
 

 

 

Załącznik Nr 4 

do zapytania ofertowego Nr MGOPS.FE.503.27.2020 
 

Umowa nr MGOPS.FE.503…...2020 

w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Usług Społecznych – nowa jakość polityki społecznej w 

Gminie Rawicz”, realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w dniu ……………….. w Rawiczu  pomiędzy: 

Gminą Rawicz – Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rawiczu, ul. Gen. Grota 

Roweckiego 4a 63-900 Rawicz, NIP 699-187-10-57, zwanym w treści umowy Zamawiającym, 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora – Władysławę Czajkowską  

 

a 

__________________________________________ z siedzibą w _______________ przy ul. 

_____________, REGON_______________________ NIP_________________, zwanym w treści 

umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:  

_______________________ 
 

§ 1  
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług specjalisty ds. współpracy z organizacjami 

pozarządowymi w łącznej liczbie nie przekraczającej 380 godzin, zgodnie ze specyfikacją zawartą 

w zapytaniu ofertowym Nr MGOPS.FE.503…...2020  z dnia ……………. . 

2. Szczegółowy przedmiot umowy określa Zapytanie ofertowe z dnia ……………, a w 

szczególności pkt II. 

3. Do zakresu obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji zamówienia należy: 

Do głównych zadań Specjalisty należeć będzie: 

1) obsługa zleceń usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej (PES),  

2) współpraca z PES w tym wsparcie merytoryczne w zakresie realizacji usług społecznych 

zakresie realizacji usług społecznych,  

3) przygotowanie procedury zlecania zadań usług społecznych, w tym ogłoszeń konkursowych 

dotyczących zlecania usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej opartej na 

Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  

4) przygotowanie procedury ocen formalnej i merytorycznej w zakresie oceny ofert, 

przygotowanie umów na realizacje usług społecznych,  

5) weryfikacja osiąganych rezultatów działań w zakresie realizacji usług społecznych, 

6) przyjmowanie i ocena sprawozdań z realizacji usług społecznych. 

4. Zapewnienie kadry o kwalifikacjach niezbędnych do przeprowadzenia przedmiotowego 

zamówienia. Konieczne jest zapewnienie kadry dydaktycznej w takim wymiarze osobowym aby 

zapewnić terminowe wykonanie usługi w przypadku zdarzeń losowych. 

5. Wykonawca, oświadcza, że wszystkie osoby wykonujące w jego imieniu usługi, posiadają 

niezbędne umiejętności oraz doświadczenie do wykonywania powierzonych czynności. 

6. Wykonawca oświadcza, że przedmiot niniejszej umowy wykona z zachowaniem najwyższej 

staranności i poufności, zgodnie z kwalifikacjami i posiadaną wiedzą, a także z zachowaniem zasad 

etyki i neutralności. 



 

 

7. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględniania uwag i sugestii Zamawiającego podczas 

wykonywania przedmiotu umowy. 

 

§ 2 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od styczeń 2021r. do wrzesień 2023r.  

§ 3 

1. Wykonawca z tytułu wykonanego zamówienia  wymienionego w § 1 otrzyma wynagrodzenie 

w wysokości _________ zł brutto za 1 godzinę usługi (słownie:_______), na podstawie 

faktury/rachunku wystawionego przez Wykonawcę. 

2.Wszelkie koszty, w tym koszty transportu ponosi Wykonawca, z wyłączeniem kosztów 

korzystania z pomieszczeń biurowych oraz materiałów biurowych w siedzibie Zamawiającego.  

3. Zlecenie uważa się jako należycie wykonane i przyjęte, jeżeli Wykonawca udokumentuje 

realizację zlecenia za pomocą wykazu czynności (ewidencja czasu pracy załącznik Nr 1 do 

niniejszej umowy), a Zamawiający dokona odbioru zlecenia i nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń dot. 

Pracy Wykonawcy.  

4. Jeżeli wykonanie zlecenia, według oceny Zamawiającego, wymagać będzie zmian lub 

uzupełnień, Wykonawca bez żądania dodatkowego wynagrodzenia dokona stosownych zmian lub 

uzupełnień w terminie uzgodnionym przez Strony jednak nie później niż w terminie 5 dni 

kalendarzowych od dnia zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia z Zamawiającym do 5 dnia każdego miesiąca 

harmonogramu prac związanych z realizowanym zamówieniem. 

6. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać czynności objęte zleceniem w szacunkowym, 

maksymalnym wymiarze wskazanym w zapytaniu ofertowym.  

7. Wynagrodzenie zostanie ustalone jako iloczyn wypracowanych godzin i ceny  wynagrodzenia za 

1 godz. usługi zaproponowanej przez Wykonawcę. Należność za wykonaną usługę zostanie 

przekazana na podstawie faktur/rachunków , wystawianych przez Zleceniobiorcę raz w miesiącu.  

8.Wynagrodzenie przysługuje za czas pracy i wszelkie czynności, które są związane z przedmiotem 

zlecenia i podjęte zostały dla osiągnięcia celu pożądanego przez Zamawiającego. Czas pracy i 

podjęte czynności udokumentowane będą ewidencją czasu pracy załączoną do faktury/rachunku, 

obejmującą opis czynności, ich datę, a także czas poświęcony na ich wykonanie. Po 

zaakceptowaniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego ewidencji czasu pracy, zgodnie z zapisami  

ust. 3, Wykonawca wystawi i przekaże Zamawiającemu fakturę/rachunek za wykonane czynności.  

9.Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie po potrąceniu należnego podatku i składek na 

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (jeśli dotyczy) według obowiązujących przepisów na 

podstawie oświadczenia Wykonawcy (Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy) za każdy miesiąc 

wykonania przedmiotu niniejszej umowy.  

10.Zamawiający nie dopuszcza możliwości wystawienia faktury/rachunku dodatkowej, w zakresie 

prac objętych niniejszą umową. 



 

 

11.Wynagrodzenie płatne będzie na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie 30 

dni od daty otrzymania faktury/rachunku. 

12. Faktura winna być wystawiona: Nabywca: Gmina Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

21, 63-900 Rawicz, NIP 699-187-10-57, Odbiorca: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Rawiczu, ul. Gen. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz. 

13. Wykonawca, jeżeli jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, zobowiązany jest do 

zamieszczenia na fakturze VAT rachunku bankowego znajdującego się w wykazie podatników VAT 

prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

14. Jeżeli w dniu płatności faktury rachunek bankowy Wykonawcy będącego czynnym podatnikiem 

podatku od towarów i usług wskazany na fakturze VAT nie będzie uwidoczniony w wykazie 

podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Zamawiający 

uprawniony jest do powstrzymania  się  od  zapłaty do momentu wpisania podanego na fakturze 

rachunku bankowego do wykazu podatników VAT i poinformowania o tym fakcie Zamawiającego 

pisemnie bądź otrzymania korekty faktury, na której wskazany zostanie rachunek bankowy zawarty 

w wykazie podatników VAT. W takim przypadku zapłata nastąpi w terminie określonym w umowie, 

którego bieg rozpocznie się od dnia poinformowania Zamawiającego  przez Wykonawcę na piśmie 

o wpisaniu podanego na fakturze rachunku bankowego do wykazu podatników VAT bądź 

otrzymania korekty faktury, na której wskazany zostanie rachunek bankowy zawarty w wykazie 

podatników VAT. 

15. Powstrzymanie się przez Zamawiającego od zapłaty w sytuacji wskazanej w ust. 14 nie 

powoduje powstania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu po stronie Wykonawcy. 

§ 4 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od niniejszej umowy w terminie miesiąca od powzięcia informacji o powyższych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 

mu z tytułu wykonania części umowy.  

2. Powyższy przepis znajduje zastosowanie w szczególności w przypadku ograniczenia środków 

budżetowych na wykonanie zadania bądź zmian w prawie, skutkujących brakiem obowiązku po 

stronie Zamawiającego, wykonania zadania objętego niniejszą umową. Odstąpienie od umowy w 

powyższych okolicznościach nie skutkuje odpowiedzialnością odszkodowawczą ani obowiązkiem 

zapłaty kar umownych. 

§ 5 
1.Osobą wyznaczoną do kontaktu i odpowiedzialną za realizację umowy  ze strony Zamawiającego 

jest: Natalia Purgacz tel. kontaktowy: 65 545-40-37, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 

14:00, e-mail: projekty@opsrawicz.pl.  

2. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 4 nie wymaga zmiany Umowy w drodze aneksu, a dokonana 

może być w formie pisemnego oświadczenia złożonego drugiej Stronie ze wskazaniem stosownych 
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danych kontaktowych. 

3. Zamawiający ma prawo kontrolować postępy wykonania przedmiotu umowy. Na każde żądanie 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie (nie później niż w terminie 3 dni od 

daty zgłoszenia żądania przez Zamawiającego) przekazać żądanie informacje  dotyczące realizacji 

Umowy. 

4. Osoba odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Wykonawcy jest:  ……………….. tel. 

kontaktowy: …………………,  

5. Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia miejsca realizacji zamówienia tj.: miejsca 

wykonania  zamówienia: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  ul. Gen. Grota 

Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz, w dniach i godzinach: od godziny ______ do godziny______, od 

poniedziałku do piątku ( z wyjątkiem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy przypadających w 

tym okresie). Dokładny termin planowanych usług/prac zostanie uzgodniony z Zamawiającym w 

dniu podpisania umowy z Wykonawcą.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do oznaczania dokumentów związanych z realizacją umowy oraz 

miejsca realizacji przedmiotu umowy, w sposób następujący: 

1) każdy wymieniony wyżej element musi zawierać następujące znaki: 

 

 

2) umieszczenie barw RP dotyczy wyłącznie materiałów w wersji pełnokolorowej.  

7. Wykonawca, a także delegowani przez niego pracownicy zobowiązani są do przestrzegania 

zasady równości szans, w tym równości płci w trakcie realizacji usług. 

§ 6 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez jakichkolwiek roszczeń 

Wykonawcy w przypadku, gdy: 

1) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach, 

2) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie (zaprzestał wykonywania zlecenia),  

3) Wykonawca popełnił przestępstwo lub wykroczenie uniemożliwiające dalsze wykonanie 

zlecenia, 

4) Wykonawca świadczył usługę pod wpływem alkoholu, leków psychotropowych, narkotyków lub 

innych substancji odurzających, 



 

 

5) Wykonawca nieprawidłowo wykonywał zadania, o których mowa w § 1. 

6) Wykonawca zaprzestał wykonywania zamówienia, 

7) Wykonawca powierzył realizację przedmiotu niniejszej umowy osobie trzeciej bez zgody 

Zamawiającego, w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o tym 

fakcie. 

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części Umowy, zrealizowanej do  czasu odstąpienia. 

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy określonym w ust. 1 pkt 1 Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego, w terminie 7 dni roboczych od daty odstąpienia od Umowy sporządzi szczegółowy 

protokół inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzień odstąpienia, na podstawie którego zostanie 

obliczone przez Zamawiającego wynagrodzenie należne Wykonawcy na dzień odstąpienia. 

W przypadku, gdy Wykonawca odmawia sporządzenia inwentaryzacji prac w toku i rozliczenia 

prac Zamawiający wykona jednostronne rozliczenie i inwentaryzację, która przekaże do 

wiadomości Wykonawcy.  

5. Strona, która odstępuje od Umowy, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co 

otrzymała od niej na mocy Umowy, a druga strona obowiązana jest to przyjąć. Strona, która 

odstępuje od Umowy, może żądać nie tylko zwrotu tego co świadczyła, lecz również na zasadach 

ogólnych naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. 

 § 7 

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitej wartości umowy 

jeżeli Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% całkowitej wartości umowy, 

w przypadku stwierdzenia realizacji zamówienia za pomocą kadry innej niż wykazana w ofercie 

Wykonawcy z dnia _________ .  

3. Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% całkowitej wartości umowy, jeżeli 

Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

4. Za opóźnienie w usunięciu wad czynności wchodzących w zakres przedmiotu niniejszej umowy 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w wysokości 0,1% całkowitej wartości umowy, za 

każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia następnego po terminie wyznaczonym na usunięcie 

wady.  

5. Przez całkowitą wartość umowy należy rozumieć iloczyn stawki godzinowej określonej w § 3 

ust. 1 i maksymalnej liczby godzin świadczenia usługi tj.: 380 godzin.  

6. Nałożone kary podlegają sumowaniu. 

7. W przypadku wystąpienia kar umownych, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot z tego 

tytułu, z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa  w § 3 ust. 1 lub na podstawie noty księgowej 

wystawionej przez Zamawiającego. 



 

 

8. Naliczone kwoty z tytułu kar strona zobowiązana przekażę stronie uprawnionej na wskazane 

konto bankowe w terminie 14 dni od daty doręczenia żądania zapłaty tych kar.  

9. Wybór sposobu dochodzenia kary umownej należy do Zamawiającego.  

10. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania w wysokości przewyższającej 

zaskarżone kary umowne. 

11. Zamawiający w przypadku rażąco nieprawidłowego wykonywania przedmiotu umowy może 

całkowicie odmówić zapłaty.  

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją 

zamówienia, w tym dokumentów finansowych do dnia 31 grudnia 2026r. oraz udostępniania ich w 

celu kontroli na każde żądanie uprawnionej do tego jednostki. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do poddania kontroli w zakresie prawidłowości realizacji Umowy, 

która może być przeprowadzona przez Zamawiającego lub inne podmioty uprawnione do kontroli, 

określone w przepisach dotyczących wdrażania funduszy UE. Wykonawca zapewni w tym celu 

nieograniczone prawo wglądu we wszelkie dokumenty związane z realizowaną Umową, w tym do 

dokumentów finansowych.  

§ 9 

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w szczególności gdy niezbędna jest zmiana 

sposobu wykonania Umowy ze względów na wprowadzone zakazy, nakazy i ograniczenia będące 

skutkiem ogłoszonej epidemii lub zagrożeniu epidemicznego wywołanego zarażeniem wirusem 

SARS Cov-2, w takim wypadku strony dopuszczają przeprowadzenie usług/prac on-line tj. z 

wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość.  

3. Wszelkie spory mogące powstać w przyszłości między stronami, na tle zawartej umowy 

rozstrzygane będą według prawa polskiego, przed sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego w 

tym Kodeksu Cywilnego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron. 

      

 

 

   Zamawiający                                                                                                  Wykonawca 

 


