
Olsztyn, dnia 22.08.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr OSB.ZP.462.2-464.3/2017
dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia 

obejmującego świadczenie usługi animatora w ramach realizacji projektu
RPWM.11.01.02-28-0006/16 „Wybieram działanie”

W związku z realizacją projektu „Wybieram działanie” zapraszam Państwa do
złożenia  oferty  na  wykonanie  zamówienia  obejmującego świadczenie  usługi
animatora.

Poniżej  przedstawione zostały wszelkie niezbędne informacje potrzebne do
przygotowania i złożenia oferty.

Rozdział I. Nazwa i adres zamawiającego.

Grupa OSB s.c. Bożena Ziomek i  Adam Ziomek 10-704 Olsztyn, Al. Warszawska
105/4H,  tel.  (89)  542  42  70  ,  fax  (89)  542  42  74, NIP 739-35-21-141,  REGON
280075481, e-mail osb@osb.edu.pl  .

Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia.

1. Do przedmiotowego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia  
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 

2. Przygotowanie  i  przeprowadzenie  procedury  realizowane  jest  zgodnie  z  warunkami  i
procedurami  określonymi  w  Wytycznych  w  zakresie  kwalifikowalności  wydatków  w
ramach  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Zasadą konkurencyjności” poprzez: 
3. Umieszczenie  zapytania  ofertowego  na  stronie  internetowej  Zamawiającego:

www.osb.edu.pl
4. Umieszczenie  zapytania  na  stronie

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/; 
5. Zebranie i ocenę ofert;
6. Wybór Wykonawcy; 
7. Sporządzenie protokołu; 
8. Rodzaj zamówienia – usługi.

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Nazwa przedmiotu zamówienia: świadczenie usługi animatora.
2. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:

1) usługi świadczone przez animatorów kultury 92312240-5,
3. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi animatora 
4. Opis przedmiotu zamówienia:
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1) animator odpowiedzialny będzie za prowadzenie zajęć animacyjnych dla dzieci
uczestników projektu w czasie trwania działań projektu,

2) przewiduje się 400 godzin zajęć dla jednej grupy, łącznie 800 godzin,
3) terminy realizacji: pierwsza grupa do listopada 2017 roku, druga grupa czerwiec

– listopad 2018 roku.
5. Przedmiot zamówienia po zawarciu umowy o dofinansowanie projektu „Wybieram

działanie”  będzie  współfinansowany  ze  środków  Europejskiego  Funduszu
Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 

6. Celem  głównym  realizowanego  projektu   jest  zaktywizowanie  i  podniesienie
zdolności  do podjęcia zatrudnienia wykluczonych społecznie (bezrobotnych lub
nieaktywnych zawodowo) 40 osób – mieszkańców Olsztyna.

Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia.

 do  listopada  2017  r.  (I  grupa)  oraz  czerwiec  –  listopad  2018  r.  
(II grupa).

Rozdział  V. Wskazanie  osób  uprawnionych  do  porozumiewania  się  z
wykonawcami.

1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami – Adam Ziomek, tel.
89 542 42 70.

2. Adres  poczty  elektronicznej  do  porozumiewania  się  zamawiającego  z
wykonawcami: osb@osb.edu.pl. 

Rozdział  VI. Warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu
dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy,  którzy  spełniają
następujące warunki:

1)  dysponują osobą skierowaną do realizacji zamówienia posiadającą:
a) wykształcenie wyższe o kierunku pedagogika,
b) ukończone co najmniej dwa kursy i/lub szkolenia z zakresu prowadzenia zajęć

animacyjnych,
c) minimum 2  letnie  doświadczenie  w  prowadzeniu  zajęć  jako  animator  czasu

wolnego dla dzieci i młodzieży,
d) minimum roczne doświadczenie w pracy z matkami i małymi dziećmi,
e) doświadczenie  polegające na  co  najmniej  jednokrotnym udziale  w czytaniu

scenicznym podczas wydarzenia kulturalnego,
2) nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z zamawiającym:

a) zamawiający wykluczy z prowadzonej procedury wykonawców, z którymi będzie
powiązany osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
należy  rozumieć  wzajemne  powiązania  między  zamawiającym  lub  osobami
upoważnionymi  do  zaciągania  zobowiązań  w  imieniu  zamawiającego  lub
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osobami  wykonującymi  w  imieniu  zamawiającego  czynności  związane  z
przygotowaniem  i  przeprowadzeniem  procedury  wyboru  wykonawcy  a
wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,
- pozostawaniu  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,

b) wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o braku
ww.  powiązań,  w  przypadku  braku  oświadczenia  wykonawca  zostanie
wykluczony z udziału w prowadzonej procedurze.

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w
postępowaniu w oparciu o informacje zawarte w:

1) wypełnionym formularzu oferty – załączniku nr 1 do zapytania ofertowego,
2) wypełnionym oświadczeniu o braku powiązań z zamawiającym – załączniku nr 2

do zapytania ofertowego.

Rozdział VII. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Oferta musi zawierać:
1) wypełniony formularz – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2) wypełnione oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym – załącznik nr 2 do

zapytania ofertowego.
2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający  zaleca  wykorzystanie  przy  opracowaniu  oferty  dokumentów
załączonych do niniejszego zapytania ofertowego.

3. Ofertę należy przygotować w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze
lub inną trwałą i czytelną techniką, dokumenty sporządzone w języku obcym są
składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę.

4. Formularz oferty i załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę/osoby
upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, upoważnienie
powinno  być  dołączone  do  oferty  o  ile  nie  wynika  z  dokumentów  do  niej
załączonych.

5. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę.
6. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wykonawca.

Rozdział VIII. Miejsce, termin i sposób składania ofert.

1. Termin składania ofert: do końca dnia 1.09.2017 r.,.
2. Miejsce i sposób złożenia oferty (1 z 3 możliwych sposobów):

a) drogą  elektroniczną  (skan)  na  adres  e-mail  Zamawiającego  –
osb@osb.edu.pl z podaniem numeru zamówienia w temacie maila.

b) osobiście w siedzibie Zamawiającego: 
Grupa OSB s.c. Bożena Ziomek i Adam Ziomek, 
Al. Warszawska 105/4H, 
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10-704 Olsztyn
c) pocztą lub kurierem na adres Zamawiającego:

Grupa OSB s.c. Bożena Ziomek i Adam Ziomek, 
Al. Warszawska 105/4H, 
10-704 Olsztyn

Oferta
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr OSB.ZP.462.2-464.3/2017 „Świadczenie usługi

animatora”
1) Nie otwierać przed 1.09.2017 r.

2) koperta oprócz opisu j/w powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy.

Rozdział IX. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cena  wykonania  zamówienia  musi  obejmować  wszystkie  koszty  związane  z
wykonaniem  odpowiadającego  jej  zakresu  przedmiotu  zamówienia  oraz
warunkami stawianymi przez zamawiającego, w tym podatki, cła i inne należności.

2. Cenę  za  wykonanie  zamówienia  należy  przedstawić  w  formularzu  oferty  –
załączniku nr n1 do zapytania ofertowego.

Rozdział  X. Opis  kryteriów,  którymi  zamawiający  będzie  się  kierował  przy
wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Cena – 100%.
2. Oferty  będą  oceniane  w  odniesieniu  do  najniższej  ceny  przedstawionej  przez

wykonawców.
3. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów.
4. Ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

          najniższa cena brutto spośród badanych ofert
wartość punktowa oferty  = __________________________________________________ x 10

                            cena brutto badanej oferty 

Rozdział XI. Badanie i ocena ofert.

1. W  toku  badania  i  oceny  ofert  zamawiający  może  żądać  od  wykonawców
udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

2. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem konsekwencji  rachunkowych

dokonanych poprawek,
3) inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  z  niniejszym  zapytaniem

ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3. Zamawiający wykluczy z  udziału  w postępowaniu  wykonawcę,  który nie  spełni
warunków wymienionych w Rozdziale VI zapytania ofertowego.

4. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, jeżeli:
1) jej treść nie będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego,
2) zostanie złożona po terminie składania ofert,
3) zostanie złożona w innej formie niż pisemna.



5. Przed  zawarciem  umowy zamawiający  dopuszcza  możliwość  przeprowadzenia
dodatkowych  negocjacji  z  wykonawcą,  którego  oferta zostanie  uznana  za
najkorzystniejszą,  w  szczególności,  jeśli  cena  oferty  przekroczy  kwotę,  którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Rozdział XII. Informacja o planowanym udzieleniu zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

Rozdział XIII. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku
przeprowadzonego  postępowania,  o  ile  przewiduje  się  możliwość  zmiany
takiej umowy.

Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany istotnych warunków umowy.

Załączniki do zapytania ofertowego.
1. Formularz oferty.
2. Oświadczenie  o  braku  powiązań  osobowych  lub  kapitałowych  wykonawcy z

zamawiającym.
3. Wzór umowy

Adam Ziomek



Załącznik nr 1

.............................................................., ............................
.........

                       miejscowość        data

FORMULARZ OFERTY

Nazwa wykonawcy: …………………………………………………………..…………...

……

……………………………………..………………….………………………………..………

Adres wykonawcy:

.....-……..... .................................................

..

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

......

.........

.
        kod miejscowość ulica nr

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

...
.........................................................@.........................
..........

województwo e-mail

................. ................................................ ................................................
nr kierunkowy telefon fax

Osoba do kontaktu w sprawie oferty: ..………………..……………….…………….., tel. …………….
……………

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia 

obejmującego świadczenie usługi  psychologa, pedagoga, terapeuty, trenera oraz 

animatora w ramach realizacji projektu „Wybieram działanie”, oświadczamy i 

oferujemy:

1) wykonanie zamówienia  w  zakresie  świadczenia  usługi  animatora za  łączną

cenę  wynoszącą .............................................................................................

złotych  brutto,  słownie:

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………… 

złotych, na którą składa się koszt jednej godziny świadczenia usługi animatora 

wynoszący ………………………..…. złotych brutto, który po pomnożeniu przez 

przewidywaną ilość 

800 godzin daje łączne wynagrodzenie w podanej wyżej wysokości,



2) oświadczamy,  iż  osobą  skierowaną  do  realizacji  zamówienia  będzie
……………………………………………………………..………....  (podać  imię  i  nazwisko

osoby), posiadająca:

a) wykształcenie wyższe o kierunku pedagogika,
b) ukończone  co  najmniej  ……….  (podać  liczbę) kursy  i/lub  szkolenia  z  zakresu

prowadzenia zajęć animacyjnych,
c) minimum ……....  (podać  liczbę) roczne/letnie  doświadczenie w pracy z  matkami  i

małymi dziećmi,
d) doświadczenie polegające na  co najmniej ……....- krotnym (podać liczbę) udziale w

czytaniu scenicznym podczas wydarzenia kulturalnego,

3) oświadczamy,  że  zapoznaliśmy się  z  warunkami  zapytania  ofertowego,  nie
wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do
przygotowania oferty,

4) oświadczamy, iż przedstawiona cena brutto wykonania zamówienia obejmują
pełny zakres zamówienia określony dla tych CZĘŚCI w zapytaniu ofertowym oraz
zawierają wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatki, cła i
inne należności,

5) w przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do podpisania
umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

                 Podpis wykonawcy / 
                     osoby reprezentującej wykonawcę

_____________________________

* niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 2

                                                ………………………………….................

   Wykonawca:            ………………………………………….....

                                                ………………………………………...…..

………………………………………….….
                                                                                                  (imię i nazwisko lub nazwa wykonawcy oraz adres 
                                                                                                                      zamieszkania/siedziby)

                                     ………………………………..………….....

reprezentowany przez: ………………………………..………….....

                                     ………………………………………….…..
                                                                                    (imię i nazwisko osoby/osób upoważnionych

                                                                                                 do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

OŚWIADCZENIE 
O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM

Działając  w  imieniu  wymienionego  wyżej  wykonawcy  i  będąc  należycie
upoważnionym  do  jego  reprezentowania  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia na świadczenie usługi psychologa, pedagoga, terapeuty, trenera
oraz  animatora oświadczam  o  braku  osobowych  lub  kapitałowych  powiązań  z
zamawiającym, rozumianych jako wzajemne powiązania między zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub
osobami  wykonującymi  w  imieniu  zamawiającego  czynności  związanych  z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegających w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,
4) pozostawaniu  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.

Dnia …………………………… r.

…………………………………………..
       Podpis(y) osób upoważnionych  do składania

      oświadczeń woli w imieniu wykonawcy





Załącznik nr 3

UMOWA ZLECENIE 
NR OSB.ZP.462.2-465-  /2017

zawarta w dniu …………………. w Olsztynie pomiędzy:  

1. Bożeną Ziomek zam. ul. Stokowa 43, 10-041 Olsztyn, prowadzącą działalność

gospodarczą pod firmą: Ziomek Bożena, z siedzibą Aleja Warszawska 105/4H,

10-701 Olsztyn, NIP: 7451132919, REGON: 510237517 oraz Adamem Ziomek

zam. Wikno 2, 13-100 Nidzica, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:

Ziomek  Adam,  z  siedzibą  Aleja  Warszawska  105/4H,  10-701  Olsztyn,  NIP:

7390010552, REGON: 510231331 

- występującymi łącznie jako wspólnicy spółki cywilnej o nazwie: 

Grupa OSB s.c. Bożena Ziomek i Adam Ziomek z siedzibą Aleja Warszawska 

105/4H, 

10-701 Olsztyn, NIP: 7393521141, REGON: 280075481

reprezentowaną przez: Adama Ziomek- Dyrektora,

zwanym dalej: „Zleceniodawcą”

a

PESEL:………………………………………………….

zwaną w dalszej części umowy „Zleceniobiorcą”

W ramach Projektu pt. „Wybieram działanie” realizowanego przez Zleceniodawcę w ramach
Osi  11  Włączenie  społeczne,  Działanie  11.1   Aktywne  włączenie,  w  tym  z  myślą  o
promowaniu  równych  szans  oraz  aktywnego  uczestnictwa  i  zwiększaniu  szans  na
zatrudnienie, Poddziałanie 11.01.02 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych
oraz  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym  z  wykorzystaniem  instrumentów  aktywnej
integracji – projekt ZIT Olsztyn,

Strony zawierają Umowę o następującej treści:

§ 1.
1. Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  do  wykonania  na  rzecz  Zleceniodawcy

zlecenia polegającego na:
a) Prowadzenie  zajęć  animacyjnych  dla  dzieci  (otoczenie)  uczestników

projektu w czasie działań projektowych. 
2. Łączna ilość  godzin  wykonywania  przez Zleceniobiorcę  czynności  objętych

Umową wynosi:



a) Prowadzenie  zajęć  animacyjnych  dla  dzieci  (otoczenie)  uczestników
projektu w czasie działań projektowych -       godzin przy założeniu, że w
projekcie udział weźmie 40 osób;

3. Przez godzinę wykonywania przez Zleceniobiorcę czynności objętych Umową
Strony rozumieją godzinę zegarową.  

§ 2.
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do terminowego, samodzielnego wykonania prac

określonych  w  §  1  Umowy  z  należytą  starannością,  z  uwzględnieniem
zawodowego charakteru działalności.

2. Zleceniobiorca  oświadcza,  że  posiada  odpowiednie  kwalifikacje,  wiedzę,
umiejętności,  doświadczenie  oraz  uprawnienia  niezbędne  do  wykonania
przedmiotu niniejszej umowy, a jego stan zdrowia pozwala na wywiązanie się z
zaciągniętego zobowiązania.

3. Zleceniobiorca w zakresie regulowanym niniejszą Umową nie jest w żadnym razie
pracownikiem GRUPY OSB  s.c. Bożena Ziomek i Adam Ziomek, gdyż:

a) zachowuje całkowitą samodzielność faktyczną i prawną poprzez samodzielne
organizowanie swojej działalności i decydowanie o sposobie jej prowadzenia,

b) ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za wykonanie i rezultat swojej
działalności,

c) ponosi  ryzyko  gospodarcze  związane  z  wykonywaniem  swojej  działalności
oraz wszelkie koszty związane z realizowaniem niniejszej umowy, z wyjątkiem
kosztów obciążających Zleceniodawcę. 

4.  Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  do  bieżącego  informowania  Zleceniodawcy  
o przebiegu realizacji  Umowy,  a  w szczególności  o  zaistniałych  ewentualnych
utrudnieniach.

5. Zleceniodawca  zastrzega  sobie  możliwość  dokonywania  kontroli  poprawności
wykonywania  przedmiotu  Umowy  przez  Zleceniobiorcę,  a  w  wypadku
stwierdzenia wadliwego wykonywania poszczególnych czynności- do żądania od
Zleceniobiorcy  zmiany  sposobu  ich  wykonywania,  w  wyznaczonym  przez
Zleceniodawcę terminie.

6. Zleceniobiorca  winien  stosować  się  do  uwag  i  wskazówek  Zleceniodawcy
odnośnie sposobu wykonywania Umowy.

§ 3.
6.1.Przedmiot Umowy zostanie wykonany przez Zleceniobiorcę w okresie od

dnia  
…………. 2017 r. do dnia 30 listopad 2018 r., w terminach określonych w
ust. 2 niniejszego paragrafu.

6.2.Zleceniobiorca  wykona  czynności  objęte  Umową  w  następujących
terminach:

1 termin rok 2017 …..h – 1 ……….. 2017- 30 listopad 2017
               2   termin rok 2018 400h – 1 czerwiec 2018 – 30 listopad 2018

6.3.Szczegółowy  harmonogram  wykonywania  czynności  objętych  Umową
zostanie  ustalony  między  Stronami  najpóźniej  na  7  (siedem)  dni  przed
rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy w danym miesiącu.



6.4.Maksymalna  liczba  godzin  wykonywania  czynności  objętych  Umową
wynosi:
a) w 2017 r.- 400 godzin,
b) w 2018 r.- 400 godzin

§ 4.
a.i.1. Z  tytułu  wykonania  przedmiotu  Umowy  Zleceniobiorcy  przysługuje

wynagrodzenie  w  wysokości  ……  (……..)  za  każdą  pełną  godzinę
wykonywania czynności objętych Umową.

a.i.2. Łączna  kwota  wynagrodzenia  Zleceniobiorcy  za  wszystkie  godziny
wykonywania  przedmiotu  Umowy  nie  może  przekroczyć  …….  (……..
złotych brutto).

a.i.3. Wynagrodzenie  Zleceniobiorcy  będzie  płatne  po  prawidłowym
wykonaniu  czynności  objętych  Umową  w  danym  miesiącu  oraz  po
doręczeniu  Zleceniodawcy  prawidłowo  wystawionego  rachunku
wskazującego ilość godzin wykonywania czynności w danym miesiącu. 

a.i.4. Zapłata  wynagrodzenia  będzie  następować  w  terminie  21  dni  od
spełnienia warunków, o których mowa w ust. 3, przelewem na wskazany
przez Zleceniobiorcę rachunek bankowy.

a.i.5. Zapłata wynagrodzenia uważana będzie za dokonaną w chwili złożenia
przez Zleceniodawcę polecenia przelewu.

a.i.6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wyczerpuje wszelkie
roszczenia Zleceniobiorcy z tytułu wykonania niniejszej Umowy

a.i.7. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy jest współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej  w  ramach  Projektu,  o  którym  mowa  we  wstępie  niniejszej
umowy.  Warunkiem  terminowej  zapłaty  przez  Zleceniodawcę
wynagrodzenia  Zleceniobiorcy  jest  dostępność  na  wydzielonym  koncie
projektowym  Zleceniodawcy  środków  finansowych  pochodzących  z
dofinansowania.

a.i.8. Płatność  z  tytułu  wykonania  zamówienia  będzie  dokonywana  nie
wcześniej niż i pod warunkiem przekazania przez Instytucję Zarządzającą
środków  finansowych  służących  finansowaniu  zamówienia  na
wyodrębniony rachunek bankowy Zleceniodawcy.

a.i.9. W przypadku braku w/w środków na rachunku Zleceniodawcy, płatność
nie będzie uznana za opóźnioną.

§ 5.
1. W  wypadku  nienależytego  wykonywania  przedmiotu  Umowy  przez

Zleceniobiorcę, będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości
1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy za każde naruszenie.

2. Zastrzeżona  kara  umowna  nie  wyłącza  możliwości  dochodzenia  przez
Zleceniodawcę  odszkodowania  na  zasadach  ogólnych  w  kwocie
przewyższającej karę umowną aż do pełnego pokrycia szkody. 

3. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo dokonywania potrąceń kwot tytułem kar
umownych i odszkodowania z wynagrodzenia Zleceniobiorcy, o którym mowa
w § 4 ust. 1 Umowy.

4. Jeżeli którakolwiek ze Stron Umowy nie jest w stanie wywiązać się z przyjętych
zobowiązań  ze  względu  na  przeszkody,  będące  wynikiem  działania  siły
wyższej, wówczas odpowiedzialność Stron za szkodę jest wyłączona.



5. W wypadku rażącego naruszenia przez Zleceniobiorcę postanowień niniejszej
Umowy,  Zleceniodawca  może  odstąpić  od  Umowy  ze  skutkiem
natychmiastowym,  zachowując  prawo  do  żądania  kary  umownej  i
odszkodowania, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.

6. Strony zachowują prawo do rozwiązania niniejszej Umowy za jednostronnym
oświadczeniem z zachowaniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia.  

§ 6.
Zleceniobiorca nie  może bez zgody Zleceniodawcy,  wyrażonej  w formie pisemnej
pod  rygorem  nieważności,  przekazać  w  całości  lub  w  części  osobom  trzecim
wykonania jakichkolwiek czynności wchodzących w zakres przedmiotu Umowy.

§ 7.
1. W  czasie  trwania  Umowy,  a  także  po  jej  rozwiązaniu  Zleceniobiorca

zobowiązuje  się  do  zachowania  w  tajemnicy  wszelkich  informacji
programowych,  technicznych,  handlowych i  organizacyjnych Zleceniodawcy.
W szczególności tajemnicą objęte są wszelkie informacje dotyczące:

- prowadzonych  projektów:  zakresu,  źródeł  ich  finansowania,  partnerów  w
projekcie,  zasad  pozyskiwania  i  funkcjonowania  kontraktów  oraz  wyników
(rezultatów) projektu do publicznej wiadomości,

- rynku:  dane o  partnerach handlowych,  zarówno przedsiębiorstwach jak  i  o
osobach reprezentujących te przedsiębiorstwa,

- informacji pozyskanych od respondentów
- organizacji  GRUPY OSB  s.c.:  struktur,  osób  zatrudnionych,  metod  pracy,

procedur, wynagrodzeń, itp.
2. Jakiekolwiek przekazywanie, ujawnianie, wykorzystywanie, zdobywanie albo

oferowanie  zbycia  tajemnicy  przedsiębiorstwa  jest  dopuszczalne  tylko  za
uprzednim pisemnym zezwoleniem Zleceniodawcy.

3. Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomości, że odpowiada w pełnej wysokości za
szkody  spowodowane  przez  niedopełnienie  zobowiązania  do  zachowania
tajemnicy.

§ 8.
Zleceniobiorca przeprowadzając szkolenia zobowiązuje się do zachowania wszelkich
uzyskanych w związku z tą pracą informacji w tajemnicy.

§ 9.
Oświadczenie  Zleceniobiorcy  dla  ustalenia  zasad  podlegania  ubezpieczeniom
społecznym: Zleceniobiorca pod groźbą  odpowiedzialności karnej oświadcza, że:
- jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony*, określony do
dnia...................................
z  wynagrodzeniem  miesięcznym  nie  mniejszym  od  najniższej  podstawy  wymiaru
składek na ubezpieczenie społeczne*,
 -mniejszym od najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne*
tj. w wys. .....................
-  jest
studentem ......................................................................................................................
.....
- ma ustalone prawo do emerytury/renty z tytułu niezdolności do pracy*



-  prace   w  ramach  danej  umowy  będą  wykonywane  na  rzecz  macierzystego
pracodawcy*,
nie będą wykonywane na rzecz macierzystego pracodawcy*.
- umowa zlecenie jest jedyną zawartą umową*, nie jest jedyną zawartą umową*.
-wnosi o dobrowolne ubezpieczenie społeczne z tytułu zawartej umowy.
* niepotrzebne skreślić

§ 10.
3.1.W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  Umową  stosuje  się  przepisy

Kodeksu cywilnego. 
3.2.Sądem właściwym do dochodzenia roszczeń wynikających z niniejszej Umowy

jest sąd właściwy rzeczowo w Olsztynie.
3.3.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym

dla każdej ze stron.

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

.
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