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Załącznik nr 3 do SIWZ       załącznik nr 2 do oferty 
 

WZÓR UMOWY NR  .................................... 
 
dotyczącej zlecenia „Usługi edukacyjne w ramach projektu pt. „Wielkie nadzieje edukacyjne 
…Wielkiej Wsi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji  
w regionach, Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic  
w jakości usług edukacyjnych.   
 
Niniejsza umowa została zawarta w dniu ………………. 2011 r., w wyniku przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego na 
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.( Dz. U. z 2010 Nr 113, poz.759 z późn. zm.) – Prawo 
zamówieo publicznych pomiędzy:  
 
Szkołą Podstawową im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej w Wielkiej Wsi, z siedzibą 
Wielka Wieś 354, 27-215 Wąchock, NIP 664 145 22 59, REGON 290 422 503 
reprezentowaną przez: Bożenę Wronę - Dyrektora Szkoły 
zwanym dalej Zamawiającym, 
 
a ................................................................... z siedzibą/ zamieszkałym (ą) ........................................., 
nr NIP …………………………… PESEL …………………………..działającym na podstawie wpisu do KRS/ 
ewidencji działalności gospodarczej nr ……………….. prowadzonej przez ………………………………..…………, 
dokonanego pod numerem  ……………………………………………. reprezentowanym przez 
………………………………………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą. 
 

§ 1 
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadania polegające na świadczeniu usług  
edukacyjnych w formie prowadzenia zajęd pozalekcyjnych w ramach projektu pt. „Wielkie nadzieje 
edukacyjne …Wielkiej Wsi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji  
w regionach, Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic  
w jakości usług edukacyjnych” dla zadao: 

 
Częśd I: Prowadzenie zajęd z języka polskiego „W świecie słów” dla klas IV, V, VI 
Zajęcia dla grup od 5 do 7osób w jednej grupie (klasie). W łącznej ilości godzin (45 minutowych)  
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dla 3 grup w trakcie realizacji projektu: 228 (po 76 h dydaktycznych na każdą z grup). 
Zajęcia odbywad się będą minimum raz w tygodniu po 1 h dydaktycznej 45 minutowej dla każdej z 
grup. W roku szkolnym 2010/2011 zajęcia są planowane w następujących terminach: 
Wtorek 12:45– 13:30 klasa V 
Wtorek 13:35- 14:20 klasa IV 
Wtorek 14:25- 15:10 klasa VI 
 
Częśd II: Prowadzenie zajęd z języka angielskiego „Z angielskim za pan brat” dla klas I, II, III 
Zajęcia dla grup od 5 do 7 osób w jednej grupie (klasie). W łącznej ilości godzin (45 minutowych)  
dla 3 grup w trakcie realizacji projektu: 228 (po 76 h dydaktycznych na każdą z grup). 
Zajęcia odbywad się będą minimum raz w tygodniu po 1 h dydaktycznej 45 minutowej dla każdej  
z grup. W roku szkolnym 2010/2011 zajęcia są planowane w następujących terminach: 
Poniedziałek 13.35 – 14.20 klasa I 
Wtorek 12:45- 13:30 – klasa II 
Wtorek 13.35-14.20 – klasa III 
 
Częśd III: Prowadzenie zajęd z języka angielskiego „Z angielskim za pan brat” dla klas IV, V, VI 
Zajęcia dla grup od 7 do 8 osób w jednej grupie (klasie). W łącznej ilości godzin (45 minutowych)  
dla 3 grup w trakcie realizacji projektu: 228 (po 76 h dydaktycznych na każdą z grup). 
Zajęcia odbywad się będą minimum raz w tygodniu po 1 h dydaktycznej 45 minutowej dla każdej  
z grup. W roku szkolnym 2010/2011 zajęcia są planowane w następujących terminach: 
Środa 14:25- 15:10 – klasa IV 
Piątek 13:35- 14:20 – klasa V 
Piątek 14:25- 15:10 – klasa VI.  
 
Częśd IV: Prowadzenie zajęd z matematyki „Ja też potrafię” dla klas IV, V, VI 
Zajęcia dla grup od 4 do 8 osób w jednej grupie (klasie). W łącznej ilości godzin (45 minutowych)  
dla 3 grup w trakcie realizacji projektu: 228 (po 76 h dydaktycznych na każdą z grup). 
Zajęcia odbywad się będą minimum raz w tygodniu po 1 h dydaktycznej 45 minutowej dla każdej  
z grup. W roku szkolnym 2010/2011 zajęcia są planowane w następujących terminach: 
Czwartek 12:45- 13:30 – klasa IV 
Czwartek 13:35- 14:20 – klasa V 
Czwartek 14:25- 15:10 – klasa VI. 
 
Częśd V: Prowadzenie zajęd w centrum biblioteki multimedialnej „Bezpieczna sied jest źródłem 
wiedzy” dla klas IV, V, VI 
Zajęcia dla grup od 6 do 9 osób w jednej grupie (klasie). W łącznej ilości godzin (45 minutowych)  
dla 3 grup w trakcie realizacji projektu: 228 (po 76 h dydaktycznych na każdą z grup). 
Zajęcia odbywad się będą minimum raz w tygodniu po 1 h dydaktycznej 45 minutowej dla każdej  
z grup. W roku szkolnym 2010/2011 zajęcia są planowane w następujących terminach: 
Wtorek 12:45- 13:30 – klasa V 
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Wtorek 13:35- 14:20 – klasa IV 
Czwartek 14:25- 15:10 – klasa VI. 
 
Częśd VI: Prowadzenie zajęd z w świecie baśni i fantazji: gry i zabawy czytelnicze dla klas I, II, III 

Zajęcia dla grup od 4 do 8 osób w jednej grupie (klasie). W łącznej ilości godzin (45 minutowych)  
dla 3 grup w trakcie realizacji projektu: 228 (po 76 h dydaktycznych na każdą z grup). 
Zajęcia odbywad się będą minimum raz w tygodniu po 1 h dydaktycznej 45 minutowej dla każdej  
z grup. W roku szkolnym 2010/2011 zajęcia są planowane w następujących terminach: 
Wtorek 11:50- 12:35 – klasa II, 
Czwartek 12:45- 13:30 – klasa I, 
Czwartek 13:35- 14:20 – klasa III. 
 
Częśd VII: Prowadzenie zajęd sportowych „Ruch rzeźbi umysł” dla klas IV, V, VI 
Zajęcia dla grup od  10 do  16 osób w jednej grupie (klasie). W łącznej ilości godzin                          
(45 minutowych) dla 3 grup w trakcie realizacji projektu: 456 (po 152 h dydaktyczne na każdą  
z grup). 
Zajęcia odbywad się będą minimum raz w tygodniu po 2 h dydaktyczne 45 minutowe dla każdej  
z grup. W roku szkolnym 2010/2011 zajęcia są planowane w następujących terminach: 
Sobota 10:00- 11:30 – klasa IV, 
Sobota 11:40- 13 10 – klasa V, 
Sobota 13:20- 14:50 – klasa VI. 
 
Zakres wykonywanych zadao przez Wykonawcę w częściach I-VII: 

1) Ścisła współpraca z koordynatorem i asystentem koordynatora projektu. 
2) Terminowe i właściwe realizowanie powierzonych zadao. 
3) Prowadzenie dokumentacji zajęd (listy obecności, dzienników zajęd, wykonywanie zdjęd, 

dokumentowanie zajęd pracami uczestników, przeprowadzenie ankiet i inne zlecone w tym 
zakresie przez Koordynatora lub Asystenta Koordynatora).  

4) Sprawowanie opieki nad uczestnikami podczas zajęd. 
5) Realizacja ustalonego programu zajęd.  
6) Monitoring i informowanie o postępach dzieci w nauce. 

 
Częśd VIII: Przeprowadzenie wsparcia psychologicznego  
Zajęcia/spotkania indywidualne bądź grupowe dla grupy minimum 10 os. w jednym roku szkolnym. 
Razem w ciągu 2 lat weźmie udział minimum 20 os. w zajęciach z psychologiem. Łączna ilośd godzin 
dydaktycznych (45 minutowych) w trakcie realizacji projektu: 76  
Zajęcia/spotkania odbywad się będą minimum po 2 h co dwa tygodnie (I, III tydzieo miesiąca).  
W roku szkolnym 2010/2011 zajęcia są planowane w następującym terminie: 
Poniedziałek 15:00- 16:30.  
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Częśd IX: Przeprowadzenie zajęd z pedagogiem   
Zajęcia/spotkania indywidualne bądź grupowe dla grupy minimum 10 os. w jednym roku szkolnym. 
Razem w ciągu 2 lat weźmie udział minimum 20 os. w zajęciach z pedagogiem. Łączna ilośd godzin 
dydaktycznych (45 minutowych) w trakcie realizacji projektu: 76  
Zajęcia/spotkania odbywad się będą minimum raz w tygodniu po 1 h dydaktycznej 45 minutowej. 
W roku szkolnym 2010/2011 zajęcia są planowane w następującym terminie: 
Wtorek 15:30- 16:15  
 
Częśd X: Przeprowadzenie zajęd z logopedą  
Zajęcia/spotkania indywidualne bądź grupowe dla grupy minimum 10 os. w jednym roku szkolnym. 
Razem w ciągu 2 lat  weźmie udział minimum 20 os. w zajęciach z logopedą. Łączna ilośd godzin 
dydaktycznych (45 minutowych) w trakcie realizacji projektu: 76  
Zajęcia/spotkania odbywad się będą minimum co dwa tygodnie po 2 h dydaktyczne 45 minutowe 
(II, IV tydzieo miesiąca). W roku szkolnym 2010/2011 zajęcia są planowane w następującym 
terminie: 
Poniedziałek 13:35 – 15:10.  
 
Zakres wykonywanych zadao przez Wykonawcę w części VIII, IX, X: 

1) Ścisła współpraca z koordynatorem i asystentem koordynatora projektu. 
2) Terminowe i właściwe realizowanie powierzonych zadao. 
3) Prowadzenie dokumentacji zajęd (listy obecności, dzienników zajęd, wykonywanie zdjęd, 

dokumentowanie zajęd pracami uczestników, przeprowadzenie ankiet i inne zlecone w tym 
zakresie przez Koordynatora lub Asystenta Koordynatora).  

4) Sprawowanie opieki nad uczestnikami podczas zajęd. 
5) Realizacja ustalonego programu zajęd.  
6) Indywidualna praca z dzieckiem (diagnoza). 
7) Monitoring i informowanie o postępach dzieci. 

 
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego i realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wy-
kształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapew-
nienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 –
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 
zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.   
 

§ 2 
Termin realizacji zamówienia ustala się na  od dnia podpisania umowy do 31.12.2012r.  

 
§ 3 

Świadczenie usług odbywad się będzie w Szkole Podstawowej im. Świętokrzyskich Partyzantów 
Armii Krajowej w Wielkiej Wsi, Wielka Wieś 354, 27-215 Wąchock. 
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§ 4 

1. Za wykonanie całości zamówienia określonego w § 1 ust. 1  umowy, strony ustalają, zgodnie 
z ofertą: 
 

 
Za całośd zadao wskazanych poniżej w części I-X kwota brutto  …………………………………….. zł  
 
słownie: …………………………………………………………………………………………………..…………………………..……… 

 

 
Na powyższą kwotę złożyły się następujące oferty cenowe na poszczególne części: 

 
Częśd I: Prowadzenie zajęd z języka polskiego „W świecie słów” dla klas IV, V, VI 
-za godzinę przeprowadzenia zajęd (45 minut) cena brutto …………………zł  

słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ilośd godzin: ……….. 

- za całośd zadania brutto  ……………….. zł,  

słownie: …………………………………………………………………………………………………..…………………………..……… 

 
Częśd II: Prowadzenie zajęd z języka angielskiego „Z angielskim za pan brat” dla klas I, II, III 
 

-za godzinę przeprowadzenia zajęd (45 minut) cena brutto …………………zł  

słownie:………………………………………..…………………………………………………………………………………………………. 

Ilośd godzin: ……….. 

- za całośd zadania brutto  ……………….. zł 

słownie: ……………………..…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Częśd III: Prowadzenie zajęd z języka angielskiego „Z angielskim za pan brat” dla klas IV, V, VI 
 

-za godzinę przeprowadzenia zajęd (45 minut)  cena brutto …………………zł  

słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ilośd godzin: ……….. 

- za całośd zadania brutto  ……………….. zł 
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słownie: ………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

Częśd IV: Prowadzenie zajęd z matematyki „Ja też potrafię” dla klas IV, V, VI 

-za godzinę przeprowadzenia zajęd (45 minut) cena brutto …………………zł  

słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ilośd godzin: ……….. 

- za całośd zadania brutto  ……………….. zł 

słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Częśd V: Prowadzenie zajęd w centrum biblioteki multimedialnej „Bezpieczna sied jest źródłem 
wiedzy” dla klas IV, V, VI 
 

-za godzinę przeprowadzenia zajęd (45 minut) cena brutto …………………zł  

słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ilośd godzin: ……….. 

- za całośd zadania brutto  ……………….. zł 

słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

Częśd VI: Prowadzenie zajęd z w świecie baśni i fantazji: gry i zabawy czytelnicze dla klas I, II, III 

-za godzinę przeprowadzenia zajęd (45 minut) cena brutto …………………zł  

słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ilośd godzin: ……….. 

- za całośd zadania brutto  ……………….. zł 

słownie: ………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

Częśd VII: Prowadzenie zajęd sportowych „Ruch rzeźbi umysł” dla klas IV, V, VI 
 

-za godzinę przeprowadzenia zajęd (45 minut) cena brutto …………………zł  

słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ilośd godzin: ……….. 

- za całośd zadania brutto  ……………….. zł 

słownie: ………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
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Częśd VIII: Przeprowadzenie wsparcia psychologicznego 
-za godzinę przeprowadzenia zajęd (45 minut) cena brutto ……………… zł  

słownie: ……………………………………………………………………………………………………………..………………………….  

Ilośd godzin: ……….. 

- za całośd zadania brutto ……………………. zł 

słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Częśd IX: Przeprowadzenie zajęd z pedagogiem 
 

-za godzinę przeprowadzenia zajęd (45 minut) cena brutto …………………zł  

słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ilośd godzin: ……….. 

- za całośd zadania brutto  ……………….. zł 

słownie: ………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

 
Częśd X: Przeprowadzenie zajęd z logopedą 
-za godzinę przeprowadzenia zajęd (45 minut) cena brutto …………………zł  

słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ilośd godzin: ……….. 

- za całośd zadania brutto  ……………….. zł 

słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust.1, płatne będzie w częściach miesięcz-
nych lub kwartalnych na podstawie faktur/rachunków częściowych wystawianych przez Wy-
konawcę. 

3. Zamawiający będzie opłacad faktury/rachunki Wykonawcy przelewem na rachunek 
Wykonawcy, w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania faktury/rachunku przez 
Zamawiającego, z zastrzeżeniem pkt.4. 

4. Termin zapłaty będzie uwarunkowany napływem transz dofinansowania z Instytucji 
Pośredniczącej i z tytułu ewentualnego opóźnienia w zapłacie Wykonawca nie będzie sobie 
rościł prawa do naliczania odsetek ustawowych za zwłokę. 

5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT/rachunku bez podpisu 
odbiorcy. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy nie może byd przedmiotem cesji na rzecz innych osób bez 
zgody Zamawiającego. 
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7. Faktura/rachunek koocowy wystawiony zostanie w terminie umożliwiającym złożenie przez 
Zamawiającego ostatniego Wniosku o płatnośd tj. do 31.12.2012 r. 

 
§ 5  

1. Zamawiający dopuszcza możliwośd realizacji zajęd kumulatywnie (np. więcej niż 1 godz.  
w tygodniu dla 1 grupy) oraz w innych godzinach lekcyjnych (o ile nie pokrywają się  
z zajęciami podstawowymi danej grupy) w szczególnie uzasadnionych przypadkach 
opisanych w SIWZ. 

2. Zamawiający zastrzega możliwośd zmiany godzin i dni realizacji zamówienia w roku 2011 (od 
września) i 2012 (od września), który będzie dostosowany do nowego planu zajęd 
przyjętego w placówce. 

3. Zamawiający zastrzega możliwośd zmiany liczby uczestników zajęd w roku 2011 (od 
września) i 2012 (od września), który może byd spowodowany wynikami nowego naboru do 
projektu. 

 
§ 6 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku: 
- wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzied w chwili zawarcia niniejszej 
umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpid w terminie 1 miesiąca od 
daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

- gdy Wykonawca nie podjął czynności wynikających z umowy lub nie kontynuuje ich, 
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i wyznaczeniu Wykonawcy 
dodatkowego terminu do podjęcia lub kontynuacji czynności objętych niniejszą umową, 

-    gdy Wykonawca nie jest w stanie zrealizowad przedmiotu zamówienia po zmianach  
o których mowa  w § 5 pkt. 2. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki w zapłacie 
wynagrodzenia przez Zamawiającego pomimo posiadania środków z Instytucji 
Pośredniczącej, trwającej dłużej niż 30 dni po wyznaczeniu dodatkowego terminu do 
zapłaty nie krótszego niż 14 dni.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpid w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
Zawiadomienie o odstąpieniu powinno byd przekazane co najmniej 7 dni przed terminem 
odstąpienia.  

 
§ 7 

Zamawiający przewiduje zmiany umowy w formie pisemnej – aneksem zaakceptowanym przez 
obie strony w przypadkach:  

1. jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzieo 
podpisania umowy przewidzied nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które 
nastąpiły w czasie realizacji zamówienia, 

2. jeżeli zajdzie koniecznośd przedłużenia lub skrócenia okresu realizacji Projektu, stosownie 
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do zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego.  
3. Wykonawca może dokonad wymiany osób delegowanych do wykonania przedmiotu umowy  

(nie jest natomiast możliwa zmiana samego Wykonawcy). W takiej sytuacji Wykonawca 
wskaże zamawiającemu osobę o wiedzy i doświadczeniu i wykształceniu nie niższym, od 
wymaganego na mocy SIWZ.  

 
§ 8 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówieo Publicznych  (Dz. U. 
z 2010r. Nr 113 poz. 759 i Nr 161 poz. 1078) 
 

§ 9 
Ewentualne spory powstałe na tle wykonania obowiązków wynikających z treści niniejszej Umowy, 
które nie mogą byd rozstrzygnięte polubownie, strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu dla 
siedziby Zamawiającego Sądowi Powszechnemu. 
 

§ 10 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
Zamawiającego oraz dla Wykonawcy. 
 

§ 11 
Integralną częśd niniejszej umowy stanowi: 
Zał. 1 - Oferta przetargowa Wykonawcy  
Zał. 2 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
         Wykonawca:          Zamawiający: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


