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UMOWA na przeprowadzenie szkoleń/warsztatów. 

 
Umowa zawarta w dniu ……………………. roku pomiędzy, Firma budowalna ARDOM Arkadiusz Śliz, 
prowadzącą Przedszkole Niepubliczne SMYKI, z siedzibą w 11-036 Sząbruk, ul. Różana 4,  
reprezentowanym przez Arkadiusz Śliz,   
zwanym dalej Zamawiającym 
a 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………., 
z siedzibą w …………………………………………………………………………………….…………………………………………. 
reprezentowana przez …………………………………………………………………………………….………………………..   
zwany dalej Wykonawcą  
 

§ 1 
Przedmiotem umowy jest przeprowadzenia szkoleń/warsztatów dokształcających nauczycieli   
w Przedszkolu Niepublicznym SMYKI finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego  w oparciu o projekt „Smyki na dobry start” realizowany  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
na lata 2014-2020, zgodnie z ofertą złożoną w ramach rozeznania rynku nr 3/SMYKI/R/2019, 
numer zakresu…………………………………………………………………………..  

 
§ 2 

Ryczałtowa wartość przeprowadzonego szkolenia/szkoleń/warsztatów jest odpowiednio: 
Zakres 1 (nazwa i kwota brutto)  
Zakres 2(nazwa i kwota brutto) 
Zakres 3(nazwa i kwota brutto) 
Zakres 4(nazwa i kwota brutto) 
Zakres 5(nazwa i kwota brutto) 
 
 
zgodnie z ofertą złożoną w ramach rozeznania rynku nr 3/SMYKI/R/2019. 
 

§ 3 
Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia wymagane przepisami prawa do realizacji 
zadania wynikającego z § 1. 
 

§ 4 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od ……………...2018 r. do 31.05.2020 r. 

 
 
 

§ 5 
 

Do obowiązków wykonawcy należy: 
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1. przeprowadzenie prac zgodnie z zapisami rozeznania rynku. 
2. prowadzenie szkoleń/warsztatów sposób niezakłócający pracy przedszkola, 
3. dostarczenia innych dokumentów niezbędnych dla potrzeb realizacji projektu, 
4. ścisłej współpracy z kierownikiem projektu i dyrektorem Przedszkola, w której realizowane są 

prace adaptacyjne.  
5. Informowanie, iż szkolenia/warsztaty realizowane są w ramach projektu o 

współfinansowaniu warsztatów ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  na lata 2014-2020 
(Europejski Fundusz Społeczny). 

6. Informowania Kierownika projektu o wystąpieniu okoliczności losowych uniemożliwiających  
prowadzenie szkoleń zgodnie z końcowym terminem wykonania, w terminie najpóźniej 7 
dzień przed końcem terminu.  

7. Przekazania Zamawiającemu po zakończeniu realizacji zamówienia całej dokumentacji 
związanej z wykonaniem umowy. 
 

§ 6 
 
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod 
rygorem nieważności. 
3. Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 
 

Wykonawca                                           Zamawiający 

 
 
 


