
 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach RPO WSL 2014-2020 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego  

UMOWA  nr ……………… 

zawarta dnia  …………… pomiędzy: 

Międzynarodowym Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o.  

ul. Celulozowa 19A/6  

87-800 Włocławek  

posiadającym NIP 888 312 38 62 REGON 363155000, reprezentowaną przez Panią Annę Grabowską– 

Prezesa Zarządu zwaną Zleceniodawca, a  

 

Nazwa firmy ……………….. 

Adres …………………………. 

…………………………………… 

Posiadający NIP: …-…-..-.., REGON: ………………………. 

Reprezentowana przez …………………………………………………., zwanym  dalej Zleceniobiorcą o następującej 

treści:  

§ 1.  

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić zajęcia z przedsiębiorczości w 

wymiarze 160 godzin wraz z opracowaniem materiałów merytorycznych, ankiet przed i po zajęciach, na 

zajęcia dla 100 uczniów/uczennic w projekcie pt.: „Konkurencyjni informatycy” współfinansowanym 

ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

2.Prowadzacy zajęcia zobowiązuje się do:  

a) Przeprowadzenia zajęć z przedsiębiorczości oraz: 

• Opracowania programu zajęć zgodnie z założeniami projektu 

• Opracowania merytorycznego materiałów do prowadzenia zajęć 

• Opracowania materiałów dla uczniów 

• Przygotowania dla uczestników/czek zajęć z przedsiębiorczości testów przed i po badających poziom 

podniesienia wiedzy z zakresu przedsiębiorczości (dla każdego/ej uczestnika/czki jeden test przed i po 

zajęciach)  

• Przygotowania dla uczestników/czek zajęć z przedsiębiorczości ankiet przed i po badających 

oczekiwania z uczestnictwa w zajęciach oraz ankiety na koniec oceniające przeprowadzone zajęcia (dla 

każdego/ej uczestnika/czki jedna ankieta przed i po zajęciach)  

• Przeprowadzenia zajęć z przedsiębiorczości  

• Prowadzenia wsparcia zgodnie z harmonogramem i programem zajęć 

• Prowadzenia list obecności uczestników Projektu 

• Prowadzenia dziennika zajęć  

 

3. Zlecenie będzie realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 30.09.2022 r. 

4. Zajęcia z przedsiębiorczości dla 100 uczniów/uczennic (10 grup po 10 osób), każda grupa 2 spotkania po 

8 godzin, zostaną przeprowadzone w terminach ustalonych pomiędzy Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą. 

5. Dopuszcza się, za zgodą IZ, możliwość przeprowadzenia zajęć w formie zdalnej w przypadku wystąpienia 

nieprzewidzianych, nagłych sytuacji uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć stacjonarnie. 
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1.Zleceniobiorca za wykonanie czynności określonych w § 1 otrzyma wynagrodzenie w łącznej kwocie 

……………… zł (słownie: ……………………………..).  

2.Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

3. Wynagrodzenie powyższe stanowi całkowitą wartość kosztów zlecenia zawierającą w sobie wszelkie 

leżące po stronie Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy obciążenia podatkowe i ubezpieczeniowe wymagane 

obowiązującymi przepisami prawa z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego Zleceniobiorcy. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy, płatne w ciągu 14 dni 

od daty dostarczenia faktury/rachunku za przeprowadzenie doradztwa zawodowego w cyklach 

miesięcznych. 

5. Wynagrodzenie płatne będzie pod warunkiem dostępności środków na wyodrębnionym rachunku 

bankowym przeznaczonym dla Projektu. 

6. Faktury będą wystawiane na: 

Nabywca: Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o., ul. Celulozowa 19A/6, 87-800 

Włocławek  

NIP: 888-312-38-62  

Odbiorca: Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o., ul. Celulozowa 19A/6, 87-800 

Włocławek  

§ 2.  

1.Zleceniobiorca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania 

niniejszej umowy. 

2. Zleceniodawca oświadcza, że nie jest pracownikiem Beneficjenta projektu pn. „Konkurencyjni 

informatycy” tj. nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w Międzynarodowym Centrum 

Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o.  

3.Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę za pisemnym 14-dniowym wypowiedzeniem. 

 

§ 4. 

1. Zamawiający oświadcza, że Zarząd Województwa Śląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 jest  Administratorem 

Danych Osobowych w rozumieniu RODO (rozporządzenie 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), Dz. U. UE. L. 119 z 4 maja 2016 r. wraz ze sprostowaniem z dnia 19.04.2018 r.). 

2. Zamawiający w trybie art. 28 ust 3 RODO powierzy Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe,  

a  Przetwarzający zobowiązuje się do zgodnego z prawem i niniejszą Umową ich przetwarzania, w celu realizacji 

Umowy, na warunkach opisanych w niniejszej umowie i  umowie  powierzenia przetwarzania danych 

osobowych, którą Zamawiający zawrze z Wykonawcą. 

3. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie  

z przepisami prawa. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego z przepisami,  

o których mowa w ust. 1 i 2. 

5. Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji 

niniejszej umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, iż do dnia 25 maja 2018r. wdrożył odpowiednie środki techniczne  

i organizacyjne, by przetwarzanie spełniło wymogi artykułów 32-36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
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osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych – RODO). 

7. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego powiadomienia o stwierdzeniu próby lub faktu 

naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji umowy. 

8. Wykonawca  zobowiązuje  się  umożliwić  Zamawiającemu  przeprowadzenie  kontroli procesu przetwarzania 

i ochrony danych. 

W przypadku stwierdzenia omijania przez Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych 

przetwarzanych w wyniku realizacji umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

§ 5. 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 6. 

Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejsze umowy, rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo 

dla siedziby Zlecającego. W kwestiach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

 

§7. 

Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

Zleceniobiorca        Zleceniodawca 

 


