
 

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów 

tel./fax 41 3074-938 

e-mail: biuro@lgd-srws.pl 

www.lgd-srws.pl 

 

 

   
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

 

 

 

UMOWA Nr 1/KP/2019 
 

Zawarta w dniu ………………………. r. w Łagowie pomiędzy 

Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, prowadzącym działalność na podstawie wpisu 

do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz 

Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000312036, 

z siedzibą w Łagowie przy ul. Rynek 26, NIP 657-280-08-51, REGON 260250824, reprezentowanym 

przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia – Zdzisława Zwolińskiego, zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

………………………………………, z siedzibą przy ………………………….., NIP ………………, 

zwanym dalej Zleceniobiorcą, reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………… 

 

§ 1 

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje zlecenie i podejmuje się na rzecz Zleceniodawcy 

świadczenia usługi „Przeprowadzenie szkoleń z prowadzenia małej przetwórni owoców 

i warzyw w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

projektu współpracy „Kreator Przedsiębiorczości”, współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich zgodnie z umową Nr 00002-6936- UM1320002/18. 

2. Uczestnikami projektu są mieszkańcy obszaru LGD Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, 

kobiety, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet należących do Kół Gospodyń Wiejskich. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

§2 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

1) Realizacja 7 cykli szkoleń pn. „Prowadzenie małej przetwórni owoców i warzyw”. Na każdy 

z cykli składają się następujące szkolenia: 

• Aspekty prawne prowadzenia małej przetwórni owoców i warzyw (8h), 

• Koszty uruchomienia małej przetwórni (8h), 

• Dostawcy i rynki zbytu (8h), 

• Finansowanie uruchomienia małej przetwórni (8h). 
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2) Opracowanie i dostarczenie materiałów szkoleniowych z danego zakresu dla Zleceniodawcy 

(1 egzemplarz) w formie elektronicznej zgodnego z ustalonym Programem szkolenia (co 

najmniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia); 

2. Prowadzenie szkoleń w uzgodnionych z Zamawiającym, terminach i o określonym zakresie 

tematycznym, zgodnie z harmonogramem szkoleń stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy dla 7 grup, liczących minimum 10 osób, w łącznym maksymalnym wymiarze 32 

godzin zegarowych na grupę (w systemie 4 spotkań po 8 godzin każde) 

3. Harmonogram szkoleń, o którym mowa w ust. 2 będzie ustalany dla każdego cyklu szkolenia 

osobno co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem pierwszego szkolenia w cyklu.  

4. Przewidywana liczba osób objętych szkoleniami wynosi 70 tj. 10 osób na cykl. Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość udziału większej liczby osób.  

5. Miejsce realizacji szkoleń: Szkolenia odbędą się w Lokalnym Centrum Wsparcia 

Przedsiębiorczości w Łagowie, a w szczególnych przypadkach, w celu ułatwienia dojazdu 

uczestnikom, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego na obszarze działania LGD 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. 

6. Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu. 

7. Zamawiający przeprowadzi rekrutację, zapewni salę, poczęstunek dla uczestników i materiał 

szkoleniowy. 

8. Zleceniobiorca oprócz czynności wymienionych w ust. 1 zobowiązany jest także do: 

1) wykonywania swoich zadań w sposób staranny, skuteczny i terminowy, 

2) terminowego i właściwego realizowania powierzonych zadań projektowych, 

3) odpowiedniego oznaczenia (zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji) 

dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją usługi poprzez zamieszczenie 

odpowiednich logotypów oraz informacji o współfinansowaniu, 

4) utrzymywanie stałego kontaktu z Zamawiającym oraz terminowego dostarczania wszystkich 

wymaganych dokumentów i informacji, a także bieżącego informowania o wszystkich 

zaistniałych problemach, 

5) przestrzegania obowiązków wynikających z realizacji umowy, przepisów prawnych, 

procedur, standardów oraz innych obowiązujących dokumentów. 

9. Zamawiający jest zobowiązany:  

1) do udzielenia Zleceniobiorcy koniecznej pomocy przy realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy; 

2) dostarczyć Zleceniobiorcy wszystkich żądanych przez niego informacji i dokumentów 

związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.  

 

§3 

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

 

1. Wymiar usługi wynosi 224 godzin zegarowych. 

2. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 listopada 

2019 r.  
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§4 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Zleceniobiorcy z tytułu wykonywania czynności wymienionych w § 1 niniejszej umowy przysługuje 

całkowite wynagrodzenie w wysokości ………………. zł brutto 

(słownie ………………………………… złotych) 

2. Powyższe wynagrodzenie Zleceniobiorcy obejmuje wszystkie koszty prawidłowego zrealizowania 

pełnego zakresu ilościowego i jakościowego przedmiotu niniejszej umowy, jak również ryzyko 

Zleceniobiorcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu 

umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Rozliczenie z tytułu wykonywania przedmiotu niniejszej umowy nastąpi fakturami lub rachunkami 

prawidłowo wystawionym przez Zleceniobiorcę po zakończeniu poszczególnych cykli szkoleń 

stanowiącej przedmiot umowy, o której mowa w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej umowy po podpisaniu 

protokołu odbioru z adnotacją „brak uwag”. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

4. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy za wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy płatne będzie 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia rachunku Zleceniodawcy. 

5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Należność Zleceniobiorcy płatna będzie przelewem na jego rachunek bankowy. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

8. Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy będzie:  

1) przedłożony przez Zleceniobiorcę rachunek/faktura; 

2) akceptacja Zamawiającego, że zlecenie za dany okres zostało zrealizowane prawidłowo. 

 

§5 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1. W przypadku, jeżeli Zleceniobiorca w sposób rażący nie wywiązuje się z wymagań określonych 

niniejszą umową Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Zleceniobiorcy, gdy: 

1) Zleceniobiorca przerwał realizację usługi i nie realizuje jej przez okres 3 dni, pomimo 

dodatkowego wezwania na piśmie przez Zamawiającego; 

2) Zleceniobiorca realizuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposób nienależyty. 

3. W przypadkach uzasadnionych rozwiązanie umowy jest możliwe za porozumieniem stron. 

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie 

od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 3 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. Zleceniobiorca w takim przypadku może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 

mu z tytułu wykonania części umowy. 
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§ 6 

KARY UMOWNE 

 

1. Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących 

wypadkach i wysokościach:  

1) Zleceniobiorca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

zależnych od Zleceniobiorcy w wysokości 20% łącznej kwoty wynagrodzenia brutto 

przysługującego Zleceniobiorcy za cały okres realizacji umowy; 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo pomniejszenia wynagrodzenia Zleceniobiorcy  

o wartość przysługujących Zamawiającego kar umownych. 

 

§ 7 

ZMIANY UMOWY 

 

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Zleceniobiorcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 

1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację przedmiotu zamówienia; 

2) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach 

pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Zleceniobiorcą stroną, w szczególności instytucją 

Zarządzającą, Pośredniczącą, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa 

mogą wpływać na realizację zamówienia; 

3) gdy wystąpią obiektywne przeszkody uniemożliwiające realizację zamówienia lub osiągnięcie 

jego celów według pierwotnie przyjętego harmonogramu realizacji zamówienia; 

4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: 

a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży  

w interesie Zamawiającego,  

b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie zamówienia  

w określonym pierwotnie terminie, 

c) w przypadku wystąpienia obiektywnych czynników niezależnych od Zamawiającego 

i Zleceniobiorcy. 

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach: 

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego; 

2) w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Zleceniobiorcy określonego 

w niniejszej umowie; 

3) na osoby o kwalifikacjach równorzędnych lub wyższych do kwalifikacji, które podlegały ocenie. 
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4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego 

aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

 

§8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego 

2. Spory wynikłe z niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie. W przypadku 

braku porozumienia spory zostaną poddane pod rozstrzygniecie sądu właściwego miejscowo 

i rzeczowo dla Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego jeden dla 

Zleceniobiorcy. 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Zamawiający Zleceniobiorca 
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Załącznik nr 1 do Umowy Nr 1/KP/2019  

 

 

 

Harmonogram prowadzonych szkoleń dla cyklu  

 

Data realizacji 

szkolenia/ 
Przedmiot/Temat Godziny realizacji Liczba godzin 

    

    

    

    

Łącznie godzin zegarowych  

 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Zamawiający Zleceniobiorca 
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Załącznik nr 2 do Umowy Nr 1/KP/2019  

 

 

Protokół odbioru 

 

Łagów, dnia ……………………… r. 

Miejscowość, data 

 

Dotyczy wykonania umowy nr 1/KP/2019 – świadczenia usługi szkoleniowej na rzecz 

uczestników projektu w ramach projektu „Kreator Przedsiębiorczości” zgodnie z umową 

Nr 00002-6936- UM1320002/18 dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. 

 

Ustalenia1: 

1. Potwierdzamy brak uwag i zgodność z Umową. 

2. Stwierdzono następujące uwagi: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

…………………………………… …………………………………… 

Zamawiający Zleceniobiorca 

 

                                                           
1 Niewłaściwe skreślić 


