
 
 

 

 

 
1 

 

Znak sprawy: OPS.252.3.2019                 załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu 

 
WZÓR UMOWY 

„UMOWA nr OPS.253…..2019” 
 
 
zawarta w Paczkowie, w dniu .................... 2019 r. pomiędzy: 
Gminą Paczków - Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Paczkowie, ul. Wojska Polskiego 32A, 
48-370 Paczków, reprezentowanym przez Ewę Pawlinów - Kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Paczkowie 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
 a 
……………...................... z siedzibą w ………………….., przy ul. …………........………., 
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS       
nr ……………….. w Sądzie Rejonowym dla …………………, …………………..Krajowego 
Rejestru Sądowego, 
Wpisaną/nym do Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej 
Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentowaną przez Pana/Panią 
…………................................……………. NIP: ……………….. Regon: ……………… Pesel: 
….. 
 
zwaną dalej „Wykonawcą”, 
 
zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami” 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania prowadzonego bez zastosowania ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. - Dz. U. z 2018 r. poz. nr 1986 ze zm.) 
na podstawie art. 4 pkt. 8 z zastosowaniem zapisów sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Fundusz Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 
lipca 2017 r. pn. Organizacja i przeprowadzenie trzydniowego wyjazdu w ramach 
projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy 
opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” 
współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś 
priorytetowa VIII Integracja Społeczna, zawarto umowę o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu trzydniowego do hotelu lub 

ośrodka znajdującego się w miejscowości atrakcyjnej pod względem turystycznym, 
oddalonego od Paczkowa nie więcej niż 120 km. 

2. Usługa, o której mowa w ust. 1 została opisana w załączniku do niniejszej umowy pod 
nazwą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiącym jej integralną część - zał. 
nr 1 do umowy. 

 
§ 2 

 
Termin wykonania umowy…………………………………………….. 
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§ 3 
1. Strony ustalają, iż wynagrodzenie Wykonawcy za świadczenie usług określonej  

w niniejszej umowie nie przekroczy łącznej ceny  ……….. (słownie: 
…………………………… złotych …./100 brutto) w tym VAT. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 wynika z iloczynu kwoty za udział 1 
osoby w wysokości …………………………zł brutto oraz liczby osób podanej w zapytaniu 
ofertowym tj. max. 30 osób. 

3. W przypadku mniejszej liczy osób uczestniczących w wyjeździe, w tym z powodu 
rezygnacji uczestnika z udziału, wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 
ulegnie obniżeniu odpowiednio o iloczyn kwoty wskazanej w ust. 2 oraz liczby osób 
nieobecnych, pod warunkiem, że Zamawiający poinformuje o powyższym Wykonawcę  w 
formie e-maila na adres wskazany § 5 ust. 1 pkt. b) na co najmniej na 2 dni przed 
terminem świadczenia usługi. 

4. Wynagrodzenie ustalone w ust. 2, z zastrzeżeniem zapisu ust. 3, będzie płatne 
przelewem w ciągu 14 dni po  przedstawieniu prawidłowo wystawionej faktury VAT 
na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze po wykonaniu  zamówienia 
zgodnie z kalkulacją złożoną na wezwanie Zamawiającego.  

5. Podstawę do rozliczenia wykonania przedmiotu umowy i zapłaty wynagrodzenia 
stanowi należyte wykonanie umowy przez Wykonawcę, stwierdzone na podstawie 
protokołu odbioru (zał. nr 2 do umowy). Protokół odbioru przyjętej usługi bez uwag 
jest podpisywany wyłącznie przez Zamawiającego. 

6. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  
7. Adresem dla doręczenia Zamawiającemu faktury VAT jest: Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Paczkowie, ul Wojska Polskiego 32a; 48-370 Paczków. Zleceniodawca dopuszcza 
przesyłanie faktur w formie elektronicznej pocztą e-mail na adres: 
opspaczkow@poczta.onet.pl w formacie pdf. 

8. Faktura musi zawierać następujące dane: 
NABYWCA 
Gmina Paczków; ul. Rynek 1; 48-370 Paczków, NIP: 753 23 77 915 
ODBIORCA 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie; ul. Wojska Polskiego 32a; 48-370 Paczków 

 
§ 4 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli w czasie realizacji 
przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Zamawiającego  
w zakresie prawidłowości realizacji przedmiotu zamówienia.  

 
 

§ 5 
1. Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy Strony wyznaczają osoby: 

a) ze strony Zamawiającego do nadzoru i kontaktów z Wykonawcą upoważniona jest 
Pani ……………………., tel. 77 431 62 09, e-mail: ………………………; 

b) ze strony Wykonawcy do nadzoru i kontaktów z Zamawiającym upoważniona/y jest 
Pani/Pan …………………., tel. ……………….., e-mail: ……………………… . 

2. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 wymaga pisemnego zawiadomienia drugiej Strony 
lecz nie wymaga aneksu do umowy. 

 
§ 6 

1. Strony umowy oświadczają, że posiadają pisemne zgody osób wskazanych w § 5 do 
przetwarzania ich danych osobowych na potrzeby realizacji niniejszej umowy.  
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2. Zamawiający oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy poinformował pisemnie 
każdą osobę, której dane osobowe zostały wpisane w jej treści jako dane osoby 
reprezentującej Zamawiającego lub jako dane osoby działającej lub współdziałającej  
w imieniu Zamawiającego przy wykonywaniu umowy, w zakresie określonym  
w załączniku nr 3 do niniejszej umowy. 

3. Zamawiający oświadcza, że w przypadku wyznaczenia lub wskazania do działania lub 
współdziałania, w jakiejkolwiek formie lub zakresie, przy wykonywaniu niniejszej umowy, 
osób innych niż wymienione w jej treści, najpóźniej wraz z przekazaniem Wykonawcy 
danych osobowych tych osób, poinformuje pisemnie każdą z nich, w zakresie 
określonym w załączniku nr 3 do niniejszej umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że informacje określone w załączniku nr 4 do niniejszej umowy 
są zgodne z rzeczywistym stanem, w tym z zasadami i rozwiązaniami organizacyjnymi 
przyjętymi i stosowanymi przez Wykonawcę w zakresie ochrony danych osobowych. 
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia 
Zamawiającego w każdym przypadku zmiany, potrzeby uzupełnienia lub utraty 
aktualności którejkolwiek z informacji ujętych w załączniku nr 4 do umowy. 

 
§ 7 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w następujących 
przypadkach:  
a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 
§ 3 ust.1, 

b) niewykonania przedmiotu umowy - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 3 ust.1, 

c) za nienależyte wykonanie usługi w wysokości 20% wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 3 ust.1. 

2. Przez nienależyte wykonanie uznaje się realizację usługi niezgodnie ze szczegółowym 
przedmiotem zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 
prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar 
umownych. 

§ 8 
 
Strony ustalają, iż Wykonawca jest zobowiązany do: 

a) oznaczania dokumentów dotyczących realizowanej usługi znakiem Unii Europejskiej, 

znakiem Funduszy Europejskich oficjalnym logo promocyjnym Województwa 

Opolskiego „OPOLSKIE" oraz „Opolskie dla Rodziny”,  również na oficjalnej 

korespondencji związanej z realizacją przedmiotu umowy, 

b) przestrzeganie reguł informowania o projekcie oraz informowania uczestników  

o współfinansowaniu Projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin 

przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy 

zastępczej – II edycja” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, 

 

przy czym wymienione w lit. a) i b) zobowiązania nie wykluczają używania na dokumentach 
związanych z realizacją usługi logo i danych na temat Wykonawcy. 
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§ 9 
1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  
2. Zamawiający przewiduje następujące zmiany: 

a) zmniejszenie zapotrzebowania na świadczenie usługi, objętej niniejszą umową, co 
może być spowodowane rezygnacją uczestnika/ów z udziału w wyjeździe i tym 
samym zmniejszenie proporcjonalnie wynagrodzenia, o którym mowa w  § 3 ust. 1 w 
związku § 3 ust. 2. 

b) zmianę terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 2, co może być 
spowodowane problemami organizacyjnymi lub technicznymi przy czym zmiana ta 
będzie mogła zostać dokonana po wcześniejszym ustaleniu z Wykonawcą 
dostępności innych, wolnych terminów. 

c) zmianę terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 2 i zmniejszenie liczby 
uczestników, co może być spowodowane problemami organizacyjnymi lub 
technicznymi przy czym zmiana ta będzie mogła zostać dokonana po wcześniejszym 
ustaleniu z Wykonawcą i tym samym zmniejszenie proporcjonalnie wynagrodzenia, o 
którym mowa w  § 3 ust. 1 w związku § 3 ust. 2. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy  
także w przypadkach, gdy: 

a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,  

b) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych  
w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym 
instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest 
zamówienie, 

c) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny 
sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy  
w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony. 

 
§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 11 
Ewentualne spory z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  
ze Stron.  
 
 
 
Wykonawca:                                                                                                   Zamawiający: 
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Znak sprawy: OPS.252.3.2019                                              Załącznik nr 2  do umowy nr 
         z dnia  

 
PROTOKÓŁ  ODBIORU USLUGI 

z dnia ………………………r. 
 

DO UMOWY nr  OPS.253..…2019 z dnia ………………….2019 r. 
 
 
Strony umowy: 
Gmina Paczków - Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie, ul. Wojska Polskiego 32a, 48-
370 Paczków, reprezentowany przez Ewę Pawlinów - Kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Paczkowie 
zwany dalej „Zamawiającym”, 
i 
………………………………………………………………………………………………………….. 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
 
Nazwa zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie jednodniowego oraz trzydniowego 
wyjazdu w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin 
przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy 
zastępczej – II edycja” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna. 
 

Przedmiot umowy nr OPS.253…..2019 z dnia …………………………. r  
w terminie ……………………….. - został wykonany należycie  
i bez uwag i stanowi podstawę do rozliczenia. 
 
lub 
 
Nie został wykonany należycie (ustalenia stron) 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 
 
 
 

 
Wykonawca        Zamawiający 

(w przypadku braku uwag 
- nie jest wymagany podpis Wykonawcy) 
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Znak sprawy: OPS.252.3.2019 
Załącznik nr 3 do umowy nr 

                                                                     z dnia 

 
Nazwa zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie jednodniowego oraz trzydniowego 
wyjazdu w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin 
przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy 
zastępczej – II edycja” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna. 
 

 
Nr umowy OPS.253….2019 z dnia ………………….. 
 
Imię i nazwisko osoby fizycznej: ………………………………………………… 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający: Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Paczkowie ul. Wojska Polskiego 32a; 48-370 Paczków. 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w OPS jest Pani/Pani Jagoda Filip, kontakt: 
e-mail:  iod@ops.paczkow.pl/; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem prowadzonym w trybie konkurencyjnego wyboru 
wykonawców na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanych na podstawie 
ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020 wydanych na podstawie  ustawy 
wdrożeniowej. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Wytyczne w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020 wydanych na podstawie ustawy o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 
wydanych na podstawie  ustawy wdrożeniowej;   

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z umową o dofinansowanie 
do upływu okresu trwałości w projekcie to jest do 31.12.2022 r.; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy 
wdrożeniowej na podstawie której wydane zostały Wytyczne w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020 wydanych na podstawie ustawy o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 
wydanych na podstawie  ustawy wdrożeniowej;   

mailto:iod@ops.paczkow.pl/*


 
 

 

 

 
7 

 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych *; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO **;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym  
z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020 . 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania  
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 
 

Zapoznałam/zapoznałem się z treścią przedmiotowego dokumentu. 
Treść tego dokumentu jest dla mnie zrozumiała i czytelna i przyjmuję jego treść 
do wiadomości. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji 
przedmiotowego zamówienia.  
 
 

Miejscowość, data     

 
………………………    ……………………………………. 

      Czytelnie imię i nazwisko 
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Znak sprawy: OPS.252.3.2019 
Załącznik nr 4 do umowy nr 

                                                                      z dnia 

 
Nazwa zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie jednodniowego oraz trzydniowego 
wyjazdu w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin 
przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy 
zastępczej – II edycja” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna. 

 
Nr umowy OPS.253…..2019 z dnia ………………….. 
 
 

 
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć):………………………….………………………………….. 

 
 

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  

 
 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1,  wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się i realizację zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 
 
 

Osoby uprawnione do reprezentowania (działania na rzecz) wykonawcy wg zapisów 
właściwego rejestru  np. Krajowego Rejestru Sądowego lub wypisu z ewidencji działalności 
gospodarczej lub stosownego pełnomocnictwa, dowód osobisty. 
 
Imię  .............………………………………………   Nazwisko ..................................................... 
Nazwa, adres Wykonawcy (Pieczęć Wykonawcy) 
 

 
Miejscowość,  data  ………………………    

 
 ……….…………………………………. 

 Pieczęć i podpisy osoby/osób 
uprawnionych do reprezentowania 
Wykonawcy 


