
   
 

 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - projekt umowy 

NK ..........................................  

UMOWA nr  RI/2022 -   

zawarta w dniu   stycznia 2022 r., w Urzędzie Miejskim w Koninie, 62-500 

Konin, plac Wolności 1, pomiędzy: 

Miastem Konin, plac Wolności 1, 62-500 Konin, NIP: 6652899834, REGON: 

311019036, reprezentowanym przez Pana Piotra Korytkowskiego – Prezydenta 

Miasta Konina, z upoważnienia którego działa Pan Paweł Adamów – Zastępca 

Prezydenta Miasta Konina,  zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a  .......................................................................  

ul. .....................................................................   

NIP:  ..................................................................  

REGON: ............................................................   

reprezentowaną przez  .................................. – właściciela,  zwaną dalej 

„Wykonawcą”,  

o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie Kampanii dla młodzieży „Być 

Przedsiębiorcą” w ramach zadania Realizacja Programu Wspierania 

Przedsiębiorczości realizowanego z projektu „Generator miejskiej energii 

źródłem sukcesu Konina” finansowanego ze środków Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa. 

2. Kampania dla młodzieży „Być przedsiębiorcą” składa się z 4 edycji, które 

zostaną przeprowadzone w latach 2022-2023, w tym 2 kampanie w 2022 r. i 2 

kampanie w 2023 r. W ramach każdej kampanii zorganizowany zostanie 

konkurs pn. „Mój pomysł na biznes”, który zostanie poprzedzony 2 dniowymi 



   
 

 

warsztatami. Każdy dzień warsztatowy będzie obejmował 6 godzin, w tym 

2x15 min. przerwy.   

3. Tematyka warsztatów to m.in.: zasady tworzenia biznesplanu, nowoczesne 

modele biznesowe, innowacyjne pomysły na własny biznes, bezpłatne 

narzędzia prowadzenia firmy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się również do wzięcia udziału w finałach kampanii 

„Być przedsiębiorcą”, które odbędą się po każdej edycji kampanii. W ramach 

każdego finału Wykonawca przeprowadzi podsumowanie części warsztatowej, 

w tym wyłoni zwycięskie zespoły I, II i III miejsce oraz wygłosi prelekcję, która 

będzie trwała 45-60 min. 

5. Uczestnikami każdej edycji kampanii będzie 32 uczniów z 8 konińskich szkół 

średnich wskazanych przez Zamawiającego. Nieobecność któregokolwiek z 

uczestników nie stanowi przesłanki do obniżenia ceny kampanii. 

6. Dokładne terminy realizacji poszczególnych edycji kampanii i ich finały 

zostaną ustalone między Zamawiającym a Wykonawcą nie później niż na 30 

dni przed ich rozpoczęciem.  

7. Wykonawca przygotuje i przekaże uczestnikom kampanii materiały 

szkoleniowe (w formie papierowej bądź elektronicznie) i jednocześnie wyraża 

zgodę na ich wielokrotne powielanie i w razie konieczności udostępnienie 

Operatorowi Programu przez Zamawiającego. Przekazanie uczestnikom 

materiałów szkoleniowych nie stanowi udzielenia licencji ani przeniesienia 

autorskich praw majątkowych do tych materiałów.  

8. Wykonawca zapewni nagrody dla każdego uczestnika ze zwycięskiego zespołu 

w formie woucherów o wartości: I miejsce 150 zł na uczestnika, II miejsce 100 

zł na uczestnika i III miejsce 50 zł na uczestnika. Wybór sieci handlowej 

zostanie wybrany w porozumieniu  

z Zamawiającym. 

9. Warsztaty i finały kampanii przeprowadzone zostaną w dni robocze w 

godzinach między 8:00 a 16:00.  



   
 

 

§ 2 

Zobowiązania stron 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) zapewnienia sali wraz z wyposażeniem niezbędnym do realizacji programu 

warsztatowego, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez 

Wykonawcę, 

b) zapewnienia sali na przeprowadzenie finału kampanii, 

c) wskazania grupy uczestników, którzy wezmą udział w kampanii.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) opracowania programu warsztatów w terminie najpóźniej na 30 dni przed 

rozpoczęciem kampanii, a następnie przesłania go do akceptacji 

Zamawiającemu, po uzyskaniu akceptacji Wykonawca może przystąpić do 

realizacji programu, 

b) opracowania materiałów szkoleniowych, które zostaną przekazane 

Zamawiającemu i uczestnikom kampanii, 

c) wykonania przedmiotu umowy z należytą dokładnością i starannością z 

uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, standardów i reguł, 

d) ochrony danych osobowych uczestników programu warsztatowego 

zgodnie z postanowieniami umowy o powierzenie przetwarzania danych 

osobowych,  

e) niezwłocznego informowania Zamawiającego o przeszkodach przy 

realizacji programu, w tym ryzyku zaprzestania realizacji programu. 

3. Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy niezbędnej do 

prawidłowego wykonania umowy. Każda ze stron zobowiązuje się do 

niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu okoliczności 

mogących spowodować niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.  



   
 

 

§ 3  

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy finansowane jest ze środków Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostaje 

ustalone na podstawie oferty i wynosi  ..............................................zł brutto 

(słownie:  ................................................................................................złotych 

brutto).  

3. Wynagrodzenie płatne będzie w czterech transzach, w tym: 

a) w 2022 r. za realizację I edycji kampanii w kwocie  ................. zł brutto i 

realizację II edycji kampanii w kwocie  ....................................... zł brutto, 

b) w 2023 r. za realizację III edycji kampanii w kwocie  ...... zł brutto i realizację  

IV edycji kampanii w kwocie ............................................. zł brutto. 

4. Za każdą edycję kampanii zostanie wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT. 

5. Warunkiem wystawienia przez Wykonawcę faktury jest podpisanie przez 

Strony po każdej zrealizowanej kampanii Protokołu odbioru usługi.  

6. Płatność zrealizowana zostanie w terminie 30 dni od otrzymania faktury po 

każdej zrealizowanej kampanii.  

7. W wynagrodzeniu określonym w ust. 2 mieszczą się wszystkie koszty 

wykonania przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak 

rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania 

zmiany niniejszego wynagrodzenia. 

8. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT, 

uprawnionym do wystawiania faktury VAT. 

§ 4  

Kary umowne i odstąpienie od umowy 

1. W razie niewykonania przedmiotu  umowy Wykonawcy zostanie naliczona 

kara umowna w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia umownego brutto. 



   
 

 

2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania 

uzupełniającego przewyższającego wartość naliczonych kar umownych. 

3. W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić 

od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu. 

4. Zamawiający może zrezygnować nieodpłatnie z programu warsztatowego 

najpóźniej na 21 dni przed wyznaczonym terminem lub przełożyć za 

porozumieniem stron na inny termin. Program warsztatowy odwołany po 

tym terminie jest pełnopłatny. 

§ 5 

Osoby wyznaczone do komunikacji 

1. Osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktów roboczych w 

ramach realizacji przedmiotu umowy oraz do przekazywania wszelkich 

materiałów źródłowych i informacji jest:  

a) Małgorzata Antczak, telefon: 63  240 12 79, e-mail: 

malgorzata.antczak@konin.um.gov.pl. 

2. Osobą wyznaczoną przez Wykonawcę do kontaktów roboczych w ramach 

realizacji przedmiotu umowy oraz do przekazywania wszelkich materiałów 

źródłowych oraz informacji jest: 

a) ........................................... ;  

telefon: ...............................  

e-mail: .................................  

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w poufności, nie ujawniania, 

nie wykorzystywania oraz nie przekazywania osobom trzecim informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony, które uzyskała 

podczas negocjacji niniejszej umowy, przy jej zawieraniu lub w trakcie jej 

realizacji.  



   
 

 

2. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa („Informacje Poufne”) Strony rozumieją, 

zgodnie z definicją zawartą w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1913 ze zm.), 

nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 

technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 

posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął 

niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Niniejsze 

postanowienie stosuje się również do informacji, które przestaną być poufne 

z powodu naruszenia niniejszego postanowienia przez jedną ze Stron lub 

przez osobę trzecią, której dana Strona powierzyła wykonanie niniejszej 

umowy w całości lub w części.  

3. Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym 

postanowieniu, nie dotyczy informacji, które: Strona jest zobowiązana 

przekazać osobom trzecim, którym powierza wykonanie niniejszej umowy w 

całości lub w części i bez ujawnienia których nie byłoby możliwe należyte 

wykonanie umowy, zostały oficjalnie podane do publicznej wiadomości bez 

udziału Strony zobowiązanej do zachowania ich w poufności,  mogą zostać 

podane do publicznej wiadomości po wyrażeniu w tym zakresie pisemnej 

zgody przez drugą Stronę, Strona jest zobowiązana ujawnić na żądanie 

uprawnionego organu, do którego zaleceń obowiązana jest się stosować 

zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.  

4. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają 

zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

5. Wszelkie ewentualne zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności.  

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron. 

Wykonawca  Zamawiający 


