Załącznik nr 4 do rozeznania cenowego nr 03/RC/PDŚ/21

Umowa nr …………/PDS-8.3/SZ/2021
zawarta w dniu ………….2021 r. pomiędzy:
OTREK Training and Consulting Sp. z o. o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 10, 53-609
Wrocław, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców, pod numerem KRS
0000079903, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającym kapitał zakładowy w wysokości 200 000 PLN, w całości
opłacony oraz REGON 931876757 i NIP 897-15-85-007, reprezentowanym przez:
1. dr Agatę Kozioł - Wiceprezesa Zarządu
2. mgr Iwonę Orkisz - Wiceprezesa Zarządu
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
a
Panią/Panem ………….zamieszkałą we …………………….
PESEL ………………….. zwanym w dalszej części Wykonawcą.
§1
Umowa dotyczy współpracy umawiających się Stron przy realizacji cyklu szkoleń w ramach projektu
pn.: PRZEDSIĘBIORCZY DOLNY ŚLĄSK, nr projektu RPDS.08.03.00-02-0065/20. Projekt jest
finansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Działanie VIII. Rynek pracy; 8.3 Samozatrudnienie,
przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy.
§2
1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania merytorycznego
i dydaktycznego przygotowania szkoleń poprzez wygłoszenie autorskich wykładów, przeprowadzenie ćwiczeń i analiz przypadków z zakresu Podstaw księgowości realizowanych w ramach projektu określonego w § 1 niniejszej umowy.
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3.
4.

5.
6.
7.

8.

Przygotowane i wygłoszone wykłady, ćwiczenia i analizy przypadków powinny być zgodne ze
stanem polskiego i europejskiego prawa oraz innych rozwiązań organizacyjnych i proceduralnych
obowiązujących na dzień wygłoszenia wykładu.
Wykonawca nie ma prawa powierzyć przygotowania i wygłoszenia wykładów, ćwiczeń i analiz
przypadków innej osobie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania zasad tajemnicy służbowej
i handlowej we wszystkich obszarach przygotowanych i wygłoszonych wykładów, ćwiczeń
i analiz przypadków.
Wykonawca oświadcza, że znane mu są założenia realizacyjne i oczekiwane rezultaty określone
w dokumentacji organizacyjnej projektu określonego w § 1 niniejszej umowy.
Szkolenia zostaną zrealizowane w …………………….
Szkolenia zostaną zrealizowane w dniach ………………………. 2021 roku łącznie dla 5 grup uczestników projektu w wymiarze 80 godzin dydaktycznych po ……….. godzin dla każdej grupy szkoleniowej.
Szkolenia będą realizowane zgodnie z harmonogramem wskazanym przez Zamawiającego
w godzinach 9.00 – 16.00 każdego dnia szkolenia.

§3
Wykonawca oświadcza, że przygotowane i wygłoszone wykłady, ćwiczenia i analizy przypadków
określone w § 1 i 2 niniejszej umowy zrealizowane zostaną wg autorskiej koncepcji i stanowią utwór
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24,
poz. 83 ze zmianami).
§4
1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w łącznej wysokości nieprzekraczającej: ……………..PLN
brutto za przeprowadzenie jednego szkolenia w wymiarze …………. godzin dydaktycznych, w tym
ZUS Zamawiającego (słownie: …………….00/100 PLN), w tym wynagrodzenie za przeprowadzenie
1 godziny dydaktycznej szkolenia w wysokości ………………PLN brutto, w tym ZUS Zamawiającego
(słownie:
……………….00/100
PLN)
zgodnie
z
warunkami
określonymi
w niniejszej umowie.

§5
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Przekazanie wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni od daty
wygłoszenia autorskich wykładów, przeprowadzenia ćwiczeń i analiz przypadków na podstawie rachunku wystawionego przez Wykonawcę po każdym zrealizowanym szkoleniu oraz na podstawie
protokołu odbioru realizacji szkolenia sporządzonego i podpisanego przez Zamawiającego oraz podpisanego przez Wykonawcę.
§6
Wykonawca oświadcza, że nie jest zarejestrowany w Urzędzie Pracy, jako osoba bezrobotna.

1.

2.

3.

4.
5.

§7
Na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu PRZEDSIĘBIORCZY DOLNY ŚLĄSK
nr RPDS.08.03.00-02-0065/20-00 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) stosowanego od dnia 25 maja 2018 roku Zamawiający powierza Wykonawcy a Wykonawca przyjmuje do stosowania przetwarzanie danych
osobowych dotyczących wyłącznie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w imieniu i na rzecz
Instytucji Zarządzającej na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie.
Powierzenie przetwarzania ww. danych osobowych uczestników szkoleń Wykonawcy przez Zamawiającego następuje wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w zakresie określonym we wzorze dokumentu pn. „Zakres danych osobowych uczestników biorących udział
w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego” .
Przy przetwarzaniu danych osobowych Wykonawca przestrzega zasad wskazanych
w niniejszym paragrafie umowy w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych .
Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu przez osoby
mające dostęp do danych osobowych tych danych osobowych w tajemnicy.
Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu oraz o wszelkich czynnościach
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z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych
w szczególności przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, urzędy państwowe, policję lub sąd.
6. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu, na każde jego żądanie, informacji na
temat przetwarzania wszystkich danych osobowych, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego i jego pracowników obowiązków
dotyczących ochrony danych osobowych.
7. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej lub podmiotom przez nie upoważnionym oraz innym uprawnionym organom, w miejscach, w których są
przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli, zgodności z przepisami krajowymi
o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
oraz z niniejszą umową przetwarzania powierzonych danych osobowych, zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane Wykonawcy na co najmniej 5 dni przed
rozpoczęciem kontroli.
8. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego, Instytucję Pośredniczącą lub Instytucję Zarządzającą wiadomości o rażącym naruszeniu przez Wykonawcę zobowiązań wynikających
z przepisów krajowych o ochronie danych osobowych i z Rozporządzenia, o którym mowa w ust.
1 niniejszego paragrafu, lub z niniejszej umowy, Wykonawca umożliwi Zamawiającemu, Instytucji
Wdrażającej, Instytucji Pośredniczącej II Stopnia, Instytucji Zarządzającej lub podmiotom przez
nie upoważnionym oraz innym uprawnionym organom państwa dokonanie niezapowiedzianej
kontroli.
9. Kontrolerzy Zamawiającego, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej, lub podmiotów
przez nie upoważnionych oraz innych uprawnionych organów, mają w szczególności prawo do
wstępu w godzinach pracy Wykonawcy, za okazaniem imiennego upoważnienia, do
pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych
osobowych, oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe poza
zbiorem danych osobowych, i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności
kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą,
rozporządzeniem oraz niniejszą umową, mają prawo żądać złożenia pisemnych lub ustnych
wyjaśnień oraz wzywać i przesłuchiwać pracowników w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu
faktycznego, mają prawo do wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających
bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii oraz prawo
przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do
przetwarzania danych osobowych.
10. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się i wykonania zaleceń dotyczących poprawy
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jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w
wyniku kontroli przeprowadzonych przez Zamawiającego, Instytucję Wdrażającą, Instytucję
Pośredniczącą II Stopnia, Instytucję Zarządzającą lub przez podmioty przez nie upoważnione
albo przez inne instytucje i organy państwa upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych
przepisów
§8
1. W przypadku sporu umownego, sprawę będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Zmiany mogą być sporządzone w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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Załącznik nr 5 do rozeznania cenowego nr 03/RC/PDŚ/21

PROTOKÓŁ
ODBIORU REALIZACJI USŁUGI SZKOLENIOWEJ
Zamawiający: OTREK Training and Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, organizator szkoleń w projekcie
pn. PRZEDSIĘBIORCZY DOLNY ŚLĄSK projekt nr RPDS.08.03.00-02-0065/20

Wykonawca: ……………….zamieszkały/a …………………………
jako Wykonawca/trener w ww. projekcie.
jako Wykonawca/trener w ww. projekcie.
………………………jako
Wykonawca
usługi
szkoleniowej/trener
zrealizowała
szkolenie
z zakresu ………………… dla uczestników ww. projektu (…………. grupa szkoleniowa)
w dniach ………………2021 roku w wymiarze……………..godzin dydaktycznych.
Zamawiający/organizator szkoleń i Wykonawca zgodnie stwierdzają, że usługa szkoleniowa
określona przedmiotowo powyżej została zrealizowana prawidłowo i zgodnie z umową nr
……………………..z
dnia
………………
2021,
zawartą
pomiędzy
Wykonawcą
a Zamawiającym/organizatorem szkoleń.
Zamawiający/organizator szkoleń wnosi do realizacji usługi szkoleniowej następujące zastrzeżenia:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................
Protokół podpisano w dniu ……………….2021 roku.

Wykonawca:

Zamawiający:
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