określonego w § 5 ust. 1 umowy.
3. W przypadku stwierdzenia przedkładania przez Wykonawcę w toku realizacji przedmiotu
zamówienia fałszywych oświadczeń lub dokumentów stwierdzających nieprawdę lub też
popełnienie oszustwa, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100%
wartości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy.
4. Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych,
jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.
5. Nieobecność na szkoleniu zgłoszonych uczestników bądź uczestnika nie zwalnia Zamawiającego od
uiszczenia pełnej opłaty za udział w warsztatach.
§7
1.

Strony oświadczają, że administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) jest :
1) Zamawiający – Akademia WSB z siedzibą w Dąbrowie Górniczej w odniesieniu do danych
osobowych uczestników szkolenia, do chwili przekazania Wykonawcy danych uczestników
szkolenia w celu wykonania usługi szkoleniowej;
2) Wykonawca – w odniesieniu do danych osobowych uczestników szkolenia od chwili otrzymania
od Zamawiającego danych uczestników szkolenia, w tym w szczególności imienia i nazwiska oraz
adresów e-mail.

2.

Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych uczestników szkolenia w zakresie
i celu określonym w § 1 niniejszej umowy.

3.

Zamawiający przekaże Wykonawcy dane osobowe uczestników szkolenia po wyrażeniu przez nich
pisemnej zgody.

4.

Wykonawca zobowiązuje się do:
1) wykonania w swoim imieniu obowiązku informacyjnego wobec uczestników szkolenia;
2) przetwarzania danych osobowych uczestników szkolenia w celu wykonania usługi szkoleniowej

5.

Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy wskazani przez
Wykonawcę posiadający imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych udzielone
przez Wykonawcę.

6.

Przy wykonywaniu działalności określonej w postanowieniach niniejszej umowy Wykonawca
zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,
od 25.05.2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz innych przepisów wykonawczych do w/w
rozporządzenia pod rygorem odpowiedzialności materialnej oraz karnej za wyrządzoną szkodę
Zamawiającemu lub osobom trzecim.

7.

Dla zapewnienia należytej ochrony danych osobowych przekazanych Wykonawcy w związku
z przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się podjąć środki zabezpieczające,
o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

8.

Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
1) podjęcia kroków prawnych służących zachowaniu przez pracowników mających dostęp do
danych w związku z wykonywaniem postanowień niniejszej umowy, danych osobowych
w poufności, również po wygaśnięciu umowy;
2) sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich posiadania, w sposób zapewniający ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;
3) niewykonywania żadnych czynności związanych z przekazywaniem danych osobom lub
podmiotom nieupoważnionym.

9.

Wykonawca zobowiązuje się objąć przekazane mu dane osobowe stosownymi środkami ochrony
oraz przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

10.

Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości
zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w wyniku
kontroli przeprowadzonych przez Zamawiającego lub przez podmioty przez niego upoważnione
albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.

11.

Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu na każde jego żądanie informacji na
temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności zobowiązuje się do niezwłocznego
przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez Wykonawcę lub jego pracowników
obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
§8
1. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy jak również złożenie oświadczenia zmierzającego do
wygaśnięcia umowy - wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.

Akceptuje podstawowe postanowienia umowy:
…………………………..…………………
miejscowość i data
…………………………………………………………………………….
podpisy i pieczęcie Oferenta-Wykonawcy

