Pszczółki dn. 20.01.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/01/2017
(zarządzanie projektem nr RPPM.03.02.01-22-0036/15, pn.: „MĄDRE PSZCZÓŁKI = PYSZNY
MIÓD - program kompleksowego wsparcia edukacji na terenie gminy Pszczółki”)

I.

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Pszczółki, z siedzibą w Pszczółkach, 83-032 Pszczółki, ul. Pomorska 18.
tel. (58) 683-91-28, fax (58) 682-91-95
strona internetowa: www.pszczolki.pl
adres e-mail: urzad@pszczolki.pl

II.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi zarządzania projektem pn. „MĄDRE
PSZCZÓŁKI = PYSZNY MIÓD - program kompleksowego wsparcia edukacji na terenie gminy
Pszczółki”.
2.2. Podstawowe informacje o projekcie pn. „MĄDRE PSZCZÓŁKI = PYSZNY MIÓD - program
kompleksowego wsparcia edukacji na terenie gminy Pszczółki”:


Termin realizacji projektu: 01.09.2016 – 31.08.2018 (24 miesiące)



Wartość projektu: 1.474.306,09 zł , w tym kwota dofinansowania: 1.400.590,79 zł



Projekt obejmuje realizację programu kompleksowego wsparcia edukacji (organizacja
dodatkowych zajęć dla uczniów, dokształcanie nauczycieli, doposażenie placówek
oświatowych w nowe pomoce dydaktyczne) na terenie gminy Pszczółki, w tym dla
Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach, Szkoły Podstawowej w Pszczółkach, Szkoły
Podstawowej w Skowarczu i Szkoły Podstawowej w Różynach.

2.3. Usługa zarządzania projektem obejmuje:
a)

b)

koordynowanie projektu, nadzór nad realizacją projektu zgodnie z umową o
dofinansowanie projektu, wnioskiem aplikacyjnym i przepisami unijnymi oraz
krajowymi w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego (RPO WP), w tym m.in. wytycznymi w zakresie kwalifikowalności
wydatków RPO WP, MIR oraz procedurami ochrony danych osobowych,
wyznaczenie Kierownika Projektu i Specjalisty ds. rozliczeń,

c)

d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

u)
v)

prowadzenie projektu zgodnie z zasadą równości szans, m.in. zaplanowanie takiej
organizacji pracy zespołu projektowego, aby umożliwić godzenie życia
zawodowego z rodzinnym (elastyczne formy i godz. pracy), stałe przestrzeganie
zasady podczas obowiązywania umowy,
przeprowadzenie szkolenia dla personelu projektu z zakresu równości płci kobiet i
mężczyzn (3 godziny zajęć),
kontakty z podwykonawcami, przygotowywanie wzorów umów współpracy z
podwykonawcami,
planowanie spotkań zespołu i raportowanie postępów w realizacji projektu
Zamawiającemu min. raz w miesiącu
zarządzanie ryzykiem w projekcie (identyfikacja i przeciwdziałanie ryzykom,
rozwiązywanie problemów),
rozliczanie projektu zgodnie z aktualnym harmonogramem płatności–
przygotowywanie i poprawianie wniosków o płatność oraz danych niezbędnych do
wprowadzenia w programie SL2014
opisywanie dokumentacji księgowej zgodnie z wytycznymi RPO WP,
obsługa procesów kontrolnych dokonywanych w okresie obowiązywania umowy
przez Instytucję Pośredniczącą,
stworzenie procedur związanych z zarządzaniem projektem, opracowanie wzorów
dokumentów oraz organizacja biura projektu,
kontakt z Instytucją Pośredniczącą,
nadzór nad prawidłowością prowadzenia, przechowywania i archiwizowania
dokumentacji projektu,
opracowanie komunikacji wewnątrzprojektowej (Plan Komunikacji),
weryfikowanie dokumentów, które powstały w projekcie pod względem
merytorycznym,
nadzór nad bieżącą dokumentacją projektu,
dbałość o zgodność wszystkich działań z wytycznymi RPO WP,
przygotowywanie raportów zbiorczych dot. postępu rzeczowego na potrzeby
wniosków o płatność,
ustalenie harmonogramu działań, nadzór nad jego realizacją,
sporządzenie przedmiotu zamówienia do przetargów (chyba, że postępowanie
przetargowe zostało ogłoszone przed podpisaniem umowy z Wykonawcą), udział
w odbiorach w zakresie weryfikacji zgodności dostarczonego wyposażenia z
określonymi wymaganiami.
nadzór nad prowadzonymi w ramach projektu zajęciami m.in. poprzez kontrolę w
miejscu ich prowadzenia przynajmniej dwa razy w miesiącu,
promocja projektu – sporządzanie informacji na stronę internetową, na tablice
ogłoszeń, plakatów i informacji do mediów, wzorów oznakowania sprzętu,
dokumentacji itp.

w)

udział w posiedzeniach zespołu projektowego, kontakt ze szkołami i pozostałym
personelem projektu,
x)
realizacja innych działań niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu, które nie
należą do zakresu obowiązków Zamawiającego.
II.4 Miejscem wykonywania zamówienia jest siedziba Zamawiającego, placówki oświatowe
objęte projektem oraz siedziba Wykonawcy. Zamawiający w zakresie realizacji projektu
udostępni pomieszczenia z dostępem do Internetu i meble oraz podstawowe materiały
biurowe do druku i korespondencji celem należytego wykonania umowy.
II.5 Zamawiający wymaga aby w ramach projektu wyznaczony przez Zleceniobiorcę członek
zespołu zarządzającego odbywał regularne i formalne spotkania z pracownikami
Zamawiającego w wymiarze minimum raz w miesiącu, za które Wykonawca nie będzie
pobierał dodatkowego wynagrodzenia.
II.6 Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: 79421000-1 (usługi
zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych).

III.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Od 01.02.2017 r. do 31.08.2018 r.

IV.

WARUNKI UDZIELENIA USŁUGI

4.1 O udzielenie usługi może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące warunki
udziału w zakresie „Wiedza i doświadczenie” zgodnie z treścią wniosku o dofinansowanie dla
projektu „Mądre pszczółki = pyszny miód, czyli program kompleksowego wsparcia edukacji na
terenie gminy Pszczółki”, tzn.:
4.1.1 doświadczenie w zarządzaniu, ewaluacji lub rozliczaniu min. 9 projektów EFS, w
tym min. w 5 obszarze edukacji ogólnej i zarządzanie min. 3 w okresie 3 lat przed
upływem składania ofert,
4.1.2 dysponowanie min. 1 osobą w zespole zarządzającym projektem posiadającą
certyfikat z zakresu zarządzania projektem PMI lub PRINCE2 lub IPMA.

V.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

5.1 Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
5.2 Oferta powinna być:



opatrzona pieczątką firmową,



posiadać datę sporządzenia,



zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres e-mail,



zawierać wszystkie niezbędne oświadczenia stanowiące integralną część formularza,



podpisana czytelnie przez wykonawcę.

VI.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

6.1 Termin składania ofert: 26.01.2017r.
6.2 Forma składania ofert:
6.2.1 Osobiście pod adresem: Urząd Gminy w Pszczółkach - sekretariat (pokój nr 1) 83-032
Pszczółki, ul. Pomorska 18.
6.2.2 Przesyłką kurierska lub pocztową pod adresem: Urząd Gminy w Pszczółkach sekretariat (pokój nr 1) 83-032 Pszczółki, ul. Pomorska 18.
6.2.3 Faksem pod numerem: (58) 682-91-95
6.2.4 W formie elektronicznej (skanem) pod adresem mailowym: urzad@pszczolki.pl

VII.

KRYTERIUM WYBORU OFERENTA

Cena ofert brutto: 100%

VIII.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów e-mailem.

IX.

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji na temat przedmiotu zapytania ofertowego udziela p. Aleksandra
Kowalczyk pod nr tel. 58 683-91-47 oraz adresem e-mail: urzad@pszczolki.pl

Z up. Wójta
/-/ Jolanta Przyłucka
Sekretarz Gminy

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/01/2017

Miejscowość:………………….., dn……………..
OFERTA
Pieczęć Oferenta:
Zamawiający:
Urząd Gminy Pszczółki
Ul. Pomorska 18
83-032 Pszczółki
W

związku

ze

złożonym

zapytaniem

ofertowym

z

podmiot:_______________________________________________
____________________

deklaruje

wykonanie

usługi

dnia_________________
z

zarządzania

siedzibą

w

projektem

nr

RPPM.03.02.01-22-0036/15, tyt.: „MĄDRE PSZCZÓŁKI = PYSZNY MIÓD - program
kompleksowego wsparcia edukacji na terenie gminy Pszczółki” zgodnie z wyceną podaną w
poniższych tabelach:
Tab.1
Przedmiot
oferty

Cena usługi za miesiąc
brutto

Usługa
zarządzania
projektem

Liczba
miesięcy

Łączna wartość usługi brutto
(cena za miesiąc x liczba
miesięcy)

19

………………………………………
Pieczęć i podpis oferenta

Cena brutto powinna zawierać wszystkie koszty Zamawiającego.

dnia ……………………………..

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/01/2017
Miejscowość:………………….., dn……………..

OŚWIADCZENIE
o wymaganym potencjale i doświadczeniu
Ja

niżej

podpisany(a)

……………………………………………………………………………...

reprezentując …………………………………………………………………..
1. Oświadczam, że posiadam wszystkie niezbędna uprawnienia do wykonania działalności
lub czynności określonej w przedmiocie zamówienia (jeśli przepisy prawne nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień);
2. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia;
3. Oświadczam, że spełniam warunek postawiony przez Zamawiającego tzn.


doświadczenie w zarządzaniu, ewaluacji lub rozliczaniu min. 9 projektów EFS, w
tym min. w 5 obszarze edukacji ogólnej i zarządzanie min. 3 w okresie 3 lat przed
upływem składania ofert,



dysponuje min. 1 osobą w zespole zarządzającym projektem posiadającą
certyfikat z zakresu zarządzania projektem PMI lub PRINCE2 lub IPMA.

………………………………………
Pieczęć i podpis oferenta

dnia ……………………………..

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/12/2016

Wykaz zrealizowanych projektów potwierdzających doświadczenie w zarządzaniu, ewaluacji
lub rozliczaniu min. 9 projektów EFS, w tym min. 5 w obszarze edukacji ogólnej i zarządzanie
min. 3 w okresie 3 lat przed upływem składania ofert.

Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tytuł i numer projektu

Nazwa beneficjenta

Zakres obowiązków Termin
(zarządzanie,
realizacji
rozliczanie,
ewaluacja, itd.)

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 1/12/2016
PROJEKT UMOWY
na przeprowadzenie usługi zarządzania projektem
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zawarta dnia…………………… r. w ……. pomiędzy:
Gminą Pszczółki z siedzibą przy Pomorskiej 18, 83-032 Pszczółki, NIP: 593-10-90-309
reprezentowaną przez …………………..,
zwaną w treści umowy „Zamawiającym”,
a
…………………………………
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”
zwanymi dalej Stronami
o następującej treści:
§ 1. Pojęcia użyte w umowie
1. Wniosek – dokument zawierający szczegółowy opis planowanego przedsięwzięcia zgodny
z wytycznymi w zakresie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego (RPO WP). Przedmiotowy wniosek dotyczy projektu pn. "Mądre pszczółki =
pyszny miód czyli program kompleksowego wsparcia edukacji na terenie gminy Pszczółki”.
2. Instytucja Organizująca Konkurs (IOK)/Instytucja Pośrednicząca (IP) - Instytucja
odpowiedzialna za ogłoszenie warunków Konkursu, do której został złożony Wniosek. W
przypadku Poddziałania 3.2.1 RPO WP jest to Urząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego.
3. Projekt – uporządkowany cykl działań realizowanych na podstawie Umowy o
dofinansowanie zawartej przez Zamawiającego z IOK ujęty i opisany we Wniosku
4. Dokumenty – wszelkiego rodzaju dokumenty przygotowywane w ramach niniejszej
umowy związane z zarządzaniem projektem, w szczególności: wnioski o płatność wraz z
załącznikami, bazy danych uczestników projektu, regulamin rekrutacji i dokumenty
rekrutacyjne, umowy z podwykonawcami, upoważnienia do przetwarzania danych
osobnych i inne.

§ 2. Przedmiot Umowy
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia usługi
zarządzania projektem opisanej we wniosku dla projektu pod tytułem "MADRE PSZCZÓŁKI
= PYSZNY MIÓD – program kompleksowego wsparcia edukacji na terenie gminy Pszczółki”.
2. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje personelem posiadającym doświadczenie w realizacji
projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym w
szczególności projektów dot. edukacji ogólnej, zgodnie z wymaganiami z zapytania
ofertowego.
§ 3. Obowiązki Wykonawcy
1. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie usługi zarządzania projektem opisanej we
Wniosku zgodnie z wynikającymi z niej zasadami, w tym w szczególności:
a) koordynowanie projektu, nadzór nad realizacją projektu zgodnie z umową o
dofinansowanie projektu, wnioskiem aplikacyjnym i przepisami unijnymi oraz krajowymi
w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego (RPO WP),
w tym m.in. wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków RPO WP, MIR oraz
procedurami ochrony danych osobowych,
b) wyznaczenie Kierownika Projektu i Specjalisty ds. rozliczeń,
c) prowadzenie projektu zgodnie z zasadą równości szans, m.in. zaplanowanie takiej
organizacji pracy zespołu projektowego, aby umożliwić godzenie życia zawodowego z
rodzinnym (elastyczne formy i godz. pracy), stałe przestrzeganie zasady podczas
obowiązywania umowy,
d) przeprowadzenie szkolenia dla personelu projektu z zakresu równości płci kobiet i
mężczyzn (3 godziny zajęć),
e) kontakty z podwykonawcami, przygotowywanie wzorów umów współpracy z
podwykonawcami,
f) planowanie spotkań zespołu i raportowanie postępów w realizacji projektu
Zamawiającemu min. raz w miesiącu,
g) zarządzanie ryzykiem w projekcie (identyfikacja i przeciwdziałanie ryzykom,
rozwiązywanie problemów),
h) rozliczanie projektu zgodnie z aktualnym harmonogramem płatności– przygotowywanie i
poprawianie wniosków o płatność oraz danych niezbędnych do wprowadzenia w
programie SL2014,
i) opisywanie dokumentacji księgowej zgodnie z wytycznymi RPO WP,
j) obsługa procesów kontrolnych dokonywanych w okresie obowiązywania umowy przez
Instytucję Pośredniczącą,
k) stworzenie procedur związanych z zarządzaniem projektem, opracowanie wzorów
dokumentów oraz organizacja biura projektu,

l) kontakt z Instytucją Pośredniczącą,
m) nadzór nad prawidłowością prowadzenia, przechowywania i archiwizowania
dokumentacji projektu,
n) opracowanie komunikacji wewnątrzprojektowej (Plan Komunikacji),
o) weryfikowanie dokumentów, które powstały w projekcie pod względem merytorycznym,
p) nadzór nad bieżącą dokumentacją projektu,
q) dbałość o zgodność wszystkich działań z wytycznymi RPO WP,
r) przygotowywanie raportów zbiorczych dot. postępu rzeczowego na potrzeby wniosków o
płatność,
s) ustalenie harmonogramu działań, nadzór nad jego realizacją,
t) sporządzenie przedmiotu zamówienia do przetargów (chyba, że postępowanie
przetargowe zostało ogłoszone przed podpisaniem umowy z Wykonawcą), udział w
odbiorach w zakresie weryfikacji zgodności dostarczonego wyposażenia z określonymi
wymogami.
u) nadzór nad prowadzonymi w ramach projektu zajęciami m.in. poprzez kontrolę w miejscu
ich prowadzenia przynajmniej dwa razy w miesiącu,
v) promocja projektu – sporządzanie informacji na stronę internetową, na tablice ogłoszeń,
plakatów i informacji do mediów, wzorów oznakowania sprzętu, dokumentacji itp.
w) udział w posiedzeniach zespołu projektowego, kontakt ze szkołami i pozostałym
personelem projektu,
x) realizacja innych działań niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu, które nie należą
do zakresu obowiązków Zamawiającego.
2. Miejscem wykonywania zamówienia jest siedziba Zamawiającego, placówki oświatowe
objęte projektem oraz siedziba Wykonawcy. Zamawiający w zakresie realizacji projektu
udostępni pomieszczenia z dostępem do Internetu i meble oraz podstawowe materiały
biurowe do druku i korespondencji celem należytego wykonania umowy.
3. Zamawiający wymaga, aby w ramach projektu wyznaczony przez Wykonawcę członek
zespołu zarządzającego odbywał regularne i formalne spotkania z pracownikami
Zamawiającego w wymiarze minimum raz w miesiącu, za które Wykonawca nie będzie
pobierał dodatkowego wynagrodzenia.
§ 4. Obowiązki Zamawiającego
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
a) wyznaczenie osoby do kontaktu z Wykonawcą, która w godzinach pracy Zamawiającego
zobowiązana będzie do udzielania konkretnych, rzeczowych, rzetelnych, pełnych i
aktualnych informacji koniecznych do prawidłowego realizowania przedmiotu Umowy;
b) udzielanie informacji i dostarczanie wszelkich dokumentów, w posiadaniu Zamawiającego,
niezbędnych dla Wykonawcy, w ciągu 4 dni roboczych od wystawienia przez Wykonawcę
pisemnego, faksem, e-mailem wezwania do ich dostarczenia;

c) przekazywanie skanów pism od Instytucji Pośredniczącej w terminie 2 dni roboczych od
ich otrzymania/ wpływu;
d) dokonanie weryfikacji i akceptacji przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów
w ciągu 3 dni roboczych od momentu ich przedstawienia. W przypadku zgłoszenia zmian
co do treści Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć, we wskazanym powyżej terminie,
komplet danych uzasadniających wprowadzenie niezbędnych zmian;
e) wdrażanie zaleceń Wykonawcy;
f) udostępnienie odpowiedniego zaplecza technicznego (w tym powierzchni biurowej) do
prawidłowej realizacji usługi;
g) niezwłoczne informowanie Wykonawcy o wszelkich podjętych działaniach przez
Zamawiającego, które mają związek z realizacją projektu, w tym o zmianach dotyczących
przedmiotu umowy dokonanych we wniosku;
h) koordynowanie prac księgowości i kadr oraz zamówień publicznych wewnątrz Urzędu;
i) rekrutacja uczestników, zgodnie z zaleceniami Wykonawcy;
j) dbanie o zakładaną frekwencję na zajęciach;
k) kontakty zarządcze ze szkołami w zakresie realizacji projektu.
§ 5. Czynności kontrolne
1. Wykonawca zobowiązuje się poddać ewentualnej kontroli dokonywanej przez
Zamawiającego i Instytucję Pośredniczącą oraz inne uprawnione podmioty w zakresie
prawidłowości realizacji umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do uczestniczenia w kontroli przeprowadzanej przez
Instytucje Pośredniczącą oraz inne uprawnione podmioty.
3. Wykonawca ma prawo wglądu do dokumentów Zamawiającego związanych z
realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentacji
związanej z realizacją projektu w trakcie trwania umowy.
§ 6. Wynagrodzenie
1. Za świadczenie usługi zarządzania projektem Wykonawca będzie otrzymywał od
Zamawiającego
wynagrodzenie
miesięczne
w
wysokości
…………
brutto
(słownie:…………………….), na podstawie faktury VAT wystawionej każdorazowo na koniec
miesiąca świadczonej usługi z 14-dniowym terminem płatności, pod warunkiem
dostępności środków na koncie projektowym. Łączne wynagrodzenie nie może
przekroczyć ………….. brutto (słownie:……………………………).
2. Dopuszcza się przesunięcie terminu zapłaty wynagrodzenia w przypadku opóźnień w
przekazywaniu transz dotacji przez Instytucję Pośredniczącą.

§ 7. Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
1) utraty dofinansowania lub konieczności zwrotu dofinansowania przez Zamawiającego
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości odpowiednio utraconego
dofinansowania, dofinansowania podlegającego zwrotowi, odsetek karnych od
pobranej zaliczki naliczonych przez Instytucję Zarządzającą,
2) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10% łącznej wartości przedmiotu Umowy,
3) niewykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy w wysokości 1%
wartości przedmiotu Umowy za każdy stwierdzony przypadek niewykonywania lub
nienależytego wykonywania umowy.
2. Przez niewykonywanie przedmiotu umowy uznaje się w szczególności brak wykonywania
obowiązków wynikających z wniosku, oferty Wykonawcy, umowy o dofinansowanie
projektu, wytycznych programowych, niniejszej umowy i przepisów prawa.
3. Przez nienależyte wykonanie przedmiotu umowy uznaje się w szczególności realizację
przedmiotu umowy niezgodnie z wnioskiem, ofertą Wykonawcy, umową o
dofinansowanie projektu, wytycznymi programowymi, niniejszą umową i przepisami
prawa.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar wynikających z ust. 1 umowy w terminie
określonym w wystawionej przez Zamawiającego nocie obciążeniowej.
5. Wystawiona przez Zamawiającego nota obciążeniowa, o której mowa w ust. 4, jest
równoznaczna z wezwaniem do zapłaty kar umownych.
6. W przypadku niezapłacenia kar umownych wynikających z ust. 1 w terminie określonym w
nocie obciążeniowej Zamawiający potrąci należność z faktury wystawionej przez
Wykonawcę.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
w wysokości przekraczającej wysokość zastrzeżonej kary umownej.
§ 8. Ograniczenie odpowiedzialności
1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
przedmiotu Umowy, które nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w
szczególności niedostarczenia lub przekroczenia terminu dostarczenia danych, informacji
lub dokumentów lub niewdrożenia zaleceń Wykonawcy.
2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za treść danych, informacji, czy dokumentów
dostarczonych przez Zamawiającego, które są podstawą do prawidłowego wykonania
usługi będącej przedmiotem umowy.

3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za:
1) jakość prowadzonych zajęć - zakres merytoryczny zajęć,
2) jakość osiąganych produktów projektu,
3) błędy wynikające z prowadzenia księgowości i kadr projektu i zamówień publicznych,
4) za naruszenie patentów, praw autorskich i pokrewnych przez osoby trzecie
zaangażowane do projektu,
5) za błędy wynikające z braku wdrożenia zaleceń Wykonawcy,
6) za wyniki rekrutacji i frekwencję uczniów na zajęciach,
7) za osiągnięcie wskaźników postępów w podnoszeniu wiedzy/umiejętności uczniów i
nauczycieli ujętych we wniosku o dofinansowanie,
8) za działania wykonawców zajęć pozalekcyjnych niewynikających z postanowień
zawartych w ramach projektu umów,
9) za osiąganie trwałości projektu po zakończeniu jego realizacji,
10) za bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli.

§ 9. Czas trwania umowy
1. Umowa zawarta jest na czas oznaczony, tj. od 01.02.2017 r. do dnia 31.08.2018 r.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania zmian wynikających z realizacji przedmiotu
umowy zgodnie z uwagami Instytucji Pośredniczącej oraz składania wyjaśnień dotyczących
przedmiotu umowy w ramach otrzymanego wynagrodzenia, również po zakończeniu czasu
trwania umowy.

§ 10. Zmiany w umowie i rozwiązanie umowy
1. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w formie pisemnej – aneksem zaakceptowanym
przez obie strony w przypadkach:
1) jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności Strony na
dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów
prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia,
2) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, a w szczególności
Instytucją Pośredniczącą,
3) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych
i zaleceń dotyczących programu,
4) zmiany danych podmiotowych Zamawiającego i Wykonawcy.
2. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez
Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy po trzykrotnym,

pisemnym wskazaniu błędów w realizacji przedmiotu umowy.
3. W przypadku rażącego niewykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotu
umowy przez Wykonawcę, wiążącego się z utratą części dofinansowania lub nałożeniem
kar finansowych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania
umowy.
§ 11. Prawa autorskie
1. Wykonawca oświadcza, że wraz z przekazaniem poszczególnych dokumentów
wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy przenosi na
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotowych dokumentów.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje wszystkie pola eksploatacji znane w
dniu przekazani dokumentu, w tym w szczególności:
1) wykorzystania dokumentu w całości lub w części,
2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji - utrwalanie i zwielokrotnianie
dokumentów dowolną techniką, w tym wytwarzanie egzemplarzy techniką drukarską,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, kopiowanie egzemplarza przekazanego
przez Wykonawcę na nośniku danych cyfrowych, a także wielokrotne wgrywanie
dokumentacji do pamięci trwałej komputerów Zamawiającego,
3) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono wprowadzanie do obrotu w formie przeniesienia własności egzemplarza, użyczenia lub
najmu oryginału albo egzemplarzy, wielokrotne publikowanie, wielokrotne
udostępnianie osobom trzecim, wypożyczanie elektroniczne i publiczne udostępnianie
dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie
przez siebie wybranym oraz prawo do wyłącznej dystrybucji i eksploatacji
dokumentacji w każdej formie i z użyciem wszelkich środków technicznych,
4) poprawianie, modyfikowanie i powielanie całości lub dowolnych elementów
dokumentów.
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmować będzie uprawnienia do
wykonywania autorskich praw zależnych, dalszego przenoszenia tychże praw, zezwalanie
na ich wykonywanie oraz własności nośnika, na którym utrwalony będzie egzemplarz
przedmiotu umowy.
4. Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich i uprawnień, o
których mowa w ustępach poprzedzających zostało uwzględnione w wynagrodzeniu, o
którym mowa w § 6 umowy.
5. W przypadku rozwiązania umowy pomimo braku wykonania jej przedmiotu w całości lub
określonej części
na żądanie Zamawiającego Wykonawca przeniesie na
Zamawiającego prawa, o których mowa w ust. 1 – 3 powyżej, do nieprzekazanej części
przedmiotu umowy za wynagrodzeniem uzgodnionym pomiędzy stronami, zaś w wypadku
sporu za wynagrodzeniem ustalonym przez rzeczoznawcę przy uwzględnieniu zakresu

udzielonego prawa oraz korzyści wynikających z korzystania z projektu dzieła.
§12. Dane osobowe
1. Na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych oraz na podstawie § 21
umowy o dofinansowanie projektu „MĄDRE PSZCZÓŁKI = PYSZNY MIÓD – program
kompleksowego wsparcia edukacji na terenie gminy Pszczółki”, Zamawiający powierza
Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w ramach zbiorów:
1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 –
dane uczestników indywidualnych,
3) Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów
operacyjnych.
2. Przekazane przez Zamawiającego dane osobowe mogą być przetwarzane przez
Wykonawcę wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektu:
1) w odniesieniu do zbiorów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2, w szczególności w
zakresie potwierdzania kwalifikowalności wydatków, ewaluacji, monitoringu,
kontroli, audytu, sprawozdawczości, działań informacyjno-promocyjnych w
ramach programu,
2) w odniesienia do zbioru, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3, w szczególności w zakresie
zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, sprawozdawczości i raportowania w
ramach programu.
3. Przy przetwarzaniu danych osobowy Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania
zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, w ustawie o ochronie danych osobowych
oraz w rozporządzeniu MSWiA.
4. Wykonawca nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych
osobowych.
5. Wykonawca, w przypadku przetwarzania powierzanych danych osobowych w systemie
teleinformatycznym, zobowiązuje się do przetwarzania ich w systemach
informatycznych udostępnionych Zamawiającemu przez Instytucję Zarządzającą, na
potrzeby aplikowania o środki unijne i realizacji projektu.
6. Wykonawca przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmie środki
zabezpieczające zbiory danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy o ochronie danych
osobowych oraz w rozporządzeniu MSWiA, w tym przygotuje dokumentację opisującą
sposób przetwarzania danych osobowych oraz zobowiązuje się zapewnić środki
techniczne i organizacyjne umożliwiające należyte zabezpieczenie danych osobowych,
a dodatkowo w odniesieniu do zbioru, o którym mowa w ust.1 pkt. 3 zobowiązuje się
zapewnić środki techniczne i organizacyjne określone w Regulaminie bezpieczeństwa
informacji przetwarzanych w centralnym systemie teleinformatycznym, którego

aktualna wersja dostępna jest na stronie internetowej programu:
www.rpo.pomorskie.eu.
7. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy
Wykonawcy posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wydane
przez Zamawiającego.
8. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu
poufności danych osobowych przetwarzanych przez mających do nich dostęp
pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
9. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o:
1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub ich
niewłaściwym użyciu oraz naruszeniu obowiązków dotyczących danych osobowych
powierzonych do przetwarzania,
2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony
danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem,
3) wynikach kontroli prowadzonych przez podmioty uprawione w zakresie
przetwarzania danych osobowych wraz z informacją na temat zastosowania się do
wydanych zaleceń.
10. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu, na każde jego żądanie,
informacji na temat przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym
paragrafie, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym
przypadku naruszenia przez niego obowiązków dotyczących ochrony danych
osobowych.
11. Wykonawca umożliwi Ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego, Instytucji
Zarządzającej, Zamawiającemu lub podmiotom przez nie upoważnionym, w miejscach,
w których przetwarzane są powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli zgodności
przetwarzania powierzonych danych osobowych z ustawą o ochronie danych
osobowych, rozporządzeniem MSWiA, oraz z umową.
12. W przypadku powzięcia przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego,
Instytucję Zarządzającą lub Zamawiającego wiadomości o rażącym naruszeniu
obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych, z rozporządzenia MSWiA lub z
umowy, Wykonawca umożliwi Ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego,
Instytucji Zarządzającej, Zamawiającemu lub podmiotom przez nie upoważnionym
dokonanie niezapowiedzianej kontroli.
13. Kontrolerzy Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzających,
Zamawiającego lub podmiotów przez nich upoważnionych, mają w szczególności
prawo:
1) wstępu, w godzinach pracy Wykonawcy, z okazaniem imiennego upoważnienia, do
pomieszczeń, w których jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania
danych osobowych, i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności

kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą o
ochronie danych osobowych, rozporządzeniem MSWiA oraz umową,
2) żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez pracowników w zakresie
niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego,
3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni
związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii,
4) przeprowadzenia oględzin urządzeń i nośników służących do przetwarzania danych
osobowych oraz oględzin SL2014.
14. Wykonawca zobowiązuje się zastosować do zaleceń dotyczących poprawy jakości
zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich
przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Ministra
właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucję Zarządzającą, Zamawiającego lub
przez podmioty przez nie upoważnione, w terminach określonych przez Ministra
właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucję Zarządzającą lub Zamawiającego.
15. Wykonawca umożliwi administratorowi bezpieczeństwa informacji powołanemu przez
Instytucję Zarządzającą lub przez Zamawiającego, dokonanie na podstawie art. 36a
ustawy o ochronie danych osobowych, w ramach zapewnienia przestrzegania
przepisów o ochronie danych osobowych, sprawdzenie zgodności przetwarzania
danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych zgodnie z § 3 ust. 4
rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie
trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o
ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji (Dz. U.
poz. 745).
16. Zamawiający powierza Wykonawcy dane osobowe wyłącznie na czas obowiązywania
niniejszej Umowy. W przypadku rozwiązania Umowy bądź zakończenia jej
obowiązywania Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia w ciągu 14 dni
powierzonych mu danych osobowych, o czym poinformuje Zamawiającego na piśmie.
17. Przetwarzanie danych osobowy zostanie powierzone Wykonawcy od dnia otrzymania
przez Wykonawcę pisma od Zamawiającego, informującego o niewyrażeniu sprzeciwu
przez Instytucję Zarządzającą.

§13. Postanowienie końcowe
1. Strony wyznaczają następujące osoby upoważnione do wzajemnych kontaktów:
1) ze strony Zamawiającego: ............................., adres e-mail:........................, tel.
........................
2) ze strony Wykonawcy: ............................., adres e-mail:........................, tel.
.........................

2. Wszelkie zmiany, uzupełnienia oraz oświadczenia składane przez Strony w związku
z wykonywaniem niniejszej umowy powinny być składane w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
3. Strony ustalają, iż wszelkie pisma związane z realizacją niniejszej umowy kierowane będą
przez Strony na adresy wskazane w części wstępnej niniejszej umowy.
4. Każda ze Stron, pod rygorem uznania pisma za doręczone, zobowiązana jest do
niezwłocznego wskazania adresu do doręczeń w przypadku jego zmiany.
5. Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle wykonania obowiązków wynikających z treści
niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, Strony poddają pod
rozstrzygnięcie właściwemu dla siedziby Zamawiającego sądowi powszechnemu.
6. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i
jeden dla Wykonawcy.
8. Wykonawca został poinformowany o współfinansowaniu wynagrodzenia ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
9. Oferta Wykonawcy stanowi integralną część niniejszej umowy.

…………………………
Zamawiający

………………………..
Wykonawca

