
 
 

Wrocław, dnia 2021-10-05 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Zamawiający - Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 897-13-83-551, w imieniu której 

działa Wioletta Lewandowska - Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 (dalej MOS), z siedzibą ul. 

Kielecka 51a, 54-029 Wrocław, 

 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: „Przeprowadzenie zajęć tanecznych o 

charakterze terapeutycznym opartych na tańcach etnicznych”, w projekcie Wybieramy lepszą przyszłość, 

współfinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 

2020, ze środków Unii Europejskiej,  Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy o 

dofinansowanie o numerze RPDS.09.01.01-02-0044/20-00 z dnia 22.03.2021 

Kod CPV: 92342000-0 

 

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć tanecznych o charakterze terapeutycznym 

opartych na tańcach etnicznych, dla uczestniczek projektu Wybieramy lepszą przyszłość, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zgodnie z poniższym opisem. 

 

1. Celem zajęć jest nabywanie umiejętności i kompetencji osobistych oraz rozwijanie zainteresowań  poprzez 

udział w zajęciach ruchowych, opartych na tańcach etnicznych.  Zajęcia powinny być prowadzone z 

wykorzystaniem odpowiednich i bezpiecznych technik ruchowych i powinny zawierać elementy, których 

zadaniem będzie kształtowanie następujących umiejętności: 

 poczucie własnej wartości i pewności siebie 

 rozpoznawanie własnego potencjału i ograniczeń 

 rozpoznawanie i bezpieczne wyrażanie uczyć i emocji 

 wyrażanie siebie poprzez sztukę  

 kształtowanie relacji rówieśniczych  

 kształtowanie postaw aktywnych i zdrowego stylu życia - nie tylko dbałość o sprawność fizyczną, 

ale także wypracowanie zachowań wpływających na poziom zadowolenia z życia i pozytywne 

postawy społeczne 

 nabycie podstawowej  wiedzy  i  umiejętności  w  zakresie różnych  technik tanecznych 

      Charakter terapeutyczny zajęć powinien być realizowany poprzez: 

 stworzenie przyjaznej i swobodnej atmosfery zajęć przez prowadzącego 

 indywidualne podejście do każdej uczestniczki poprzez obserwację i wsparcie w wykonywaniu 

zadań oraz motywowanie do systematycznej pracy 

 umacnianie  dyscypliny  pracy u uczestniczek - odpowiedzialności za powierzone zadanie, 

dokładności wykonywanych zadań i cierpliwości w oczekiwaniu na efekty własnej pracy  

 rozbudzanie  samodzielności i kreatywnego  tworzenia 

 wzmacnianie umiejętności współpracy w grupie poprzez planowanie wybranych zadań w zespołach 

i prezentacja efektów na forum grupy. 

2. Zajęcia są organizowane dla dwóch 12-sto osobowych grup dziewcząt w wieku 12-18 lat, 

podopiecznych MOS. Każda z grup realizuje 32 h zajęć w cyklu 8 miesięcznym (tj. średnio 4h/mc).  



 
 

3. Termin realizacji zadania: od daty podpisania umowy do czerwca 2023. Planowane terminy zajęć 

dla poszczególnych grup: 

 I cykl: październik 2021 – maj 2022 – 1 grupa, 32 h zajęć 

 II cykl: październik 2022 – maj 2023 – 1 grupa, 32 h zajęć 

Łącznie 2 grupy zajęciowe, 64 h zajęć. 

Podane terminy mogą ulec zmianom, biorąc pod uwagę możliwe ograniczenia związane z trwającym 

stanem pandemii Covid-19. Każda zmiana terminów dla poszczególnych grup, będzie uzgadniana wspólnie 

przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

4. Niezwłocznie po podpisaniu umowy Wykonawca przygotuje w porozumieniu z Zamawiającym ramowy 

program zajęć. 

5. Zamawiający zapewnia sale do prowadzenia zajęć przy ul. Kieleckiej 51 a we Wrocławiu. Zamawiający 

dysponuje również terenem zielonym przy ul. Kieleckiej 51 a we Wrocławiu, który może być wykorzystany 

do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu. Zamawiający dopuszcza inne lokalizacje prowadzenia zajęć, o 

ile będzie to wynikało z programu zajęć opracowanego przez Wykonawcę.  

6. Zamawiający zapewni dwa mobilne głośniki do realizacji zajęć.  

7. Wykonawca zapewnia pozostałe materiały, sprzęt i wyposażenie niezbędne do prawidłowej realizacji zajęć 

uzgodnionych z Zamawiającym.   

8. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia za każdy miesiąc realizacji zadania protokołu wykonania 

usługi, zawierającego min. liczbę godzin zrealizowanych zajęć w miesiącu. Wzór protokołu przedstawi 

Zamawiający. 

9. Zamawiający zapewnia opiekę wychowawcy podczas zajęć. 

10. Wykonawca zapewnia, że zajęcia prowadzone są przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami i 

doświadczeniem w prowadzeniu grupowych zajęć tanecznych, w tym doświadczenie pracy z młodzieżą. 

11. Zajęcia prowadzone są w zgodzie z zasadą niedyskryminacji i równych szans kobiet i mężczyzn, szczególnie 

w następujących dziedzinach: dostęp do zatrudnienia; rozwój kariery; zwalczanie stereotypów związanych z 

płcią na rynku pracy; godzenie życia zawodowego z prywatnym; równy podział obowiązków opiekuńczych 

pomiędzy kobietami a mężczyznami; promowanie równego wynagrodzenia za jednakową pracę. 

 

II. Termin realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do czerwca 2023  

III. Termin związania ofertą: 30 dni. 

IV. Kryterium oceny ofert: 

Kryterium: CENA 

Waga kryterium: 100 PUNKTÓW 

Zamawiający oceni złożone oferty wg następującego wzoru: 

 

                  cena minimalna 

cena = ---------------------------- x waga (100 pkt) = ………. punktów 

                  cena badana 

 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska największą liczbę punktów. W przypadku, gdy w 

niniejszym postępowaniu zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, 

którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych. 

 

V. Termin, miejsce i sposób złożenia oferty: 

Ofertę należy złożyć do dnia 13.10.2021, do godziny 10:00: 



 
 

 osobiście w siedzibie Zamawiającego: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2, ul. Kielecka 

51a, 54-029 Wrocław, tel. (71) 798-67-45 

 lub na adres e-mail: sekretariat.mos@wroclawskaedukacja.pl – skan podpisanej oferty 

1. Propozycja ofertowa ma obejmować całość zamówienia. 

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

4. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji usługi. 

5. Zaleca się złożenie oferty cenowej zgodnie z wzorem oferty cenowej załączonej do niniejszego 

zapytania ofertowego. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

 

VI. Informacje ogólne  

1. Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP. Zamówienie jest realizowane 

na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych i 

wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

2. Podstawowe zasady postępowania: postępowanie realizowane jest w sposób transparentny, z 

zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Rozeznanie realizowane jest w 

celu wybrania najkorzystniejszej oferty.  

3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z jej wyborem i zawarciem umowy.  

4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może wymagać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

5. Informacja o dokonanym wyborze zostanie opublikowana na stronie Zamawiającego 

http://mos2.org.pl/ 

6. Dokumenty złożone przez Wykonawców w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, nie będą odsyłane. 

 

VII.  KONTAKT 

Informacji udziela Pani Izabela Doroszewska, tel: (71) 798-67-45, mail: 

sekretariat.mos@wroclawskaedukacja.pl  

 

VIII.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 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 

RODO)oraz w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014 – 2020 pn. Wybieramy lepszą przyszłość, Zamawiający informuje, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych jest: 

 w odniesieniu do zbioru: Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej 

przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020 - Marszałek Województwa 

Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław; 

 w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych - Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4,00-

926 Warszawa. 

2) Może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: 

 Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa 

Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020, e-mail inspektor@umwd.pl; 

 Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, e-mail 

iod@miir.gov.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są/będą w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia 

kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości 

oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WD 2014 – 2020, a także w celach związanych z 

odzyskiwaniem środków, celach archiwalnych oraz statystycznych; 

mailto:sekretariat.mos@wroclawskaedukacja.pl
http://mos2.org.pl/
mailto:sekretariat.mos@wroclawskaedukacja.pl
mailto:inspektor@umwd.pl
mailto:iod@miir.gov.pl


 
 

4) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 

6 ust. 1 lit. b) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO - dane osobowe są niezbędne dla realizacji 

RPO WD 2014 – 2020 na podstawie: 

 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w 

sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, 

 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020,  

dodatkowo w odniesieniu do zbioru „Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej 

przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020” na podstawie: 

 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,  

a w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” 

na podstawie: 

 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego 

szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz 

szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami 

zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi. 

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: Instytucja Pośrednicząca RPO WD 2014 – 2020, 

Beneficjent oraz podmioty, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Dane   zostać 

przekazane podmiotom świadczącym usługi w związku z realizacją projektu/RPO WD 2014-2020na zlecenie 

Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej RPO WD 2014 –2020, Instytucji 

Pośredniczącej RPO WD 2014 – 2020 lub beneficjenta m.in. w zakresie badań ewaluacyjnych, kontroli i audytu 

w ramach RPO WD 2014 – 2020, informacji i promocji projektu/RPO WD2014-2020; 

6)  Podanie danych jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uwzględnienia 

Wykonawcy w trakcie wyboru oferty; 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres na potrzeby rozliczenia projektu, na 

potrzeby rozliczenia i zamknięcia RPO WD 2014 – 2020 oraz do czasu zakończenia archiwizowania 

dokumentacji; niezbędny 

8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. W tym przypadku nie ma zastosowania prawo do usunięcia danych, 

ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego 

przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa państwa członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy; 

9) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (na adres Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy RODO. 

 

Wykaz załaczników: 

Zał. nr 1 – oferta cenowa 

Zał. nr 2 – oświadczenie  o braku powiązania osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

Zał. nr 3 – wzór umowy  



 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

OFERTA CENOWA NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ TANECZNYCH O CHARAKTERZE TERAPEUTYCZNYM 

OPARTYCH NA TAŃCACH ETNICZNYCH 

Dane wykonawcy 

Imię i nazwisko lub nazwa firmy   

Adres   

Telefon   

Adres e-mail   

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „Przeprowadzenie zajęć tanecznych o charakterze 

terapeutycznym opartych na tańcach etnicznych”, w projekcie Wybieramy lepszą przyszłość, 

współfinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 

2020, Kod CPV: 80570000-0  

 

Oferuję wykonanie zamówienia za cenę, zgodnie z poniższym wyliczeniem: 

Przedmiot 

zamówienia 

Łączna ilość 

godzin zajęć 

Cena netto   

za 1 godzinę 

Cena brutto  

za 1 godzinę 

Suma netto 

zamówienia 

Suma brutto 

zamówienia 

1 2 3 4 5=2x3 6=2x4* 

Przeprowadzenie 

zajęć tanecznych o 

charakterze 

terapeutycznym 

opartych na 

tańcach 

etnicznych 
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Powyższa cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją Zamówienia. 

UWAGA: W przypadku osób nie prowadzących działalności gospodarczej: Określona stawka godzinowa brutto 

winna uwzględniać wszelkie koszty pracy, podatków i składek na ubezpieczenie społeczne leżące po stronie 

pracodawcy i pracownika - o ile oferta jest składana przez osobę bezrobotną, emeryta lub zatrudnioną, która do 

tej pory lub w trakcie trwania stosunku zatrudnienia nie osiągnęła przychodu wynoszącego wartość 

minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę w 2021 r. - zaproponowana stawka brutto zostanie 

pomniejszona o  koszty zatrudnienia Wykonawcy leżące po stronie Zamawiającego.  

 

OŚWIADCZAMY (Wykonawca lub/i osoby wskazane przez Wykonawcę, Podwykonawcy oraz dalsi 

podwykonawcy), że nie figurujemy w Rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym 

prowadzonym przez Ministra Sprawiedliwości. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am  się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych, która została mi 

przedstawiona w części VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. 

 

......................, dnia ......................  

 

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

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby 

upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 



 
 

Załącznik nr 2 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZANIA OSOBOWO LUB KAPITAŁOWO Z ZAMAWIAJĄCYM 

Nazwa zadania: Przeprowadzenie zajęć tanecznych o charakterze terapeutycznym opartych na 

tańcach etnicznych w projekcie Wybieramy lepszą przyszłość, współfinansowanym w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

 

Ja niżej podpisany/a 

 

Oświadczam, że nie jestem powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w szczególności: 

1) nie uczestniczę w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2) nie posiadam, co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

3) nie pełnię funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika 

4) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 3 

 

  

UMOWA  NR .......................... 

 

Zawarta w dniu ………………………. we Wrocławiu  

pomiędzy: 

 

Gminą Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu której działa .......................  

zwana dalej Zamawiającym 

 

a 

…………………………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą , reprezentowanym  przez: 

……………………………………………. 

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w formie zapytania ofertowego dla 

zamówienia poniżej kwoty 130 000 zł – art. 2 ust.  pkt. 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usługi pn: ………………………………. 

 

§ 2 

Zakres umowy. 

Usługa winna być realizowana zgodnie z Zapytaniem ofertowym, w szczególności Opisem  przedmiotu 

zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz ofertą Wykonawcy stanowiącymi 

załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

§ 3 

Termin i miejsce wykonania zamówienia 

1. Termin realizacji umowy strony ustalają od dnia podpisania umowy do …………………... 

2. Miejsce wykonywania usługi: …………………………………… 

3. Przez wykonanie usługi rozumie się realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia stanowiącym załącznik do Zapytania ofertowego 

 

§ 4 

1. Strony ustalają wartość maksymalnego wynagrodzenia zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę: ………………, 

słownie: ………………………………. 

2. Oferta Wykonawcy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  

3. Powyższe ceny nie ulegną zmianie przez okres trwania umowy. 

4. Należność wskazana w pkt. 1 płatna jest po wykonaniu części zamówienia – grupy zajęć, na podstawie 

doręczonego przez Wykonawcę Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku i przyjętego 

przez obie strony protokołu wykonania zadania. 

5. Wynagrodzenie będzie płatne przez Zamawiającego po otrzymaniu prawidłowo wystawionej 

faktury/rachunku przelewem na konto Wykonawcy podane w fakturze. Wykonawca winien wystawić 

fakturę/rachunek, nie częściej niż raz w miesiącu. Faktura/rachunek wraz z kompletem dokumentów o 

których mowa w OPZ zawartym w  Zapytaniu ofertowym, należy złożyć w terminie do 7 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu w którym odbywały się zajęcia. 

6. Za opóźnienie  w  zapłacie wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie. 

7. Zamawiający dokona zapłaty należności za wykonaną usługę w terminie do 30 dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury/rachunku i przyjętego przez obie strony protokołu wykonania zadania, na 

konto Wykonawcy wskazane w fakturze/rachunku.  

8. Nabywcą faktury/rachunku jest: Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP 897-13-83-551; 

odbiorcą jest: ………………………………………… 

9. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu wykonania umowy w zakresie mniejszym niż podane 

wartości maksymalne dotyczące wartości zamówienia. 

 

§ 5 

Kary umowne 

1.  Za przekroczenie terminu realizacji zadania, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umową w wysokości 2 % wartości umownej  brutto za każdy dzień zwłoki.  

2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową za odstąpienie od przedmiotu umowy z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10 % wartości umownej brutto. 

3.  W przypadku rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, lub rozwiązania umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia przez 



 
 

Wykonawcę jednakże z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto umowy, określonej w § 4 ust. 1  Umowy. 

4.  W przypadku rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % 

wartości brutto umowy, określonej w § 4 ust. 1 Umowy. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 

ust. 1  

w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego z wyjątkiem wystąpienia 

okoliczności, o których mowa w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1- 4 nie może przekroczyć 20% 

wynagrodzenia brutto. 

7.  

8. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za 

wykonanie przedmiotu umowy. 

9. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość 

kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

 

§ 6 

Odstąpienie od umowy/Rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 

a) Wykonawca zwleka z rozpoczęciem lub zakończeniem usług tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby 

zdołał je ukończyć w terminie określonym w § 3 umowy, 

b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy, 

c) Wykonawca wykonuje usługi wadliwe, nieterminowo, niezgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia lub 

wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową; 

d) Wykonawca do realizacji przedmiotu umowy skieruje osoby niezaakceptowane przez Zamawiającego. 

2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 lit. b), c) i d) Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany 

sposobu wykonania umowy i wyznaczyć w tym celu dodatkowy termin, po upływie którego ma prawo odstąpić 

od umowy albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie umowy innej osobie na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

3. W razie wystąpienia 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 zgodnie z art. 456 ustawy Pzp. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z 

tytułu wykonania części umowy. 

5. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 - 3 powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia, powinno zawierać uzasadnienie odstąpienia od umowy i powinno nastąpić w 

terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach lub w terminie 30 dni od daty upływu 

dodatkowego terminu, o którym mowa w ust. 2. 

 

§7 

Zmiany do umowy 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu 

do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności,  

 

§ 8 

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy 

na osoby trzecie. 

2.  Wykonawca wykonujący za zgodą Zamawiającego przedmiot umowy przy udziale innych jednostek 

organizacyjnych ponosi pełną odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie działania, jak za swoje 

własne działania. 

 

§9 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu siedziby 

i o każdej innej zmianie w działaniach Wykonawcy mogącej mieć wpływ na realizację Umowy. W przypadku nie 

dopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek 

zaniechania. 

 

§10 

Osobą koordynującą realizację usługi i wyznaczoną do kontaktów , ze strony Wykonawcy jest 

........................., tel. ................... a  ze  strony Zamawiającego .................................. tel. 

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

§11 

Na potrzeby realizacji Umowy, Zamawiający powierza Wykonawcy dane osobowe do przetwarzania, na 

zasadach określonych w odrębnej umowie, stanowiącej Załącznik nr 3 do Umowy.  



 
 

 

 

 

 

§ 12 

Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i dwa dla 

Zamawiającego.  

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

 

*Nie potrzebne skreślić 

 

Załączniki do umowy: 

Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe 

Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy 
 


