Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr MGZO.2440.81.2.2017.ADVII z dnia 03.04.2017 roku
Umowa nr MGZO……………………………..2017.ADVII (projekt)
zawarta w dniu ………………………… roku w Sztumie pomiędzy:
Miastem i Gminą Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, NIP: 579-22-11-352, REGON: 170747773,
reprezentowanym przez:
Katarzynę Krzyżykowską – dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie, działającego na
podstawie Zarządzenia Nr 105.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 września 2016 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu nr RPPM.03.02.01-22-0131/15-00 pn.: Naukowy
zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i
gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum dyrektorowi Miejsko – Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie
zwanym dalej ,,Zamawiającym’’,
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”.
W rezultacie wyboru Wykonawcy zgodnie z Zapytaniem Ofertowym nr MGZO.2440.81.1.2017.ADVII
z dnia …………………….. w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 50.000 zł netto
prowadzonym w trybie uproszczonym rozeznania rynku zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi udzielania
zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
stanowiącymi Załącznik nr 9 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 oraz zgodnie z Zarządzeniem nr
12/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie Regulaminu
gospodarowania środkami publicznymi o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30
000 euro, strony postanawiają co następuje:
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania następujących czynności
związanych z realizacją projektu nr RPPM.03.02.01-22-0131/15-00 pn.: Naukowy zawrót głowy. Myśl
i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu
Miasta i Gminy Sztum – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
ze środków budżetu państwa w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa: 3. Edukacja;
Działanie: 3.2. Edukacja ogólna; Poddziałanie: 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej. Nr umowy o dofinansowanie:
RPPM.03.02.01-22-0131/15-00, tj. wykonania usługi przeprowadzenia zajęć specjalistycznych obejmującej
organizację zajęć z zakresu Terapii Ruchowej z elementami fitnessu organizowanych, dla 40 uczniów
gimnazjów objętych wsparciem w ramach projektu pn.: Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz
współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta
i Gminy Sztum.
2. Miejsce i adres prowadzenia zajęć specjalistycznych z zakresu Terapii Ruchowej z elementami fitnessu,
zwanych w dalszej części umowy zajęciami:
Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie, ul. Sienkiewicza 54, 82-400 Sztum.
3. Uczestnikami zajęć będzie 20 uczniów Gimnazjum nr 1 w Sztumie, dla którego organem prowadzącym jest
Miasto i Gmina Sztum, objętych wsparciem w ramach projektu pn.: Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz

współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i
Gminy Sztum w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 20142020 – zwanych w dalszej części umowy Uczestnikami.
4. Celem zajęć jest usprawnienie procesów psychomotorycznych Uczestników, wytworzenie nawyku
prawidłowej postawy oraz korygowanie wad postawy poprzez aktywność fizyczną, a w szczególności:
1) wzmocnienie procesu usprawnienia psychoruchowego,
2) doskonalenie sprawności ruchowej,
3) walka z nadwagą i otyłością,
4) usprawnienie krążenia, poprawienie pracy układu sercowo – naczyniowego,
5) normalizacja napięcia mięśniowego oraz wzmocnienie mięśni całego ciała i kształtowanie sylwetki,
6) zwiększenie elastyczności ciała, zmniejszenie zaburzeń równowagi i poprawa koordynacji ruchowej,
7) wyrobienie nawyku aktywnego spędzenia wolnego czasu,
8) rozwijanie orientacji w schemacie ciała,
9) zwiększenie możliwości koncentracji uwagi i utrzymania zorganizowanej aktywności,
10) budowanie motywacji do pracy i zwiększanie wiary we własne możliwości,
11) odprężenie, relaksacja i osłabienie negatywnych reakcji na bodźce.
5. Zajęcia będą odbywały się w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018 w oparciu o harmonogram zajęć
specjalistycznych, opracowany przez Zamawiającego, stanowiący element niniejszego Opisu przedmiotu
zamówienia, zwany dalej Harmonogramem.
6. Liczba zajęć oraz ilość Uczestników zajęć zostały określone w Harmonogramie.
7. Zajęcia będą realizowane zgodnie z programem zajęć opracowanym przez Wykonawcę, uwzględniającym
zagadnienia, o których mowa w pkt: 4 i 8 niniejszego paragrafu oraz Harmonogramem.
8. Program zajęć opracowany dla grupy zajęciowej musi obejmować 60 godzin zajęć (1 godzina zajęć = 60
minut) realizowanych jednorazowo po 1 godzinie i uwzględniać m.in.:
1) ćwiczenia usprawniające procesy psychomotoryczne. Wytworzenie nawyku prawidłowej postawy
poprzez indywidualne dobrane ćwiczenie,
2) ćwiczenia rozciągające poszczególne partie mięśniowe,
3) ćwiczenia kształtujące poszczególne partie ciała,
4) ćwiczenia mające na celu redukcję tkanki tłuszczowej,
5) ćwiczenia kompensacyjne przeciwdziałające skutkom siedzącego trybu życia i małej aktywności
fizycznej,
6) ćwiczenia relaksacyjne oraz techniki relaksacyjne pomocne przy redukcji stresu,
7) znaczenie rozgrzewki przed wysiłkiem fizycznym,
8) podstawy suplementacji w trakcie i po wysiłku fizycznym,
9) podstawy odnowy biologicznej po treningu fizycznym.
9. W efekcie realizacji zajęć przewiduje się, że Uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie, o którym
mowa w pkt 8 niniejszego paragrafu oraz osiągną cele, o których mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu.
10.Zajęcia teoretyczne muszą być prowadzone z przewagą wykorzystania aktywizujących metod i form,
warsztatów i narzędzi TIK (technologii informacyjno – komunikacyjnych).
§2
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, iż posiada wymagane prawem zezwolenia, decyzje oraz dysponuje kadrą
szkoleniową, infrastrukturą, sprzętem i środkami technicznymi, gwarantującymi odpowiedni poziom
realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca będzie prowadził zajęcia z zachowaniem należytej staranności w terminach ustalonych na
podstawie Harmonogramu. Wykonawca musi wykazać się dyspozycyjnością i elastycznością wobec
zmian w terminach realizacji zajęć, wynikających z ewentualnej zmiany Harmonogramu oraz
jednostkowych zleceń miesięcznych o których mowa w §5 pkt 1 niniejszej umowy.
3. Wykonawca zapewnia do prawidłowej realizacji umowy:
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1) kadrę dydaktyczną do przeprowadzenia zajęć tj. 1 instruktora, który posiada uprawnienia w zakresie
Instruktora Rekreacji Ruchowej o specjalności fitness.
Wykonawca przyjmuje całkowitą odpowiedzialność za odpowiednie przygotowanie merytoryczne jak
i praktyczne kadry dydaktycznej realizującej przedmiot niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji umowy do:
1) prowadzenia zajęć uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości
psychofizyczne Uczestników,
2) współpracy z nauczycielami (opiekunami) Uczestników w zakresie informowania ich
o przebiegu oraz efektach pracy z Uczestnikami,
3) zapewnienie ładu i porządku podczas zajęć, bezpieczeństwa Uczestników oraz zgodnego z
przeznaczeniem użytkowania sprzętu, materiałów i pomocy dydaktycznych,
4) niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach mogących zagrażać
prawidłowej i terminowej realizacji zajęć w ramach projektu.
Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy,
a także za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece Uczestników.
Wykonawca podczas realizacji przedmiotu zamówienia ponosi pełną odpowiedzialność za szkody
wyrządzone osobą trzecim.
W zakresie poufności współpracy Wykonawca zobowiązuje się do:
1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia,
2) przetwarzania i ochrony danych osobowych powierzonych w związku z realizacją przedmiotu
zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i
systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz.
1024).
Wykonawca zobowiązuje się ponadto udostępnić Zamawiającemu, wszelkie niezbędne informacje
związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Obowiązki określone w niniejszej umowie Wykonawca zobowiązany jest realizować w ramach każdych
zajęć objętych niniejszą umową.
§3
Prawa i obowiązki Zamawiającego
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany Harmonogramu. Zmiany mogą dotyczyć m. in. liczby zajęć,
terminów zajęć oraz liczby Uczestników.
Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o wszelkich zmianach dokonywanych
w Harmonogramie, a w szczególności dotyczących terminów zajęć, liczby zajęć oraz liczby Uczestników.
Zmiana Harmonogramu następuje poprzez poinformowanie Wykonawcy przez Zamawiającego, pisemnie,
faksem lub drogą elektroniczną i nie stanowi zmian postanowień niniejszej umowy.
Zamawiający zapewnia transport do i z miejsca realizacji zajęć.
Podczas zajęć Zamawiający zapewnia opiekę nad Uczestnikami.
Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu,
w wyniku których nastąpi szkoda materialna, uszkodzenie ciała czy śmierć, spowodowana działalnością
Wykonawcy.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogą wyniknąć w trakcie
realizacji zajęć oraz za działania lub zaniechania działania personelu w trakcie realizacji tych zajęć.
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli Wykonawcy pod względem prawidłowości wykonania
przedmiotu zamówienia oraz prawo do kontroli miejsca realizacji zajęć i instruktora prowadzącego
zajęcia, każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć.

§4
Termin realizacji
Strony ustalają, iż przedmiot niniejszej umowy będzie wykonywany od dnia zawarcia niniejszej umowy do
30 czerwca 2018 roku, w oparciu o Harmonogram.
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§5
Ogólne reguły wykonywania umowy
Przedmiot zamówienia będzie realizowany na podstawie jednostkowych zleceń miesięcznych.
Zamawiający przekaże Wykonawcy zlecenie pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, w terminie co
najmniej 2 dni przed terminem realizacji pierwszych zajęć w danym miesiącu. Wykonawca zobowiązuje
się niezwłocznie potwierdzić fakt jego otrzymania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z usług wykazanych w jednostkowym zleceniu
miesięcznym, o którym mowa w pkt 1. Informacje o rezygnacji Zamawiający przekaże Wykonawcy
pisemnie, faksem bądź drogą elektroniczną, w terminie co najmniej 24 godziny przed planowanym
rozpoczęciem zajęć.
Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tytułu niewykorzystania całości kwoty określonej w § 6
pkt 1 niniejszej umowy w całym okresie jej obowiązywania z powodu braku zleceń.
Zrealizowanie zajęć, o których mowa w § 1 pkt 1 niniejszej umowy, zleconych do realizacji w
poszczególnych miesiącach, zostanie potwierdzone oddzielnym protokołem odbioru usługi sporządzonym
na piśmie i podpisanym przez każdą ze stron, na koniec miesiąca, w którym zostały zrealizowane.
Treść protokołu odbioru usługi przygotuje Zamawiający.
Do reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z Wykonawcą związanych z realizacją przedmiotu
zamówienia oraz do podpisania protokołu odbioru usługi Zamawiający upoważnia Pana Marcina
Koteckiego – tel.55 640 63 07, fax. 55 640 63 27, e-mail: marcin.kotecki@mgzosztum.pl
Osobą upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w sprawach związanych z realizacją przedmiotu
zamówienia umowy jest ……………………………….… - tel./fax:……………………, e-mail: …………………..…………….
Zmiana osób, o których mowa w pkt 7 i 8 niniejszego paragrafu, może nastąpić poprzez powiadomienie
drugiej strony pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną i nie stanowi zmiany treści niniejszej umowy.
§6
Wynagrodzenie Wykonawcy
Z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodnie ze złożoną
ofertą z dnia ………………………. roku
w
wysokości …………………………….. złotych brutto
(słownie:………………………………………………… złotych brutto) w tym podatek VAT.
Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach RPO WP 2014-2020.
Należność za zrealizowanie przedmiotu zamówienia będzie płatna w częściach tj. po wykonaniu usług
zgodnie z jednostkowymi zleceniami miesięcznymi, o których mowa w § 5 pkt 1 niniejszej umowy, według
cen jednostkowych brutto podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym z dnia
……………………………………………………….2017 roku, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
Ceny jednostkowe, o których mowa w pkt 3 stanowią ceny ryczałtowe i nie ulegną zmianie w trakcie
realizacji niniejszej umowy.
Należność za zrealizowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1, będzie płatna na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie do 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
Wykonawca wystawi fakturę VAT odpowiednio na:
Nabywca: Miasto i Gmina Sztum
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum
NIP: 579-22-11-352
Odbiorca: Miejsko – Gminny Zespół Oświaty

ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum
7. Podstawę wystawienia faktur stanowią protokoły odbioru usługi, o których mowa w § 5 pkt 5 niniejszej
umowy, podpisane bez zastrzeżeń przez przedstawicieli każdej ze stron niniejszej umowy.
8. Za termin doręczenia faktury uznaje się datę wpływu do Miejsko – Gminnego Zespołu Oświaty.
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§7
Kary umowne
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych na rzecz Zamawiającego w przypadku:
1) niewykonania zajęć
przez Wykonawcę z przyczyn
leżących po
jego stronie,
w wysokości 10% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 pkt. 1 niniejszej umowy, za każde
niewykonane zajęcia,
2) niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków, o których mowa w § 1 niniejszej umowy w
wysokości 10% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 pkt. 1 niniejszej umowy, za każde
niewykonane zajęcia,
Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,
o którym mowa w § 6 niniejszej umowy.
Jeżeli Wysokość kary umownej nie pokrywa wysokości szkody, Zamawiający ma prawo do dodatkowego
odszkodowania na zasadach ogólnych.
§8
Odstąpienie od umowy
Zamawiającemu, przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku, gdy:
1) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, Zamawiający może
odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
2) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usług bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał wykonywanie
usług z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił ich pomimo wezwań Zamawiającego,
przez okres dłuższy niż 2 dni,
3) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu zamówienia zgodnie z zawartą umową lub nienależycie
wykonuje swoje obowiązki, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego do prawidłowego
wykonania przedmiotu zamówienia.
Oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej umowy powinno nastąpić w terminie czternastu dni od
wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 1 ppkt 2-3 niniejszego paragrafu uzasadniających to
odstąpienie w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
Odstąpienie od niniejszej umowy nie pozbawia możliwości dochodzenia zastrzeżonych kar umownych
opisanych w § 7 niniejszej umowy.
§9
Zmiana istotnych postanowień umowy
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian niniejszej umowy.
Zmiany postanowień zawartej niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej niniejszej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której zawarto umowę. Zmiany mogą dotyczyć:
1) terminu realizacji przedmiotu zamówienia,
2) warunków i terminów płatności.
Zmiany, o których mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu mogą nastąpić jedynie w uzasadnionych
przypadkach, a w szczególności:
1) w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. Pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie okoliczności,
które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz którym nie można zapobiec
bądź przeciwdziałać skutecznie. O braku możliwości dotrzymania terminu Wykonawca obowiązany jest
niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, określając jednocześnie nowy termin realizacji zamówienia,

2) gdy zaistniały okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie zawarcia niniejszej umowy.
§ 10
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane na drodze sądowej przez
sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla
Wykonawcy.

.........................................
Podpis Zamawiającego

..........................................
Podpis Wykonawcy

W załączeniu:
1. Opis przedmiotu zamówienia z harmonogramem zajęć specjalistycznych.
2. Zapytanie ofertowe.
3. Formularz ofertowy.

