Załącznik nr 1 do SIWZ
MGOPS.4210.1.4.2020

PROJEKT UMOWY ZLECENIE

zawarta dnia .................. 2020 roku w Kleczewie
pomiędzy:
Gminą Kleczew/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie,
ul. Strażacka 1, Kleczew 62-540
NIP 665-219-45-13 REGON 003730319 reprezentowaną przez:
Elżbietę Pasterską - Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleczewie
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”,
a
…
zwanym dalej „Wykonawcą”,
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty
po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na podstawie art. 138o ustawy z 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze. zm.), o wartości
szacunkowej zamówienia poniżej 750 000 EURO.
Umowa zostaje zawarta w ramach projektu pn. „Gmina Kleczew stawia na seniorów!”,
Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, i otrzymuje niniejsze brzmienie:
§1
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług na realizację zadania „Koordynator Klubu
Seniora” w ramach projektu pn. „Gmina Kleczew stawia na seniorów!”
2. Szczegółowy zakres obowiązków został określony w treści zapytania ofertowego
( SIWZ ).
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się, że zrealizuje usługę wymienioną w paragrafie 1 niniejszej
umowy, stosując się przy tym do wszystkich zasad obowiązujących w tym zakresie,
z należytą starannością.
2. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest ściśle
współpracować z Zespołem Zarządzającym projektem.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje i doświadczenie do
wykonania przedmiotu umowy w sposób profesjonalny.

4. Wykonawca zobowiązuje się do oznaczenia dokumentacji projektu zgodnie
z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie od dnia
01.08.2020 r. do 30.06.2023 r.
§4
1. Zamawiający, na czas realizacji przedmiotu umowy, zobowiązany jest współpracować
z Wykonawcą, w sposób zapewniający profesjonalną realizację przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający zapewni nieodpłatnie warunki niezbędne Wykonawcy do świadczenia
usługi.

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

§5
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają w łącznej kwocie
……………….… zł brutto (słownie …………………………….. złotych), w tym
……………. zł brutto za miesiąc świadczenia usługi ( 4 razy w tygodniu po 4 godziny
dziennie tj. średnio 70 godzin w miesiącu), w tym za jedną godzinę …………….. zł
Z tytułu prawidłowego wykonania umowy Wykonawca uprawniony jest do wystawienia
Zamawiającemu faktury VAT lub rachunku.
Załącznikiem do faktury VAT lub rachunku będzie oświadczenie o ilości godzin
zrealizowanej usługi w danym miesiącu.
Wykonawca będzie wystawiać faktury VAT lub rachunki na adres Zamawiającego.
Fakturę VAT lub rachunek należy wystawić w następujący sposób:
NABYWCA:
Gmina Kleczew
ul. T. Kościuszki 5
62-540 Kleczew ,
NIP 665-274-17-19
ODBIORCA:
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie
ul. Strażacka 1
62-540 Kleczew
Wynagrodzenie płatne będzie na wskazany przez Wykonawcę numer rachunku
bankowego w okresach miesięcznych.
Płatność nastąpi przelewem w terminie 30 dni od dnia przesłania prawidłowo
wystawionej faktury VAT lub rachunku.
Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

§6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za wykonywanie przedmiotu umowy w sposób nienależyty – w wysokości 1%
wynagrodzenia ofertowego brutto, określonego w §5 ust. 1 umowy,
2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość
faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
3. Kary umowne naliczone Wykonawcy podlegają potrąceniu z wynagrodzenia.
4. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód w pełnej wysokości, jeżeli na
skutek jego działania, zaniechania, niewykonania lub nieterminowego wykonania
przedmiotu zamówienia Zamawiający poniesie szkodę.

1.

2.
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§7
W celu powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych niezbędnych do
realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający upoważni na piśmie Wykonawcę do
przetwarzania danych osobowych.
Przy przetwarzaniu danych osobowych Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania
zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, umowie o dofinansowanie projektu oraz
w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Powierzone dane osobowe mogą być przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu
realizacji działań określonych w przedmiocie zamówienia.
Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby
upoważnione przez Wykonawcę, posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania
danych osobowych.
Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu
poufności danych osobowych.

§8
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
− Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację
przedmiotu umowy,
− Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku
wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części umowy,
− Wykonawca realizuje zamówienie w sposób niezgodny z niniejszą umową, treścią
zapytania ofertowego, ofertą lub wskazaniami Zamawiającego,
− Zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub Wykonawca utraci uprawnienia
konieczne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia
bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu zamówienia.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
W przypadku sporów związanych z realizacją przedmiotu umowy strony zobowiązują się do ich
polubownego rozwiązania, a w przypadku braku porozumienia sądem właściwym
do rozpoznania sporów będzie sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

.............................
(Wykonawca)

………………………
(Zamawiający)

Załącznik nr 2 do SIWZ
MGOPS.4210.1.4.2020

........................................
pieczątka Wykonawcy

........................................................
miejscowość i data

FORMULARZ OFERTOWY
Niniejszym oświadczamy, że w zapytaniu ofertowym na świadczenie usług zadania
pn: „Koordynator Klubu Seniora” w ramach projektu „Gmina Kleczew stawia na
seniorów!”, ofertę składa:

........................................................................................................................................................
(Nazwa i adres wykonawcy/ów)

Cena brutto brutto ( brutto plus składki ZUS po stronie pracodawcy ) oferty wynosi
......................................................................................zł za miesiąc świadczenia usługi ( 4 x
w tygodniu po 4 godzinny dziennie – tj. średnio 70 godzin w miesiącu ), w tym za jedną
godzinę …………….. zł ( brutto brutto )
Oferuje (my) realizację przedmiotu zamówienia w terminie od dnia zawarcia umowy do
30.06.2023r.
Oświadcza(my), że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ( SIWZ ) oraz wzoru umowy i nie
wnosimy zastrzeżeń.
Oświadcza(my), że Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w treści zapytania.
Oświadcza (my), że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni od upływu
terminu składania ofert.
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ..............................................................

........................................................................................
podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnione

Załącznik nr 3 do SIWZ
MGOPS.4210.1.4.2020

........................................
pieczątka Wykonawcy

........................................................
miejscowość i data

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Przystępując do zapytania ofertowego świadczenie usług
na realizacje zadania
„Koordynator Klubu Seniora” w ramach projektu „Gmina Kleczew stawia na seniorów!”
oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję:
Nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu
beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

...................................................................................
podpis i pieczątka Wykonawcy
lub osoby upoważnionej

Załącznik nr 4 do SIWZ
MGOPS.4210.1.4.2020

........................................
pieczątka Wykonawcy

........................................................
miejscowość i data

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

1) Oświadczam, że1) ………………………………………… skazany(a) prawomocnym

wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe.
2) Oświadczam, że

………………………………………...pełną zdolność do czynności
prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.
2)

3) Oświadczam, że2)………………………………………….stan zdrowia pozwalający na

zatrudnienie na danym stanowisku.
4) Oświadczam, że3) ……………………………………………. zgodę na przetwarzanie

moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do procesu
zapytania ofertowego, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

…………...……….………………
Podpis osoby składającej oświadczenie

Należy wpisać:
1) jestem/nie jestem i byłam/em lub nie byłam/em
2) posiadam/nie posiadam
3) wyrażam/nie wyrażam

