Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego

NK - …………………

Umowa nr ……/DG/2019 - …….. (projekt)
zawarta dnia …. …………………2019 roku w Urzędzie Miejskim w Koninie pomiędzy:
Miastem Konin, 62-500 Konin, Plac Wolności 1
NIP 665-28-99-834, REGON 311019036
reprezentowanym przez:
Prezydenta Miasta Konina – Piotra Korytkowskiego, z upoważnienia którego działa
Paweł Adamów – Zastępca Prezydenta Miasta Konina
zwanym w dalszej części umowy ,,Zamawiającym”, a:
……………………………………………………………………………….
NIP ……………………………….. REGON …………………………….
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy ,,Wykonawcą”
została zawarta umowa następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy na
warunkach określonych w umowie i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
określonych w zapytaniu ofertowym z dnia ……………. 2019 r.
2. Przedmiotem umowy jest realizacja indywidualnych usług doradczych o charakterze
specjalistycznym dla 34 osób, w wymiarze 6 godzin zegarowych na jedną osobę, w
terminie od czerwca 2019 r. do lutego 2020 r..
3. Wymagania organizacyjne indywidualnych usług doradczych o charakterze
specjalistycznym:
a. wymiar: dla 34 osób wskazanych przez Zamawiającego, 6 godzin zegarowych dla
jednej osoby (łącznie dla wszystkich osób 204 godzin zegarowych).
b. jedna indywidualna usługa doradcza wynosi 6 godzin zegarowych.
c. indywidualna usługa doradcza realizowana będzie w zakresie i tempie wynikającym
z potrzeb Uczestników Projektu, tj. wg terminów przez nich zgłaszanych.
d. zakres tematyczny: konkretne, zdefiniowane przez Uczestników problemy
związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. PKD firm utworzonych w ramach
projektu to:
10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek.
13.92.Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych.

16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa.
17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury.
25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale.
31.09.Z Produkcja pozostałych mebli.
33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych.
37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
41.20.Z Roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.
43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę.
43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych.
43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.
43.31.Z Tynkowanie.
43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian.
43.34.Z Malowanie i szklenie.
43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych.
45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach.
47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy
dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach.
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych.
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem.
64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nieskalsyfikowana, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.
69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe.
71.11.Z Działalność w zakresie architektury.
71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.
73.11.Z Działalność agencji reklamowych.
74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.20.Z Działalność fotograficzna.
81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych.
81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.
85.59.A Nauka języków obcych.
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
86.90.D Działalność paramedyczna.
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza.
95.24.Z Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego.
96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich.
96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne.
96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

e. indywidualna usługa doradcza nie może przede wszystkim stanowić elementu stałej
lub okresowej działalności ani też bieżących kosztów operacyjnych
przedsiębiorstwa, takich jak np. usługi w zakresie doradztwa podatkowego,
regularne usługi prawne, usługi w zakresie reklamy.
f. indywidualne usługi doradcze będą świadczone przez konsultantów zewnętrznych.
g. indywidualna usługa doradcza odbywać się ma wyłącznie w dniach powszednich
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 – 17.00.
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h. indywidualna usługa doradcza kończy się wydaniem przez doradcę/konsultanta
indywidualnej karty doradztwa, podpisanej przez doradcę i uczestnika projektu, w
których zawarte będą, m.in. termin przeprowadzenia usługi doradczej, tematyka
doradztwa, szczegółowy zakres merytoryczny poruszany na doradztwie,
proponowane rozwiązanie problemu, które będzie stanowiło punkt wyjścia do
opracowania lub wdrożenia określonych usprawnień i działań w obszarze objętym
usługą doradztwa (np. wdrożenia nowych metod produkcji, rozszerzenia
działalności itp.) oraz krótkie podsumowanie proponowanego rozwiązania
problemu wraz z uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania
jednolitego wzoru karty doradztwa i dostarczenia go drogą elektroniczną w ciągu 3
dni od podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia, celem akceptacji
przez Zamawiającego.
i. realizacja indywidualnych usług doradczych uwzględnia politykę równych szans i
niedyskryminacji oraz potrzeby osób niepełnosprawnych.
Miejsce realizacji indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym:
Konin lub miejsce wskazane przez Uczestnika Projektu objętego wsparciem (według
ustaleń pomiędzy Wykonawcą a Uczestnikiem Projektu). W przypadku realizacji
indywidualnych usług doradczych w Koninie, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić
salę do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. bez udziału osób trzecich w miejscu
gwarantującym swobodny dojazd.
Wykonawca zobowiązany jest do:
a. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji z realizacji usługi
doradczej w postaci indywidualnej karty doradztwa, listy obecności, ankiety dot.
zadowolenia Uczestnika Projektu z udzielonego wsparcia. Dokumentacja z realizacji
usługi doradczej powinna zostać oznakowana logotypami zgodnie z wytycznymi
dotyczącymi zasad promocji projektów realizowanych z funduszy UE, dostępnymi
na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl.
b. prowadzenia list obecności dla doradztwa oraz przeprowadzenia dla każdej z osób
korzystających z usług doradczych ankiety dot. zadowolenia. Zamawiający
najpóźniej w dniu podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia
dostarczy Wykonawcy wzór listy obecności oraz wzór ankiety dot. zadowolenia
Uczestnika Projektu z udzielonego wsparcia
c. w przypadku zapewnienia przez Wykonawcę sal, w których prowadzone będzie
doradztwo ich oznakowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zasad promocji
projektów realizowany z funduszy UE, dostępnymi na stronie internetowej
www.wrpo.wielkopolskie.pl,
Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację z realizacji usługi doradczej w
postaci:
a. indywidualnej karty doradztwa – kserokopia poświadczona za zgodność z
oryginałem,
b. listy obecności - oryginał,
c. ankiety dot. zadowolenia Uczestnika Projektu z udzielonego wsparcia - oryginał
w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia indywidualnej usługi doradczej.
Zamawiający może w każdej chwili wezwać Wykonawcę do przestawienia informacji
na temat stanu realizacji przedmiotu umowy, w tym zastrzega sobie prawo do wizytacji

podczas realizacji przedmiotu umowy bez konieczności uprzedniego zgłaszania tego
Wykonawcy.
8. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego i niezwłocznego informowania
Zamawiającego o okolicznościach mających negatywny wpływ na realizację przedmiotu
umowy.
9. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach zadania pn. „Usługi rozwojowe dla
powstałych przedsiębiorstw w postaci indywidualnego doradztwa specjalistycznego”
wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Zakładam firmę – wsparcie osób chcących
rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI” Nr RPWP.06.03.01-30-0117/17,
realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Działanie 6.3. Samozatrudnienie i przedsiębiorczość.
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§2
Termin realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowiązuje się do Wykonywania czynności będących przedmiotem
umowy z należytą starannością.
Przedmiot umowy będzie realizowany w zakresie i tempie wynikającym z potrzeb
Uczestników Projektu, tj. wg terminów przez nich zgłaszanych w okresie od 3 czerwca
2019 r. do 29 lutego 2020 r., w tym:
- od 17 czerwca 2019 r. do 29 listopada 2019 r. – 17 Uczestników Projektu z I tury
rekrutacji,
- od 17 czerwca 2019 r. do 29 lutego 2020 r. – 17 Uczestników Projektu z II tury
rekrutacji.
Realizacja przedmiotu umowy będzie prowadzona zgodnie z deklarowaną przez
Wykonawcę w Formularzu ofertowym gotowością świadczenia indywidualnych usług
doradczych.
Realizacja przedmiotu umowy obejmuje w 2019 r. realizację 32 indywidualnych usług
doradczych, tj. 192 godziny zegarowe doradztwa indywidualnego oraz w 2020 r.
realizację 2 indywidualnych usług doradczych, tj. 12 godzin zegarowych doradztwa
indywidualnego.
Zamawiający zatwierdza w formie pisemnej lub elektronicznej opracowany przez
Wykonawcę wzór karty doradztwa, o której mowa w § 1 ust. 3 lit. h lub wnosi do niej
uwagi w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania.
Wykonawca uwzględnia uwagi i zastrzeżenia w dokumentach, o których mowa w ust. 4,
w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania.

§3
Wynagrodzenie i jego zapłata
1. Wynagrodzenie Wykonawcy jest współfinansowane ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego 2014+, budżetu państwa, budżetu Zamawiającego oraz budżetów
jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład Konińskiego Obszaru
Strategicznej Interwencji.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostaje ustalone na
podstawie jego oferty i wynosi …………….. zł brutto (słownie: ………………………
złotych brutto), w tym:
- w 2019 r. kwotę ………………… zł brutto
(słownie: …………………………………………..)
- w 2020 r. kwotę ………………… zł brutto
(słownie: ……………………………….…………..)
3. 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.
4. Wynagrodzenie płatne będzie w dwóch częściach, tj. w wysokościach określonych w ust.
2, na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT, na wskazany
w nich rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej
faktury/rachunku w siedzibie Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość późniejszego uregulowania należności, w
zależności od otrzymania środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego, co nie jest traktowane jako zaległość i nie stanowi podstawy do
naliczenia odsetek za zwłokę.
6. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur VAT będą, podpisane przez obie
strony Umowy, protokoły odbioru poszczególnych części (określonych w ust. 2)
przedmiotu umowy.
7. Za termin zapłaty wynagrodzenia uznaje się datę dokonania przelewu przez
Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy.
8. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminów płatności, Wykonawcy
przysługuje prawo naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej.
9. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych
w wyniku realizacji niniejszej umowy, bez zgody Zamawiającego.
§4
Zobowiązania Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że:
a. posiada uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy, jeśli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
b. dysponuje osobami posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje niezbędne do
realizacji przedmiotu umowy oraz dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym.
2. Wykonawca ma obowiązek traktować wszelkie dokumenty i informacje uzyskane w
związku z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności dane osobowe i inne dane
prawnie chronione jako poufne i nie może w jakiejkolwiek formie, całości lub w części
ich publikować ani ujawniać w trakcie realizacji umowy oraz po jej zakończeniu.
3. Wykonawca zobowiązany będzie na etapie realizacji przedmiotu umowy, przed
rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych, do podpisania umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych w związku z ochroną tych danych wynikających

z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
§ 5
Zmiana umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku
do treści oferty na podstawie, której dokonany został wybór Wykonawcy, za obopólną
zgodą Stron, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych
poniżej:
a. w zakresie terminu i harmonogramu realizacji umowy: w przypadku działania siły
wyższej (np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki
zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego
bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody o
znacznych
rozmiarach),
lub
wystąpienia
obiektywnych
przeszkód
uniemożliwiających realizację elementu przedmiotu umowy w wyznaczonym
terminie, z zastrzeżeniem iż zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie
powoduje zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy,
b. w zakresie kadry zaangażowanej w realizację przedmiotu zamówienia: w
przypadku wystąpienia obiektywnych, uzasadnionych powodów możliwa będzie
zmiana osób zaangażowanych do realizacji przedmiotu zamówienia wyłącznie za
pisemna zgodą Zamawiającego i pod warunkiem, iż nowa osoba posiada
wykształcenie i doświadczenie zawodowe adekwatne do wykształcenia i
doświadczenia zawodowego osoby zastępowanej lub jest adekwatne z
problematyką doradztwa zgłoszoną Zamawiającemu przez Uczestnika Projektu,
c. w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy: w przypadku ustawowej zmiany lub
powstania nowych okoliczności rzutujących na zmianę stawki procentowej podatku
VAT. Strony będą uprawnione złożyć pisemny wniosek o zmianę umowy w
zakresie wynagrodzenia za przedmiot umowy Wykonawcy po wejściu w życie
przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług (VAT). Wniosek
powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych zmiany stawki podatku VAT oraz dokładne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy. Kwota, o jaką może
zostać zmienione wynagrodzenie Wykonawcy nie może być wyższa niż wynikająca
ze zmiany przepisów prawa. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec
zmianie o kwotę równą różnicy w wartości podatku VAT obliczonego przy
zastosowaniu zmienionej stawki, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia
za usługi, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano,
2. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy Wykonawca winien
niezwłocznie poinformować Zamawiającego pisemnie, z uzasadnieniem przywołanych
okoliczności i przedłożeniem dowodów na ich potwierdzenie (o ile to możliwe).
3. Zamawiający dopuszcza możliwość rozszerzenia zamówienia do 10 indywidualnych
usług doradczych o charakterze specjalistycznym, w przypadku gdy Zamawiający

dysponował będzie na ich realizację dodatkowymi środkami finansowymi w ramach
projektu pn. „Zakładam firmę – wsparcie osób chcących rozpocząć działalność
gospodarczą na terenie K OSI”, numer projektu: Nr RPWP.06.03.01-30-0117/17
(np. z oszczędności wynikających z dotychczas zrealizowanych zadań merytorycznych)
oraz wystąpi dodatkowe zapotrzebowanie ze strony Uczestników Projektu na realizację
indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym. Możliwość
aneksowania umowy w przypadku rozszerzenia liczby indywidualnych usług doradczych
o charakterze specjalistycznym jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Instytucji
Zarządzającej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020 oraz zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie Miasta Konina na ten cel.
Niniejsza informacja o przewidywanym rozszerzeniu zamówienia nie rodzi po stronie
Zamawiającego obowiązku – a po stronie Wykonawcy roszczenia – jego udzielenia
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§ 6
Sposób komunikacji
Osobą wyznaczoną do kontaktów roboczych w ramach realizacji przedmiotu umowy ze
strony Wykonawcy jest: ……………………………………………………………, tel.
+48 ……………………….., e-mail ………………………………………..
Osobą wyznaczoną do kontaktów roboczych w ramach realizacji przedmiotu umowy ze
strony Zamawiającego jest: ……………………………………………………...., tel.
+48 …………………………., e-mail: ………………………………………..
Strony ustalają adres do korespondencji, w tym składania oświadczeń woli:
a) Zamawiający: Urząd Miejski w Koninie, Plac Wolności 1, 62-510 Konin, Wydział
Rozwoju Gospodarczego
b) Wykonawca:
…………………………..,
ul.
……………………..,
…………………………………………………………………..
Każda zmiana adresu do korespondencji wymaga niezwłocznego pisemnego
poinformowania drugiej Strony. Zmiana ta nie pociąga za sobą konieczności
aneksowania umowy. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, doręczenie
korespondencji pod dotychczasowy uznaje się za skuteczne.
Zmiana osób wymienionych w ust. 1 i 2 jest dopuszczalna, jeśli zajdzie taka konieczność.
Każda ze Stron jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego poinformowania drugiej
Strony o zmianie osoby do kontaktów roboczych. Zmiana osób do kontaktów roboczych,
o których mowa w ust. 1 i 2 nie pociąga za sobą konieczności aneksowania umowy.

§7
Odpowiedzialność i kary umowne
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
przedmiotu umowy w formie kar umownych, w następujących wypadkach
i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a. za nieterminowe wykonywanie przedmiotu umowy w zakresie realizacji
poszczególnych indywidualnych usług doradczych, karę umowną w wysokości
250 zł, za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 50% wartości
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 2, licząc

od dnia następującego po terminie wskazanym w Formularzu ofertowym przez
Wykonawcę jako terminie gotowości świadczenia przez niego indywidualnej
usługi doradczej,
b. za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy – brak lub nieuzupełnienie
dokumentów opisanych w § 1 ust. 6 - karę umowną w wysokości 250 zł, za każdy
dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 50% wartości wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 2, licząc od dnia
następującego po dniu przewidzianym w piśmie Zamawiającego wzywającym do
uzupełnienia lub poprawy,
c. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości
30% wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 2.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy
z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 30 % wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 2.
2. Każda ze Stron może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przekraczającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych
§8
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy
oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Umowę sporządzono w języku polskim , w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,
w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.
3. Integralną częścią umowy stanowi formularz oferty złożony przez Wykonawcę.

,,Zamawiający”

……………………………………….

„Wykonawca”

…………………………………………

