
 
 

 

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 1/2018 

 

UMOWA 

Zawarta w dniu …………………. , pomiędzy Stowarzyszeniem Mierz Wysoko z 

siedzibą w Warszawie, ul. Tucholska 39/41 lok. 4, reprezentowanym przez 

………………………………………, zwanym dalej Zamawiającym, a 

…………………………………………,  zamieszkałym/z siedzibą w* 

...………………………………………………………………… zwanym dalej Wykonawcą.  

§ 1 

Wykonawca został wyłoniony zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach projektu 

„LSW – dobry start, wspólna przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 do przeprowadzenia przygotowania 

i przeprowadzenia coachingu rodzinnego dla uczestników projektu oraz ich rodzin.  

§ 2 

Wykonawca w ramach przygotowania i przeprowadzenia coachingu rodzinnego 

zobow
i
iązuje się do:  

1. Przygotowania i przeprowadzenia coachingu rodzinnego w wymiarze 

……………………………………………………………………………  

2. Utrzymywania stałego kontaktu z Uczestnikiem i jego rodziną; 

3. Bieżącego monitorowania postępów Uczestnika w projekcie; 

4. Składania cyklicznych sprawozdań z postępów Uczestnika zespołowi projektowemu;  

5. Indywidualizacji form pracy (korzystanie z działań w Projekcie oraz z innych 

dostępnych form wsparcia); 

6. Identyfikowania przeszkód oraz proponowania działań zapobiegawczych; 

7. Oznakowania wszystkich dokumentów przekazywanych Uczestnikom i 

Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika 

wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie 

informacji i promocji.  

§ 3 

Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia kosztów druku przygotowanych przez 

Wykonawcę materiałów dydaktycznych.  

§ 4 



 
 

 

Wykonawca będzie wykonywać przedmiot zamówienia w okresie od ……………… 

do …………………………. .  

§ 5 

Wykonawca jest zobowiązany do osobistego wykonania zleconej pracy. Tym samym 

osoba trzecia nie może otrzymać przysługującego mu wynagrodzenia.  

§ 6 

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy zawodowej i nie 

rozpowszechniania jakichkolwiek informacji dotyczących Zamawiającego, do których będzie 

miał dostęp z tytułu wykonywanej usługi, tak w czasie trwania umowy, jak i po jej ustaniu.  

§ 7 

1. Stawkę za 1 godzinę zajęć ustala się na kwotę  ……. brutto (słownie: …… złotych), 

zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

2.  W ramach zamówienia zostanie przeprowadzonych …. godzin coachingu, wartość całego 

zamówienia wynosi ………….. brutto  (słownie: ……………… złotych)  

3. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone i wypłacone w wysokości odpowiadającej 

liczbie odbytych godzin  i stanowić będzie iloczyn liczby odbytych godzin  oraz stawki 

brutto, o której mowa w ust. 2. 

4. Wynagrodzenie wypłacone będzie na podstawie rachunków/faktur wystawianych przez 

wykonawcę w terminie nie późniejszym niż 30 dni od daty wystawienia umowy.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu wypłaty wynagrodzenia, w 

przypadku nie otrzymania przez Zamawiającego transzy dotacji. Z tego tytułu nie należą 

się Wykonawcy żadne odsetki za zwłokę.  

6. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za zajęcia zrealizowane.  

 

§ 8 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany (zmniejszenia lub zwiększenia) wartości 

zamówienia w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia lub pierwotnej 

umowy.   

§ 9 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w 

tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia, 

skracania zajęć i realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez 

Zamawiającego harmonogramem oraz nieuwzględniania dodatkowych wymagań 

Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika, 

programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia, uznania bądź 



 
 

 

kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych z 

realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia 

Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

§ 10 

W przypadku niewykonania przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania go wadliwie 

i w sposób nienależyty Zamawiający ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy.  

§ 11 

Niniejsza umowa może zostać zmieniona w formie aneksu pisemnego do umowy.  

§ 12 

Sprawy nie uregulowane niniejszą umową normowane są przepisami Kodeksu 

Cywilnego.  

§ 13 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron.  

 

 

………………………………………..                                      ………………………………       

(data i czytelny podpis Wykonawcy)     (podpis Zamawiającego) 

                                                           
* - niepotrzebne skreślić  


