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Załącznik nr 3 do 
 zapytania ofertowego 

UMOWA  NR  …… 

na przeprowadzenie usługi transportowej- dojazd na staże oraz powrót z miejsca staży - uczniów/uczennic 

Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 13, 41-200 Sosnowiec  w ramach 

realizacji projektu pn. „Bilans Kompetencji Elektronika 2” nr Projektu WND-RPSL.11.02.03-24-0096/17 

współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

zawarta dnia ……………..pomiędzy: 

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o., ul. Celulozowa 19A/6, 87-800 

Włocławek,  NIP: 888-312-38-62, REGON: 363155000, reprezentowana przez Annę Grabowską- 

Prezesa Zarządu Spółki, zwaną dalej Zleceniodawcą, a   

 ………………….  

zwanym  dalej Zleceniobiorcą,  

o następującej treści:  

§ 1 

1. Niniejsza umowa została zawarta w celu realizacji zadania nr 3, _WYD24 projektu pt. „Bilans 
Kompetencji Elektronika 2” nr Projektu WND-RPSL.11.02.03-24-0096/17 współfinansowanego ze 
środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wyjazdy będą miały charakter ciągły, przez kolejnych 19 
dni roboczych, ich miejscem docelowym będzie  dojazd do siedziby pracodawców przyjmujących 
uczniów/uczennice na staż zawodowy  

2. Uczestnikami wyjazdów będą uczniowie Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu, 
ul. Jagiellońska 13, 41-200 Sosnowiec  

3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:  

1) Realizacja usługi transportowej zgodnie  ze złożoną ofertą;  
2) zapewnienie środków transportu w pełni sprawnych, wyposażonych w odpowiednie, wymagane 
przepisami prawa dokumenty oraz wyposażenie; środki transportu muszą spełniać wymogi 
bezpieczeństwa, w szczególności muszą mieć aktualne badania techniczne i aktualne wymagane 
prawem ubezpieczenie, wyposażenie w przyrządy kontrolne oraz inne, wymagane przepisami prawa 
mającymi zastosowanie do przewozów krajowych;  
3) zapewnienie przewożonym uczestnikom wyjazdów odpowiednich warunków bezpieczeństwa i 
higieny poprzez utrzymanie pojazdów w czystości i porządku, przestrzeganie przepisów 
przeciwpożarowych i BHP oraz posiadanie ubezpieczenia pojazdów i osób na czas przewozu (OC i NW)  
4) zapewnienie kierowcy/kierowców posiadających odpowiednie uprawnienia wynikające z przepisów 
prawa  
5) poniesienie ewentualnych kosztów związanych z wyżywieniem i postojem kierowcy/kierowców w 
trakcie wykonywania zleceń oraz wszelkich kosztów związanych z celem podróży, dotyczy to w 
szczególności opłat drogowych, parkingów i innych nieprzewidzianych kosztów wynikających z 
realizacji usługi ( w tym również z wydłużonym czasem realizacji umowy poszczególnych wyjazdów 
wynikającym m.in. z awarii pojazdów, przestojów na trasie) 
 6) Zamawiający zastrzega, że ilość kilometrów wskazana w formularzu ofertowym jest ilością 
szacunkową, podaną w celu określenia maksymalnej wartości zamówienia, ustalenia cen 
jednostkowych  za kilometr oraz porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.  
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§ 2 

Termin realizacji umowy określony jest od dnia zawarcia umowy do dnia 31.08.2019 r.  

§ 3 

1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie do 
kwoty…………………………………….( słownie:………………………………), w tym:  

 
1) Dla trasy w miesiącu lipiec 2019: ………………………………..zł brutto ( słownie …………………………) 
2) Dla trasy w miesiącu sierpniu 2019: ………………………………..zł brutto ( słownie ………………………………)  
 
2. Wynagrodzenie za  daną trasę stanowić będzie kwota iloczynu stawki brutto określonej w ofercie  
Wykonawcy i rzeczywistej liczby kilometrów przejechanych przez pojazd.  
3.  Dopuszcza się  możliwość zwiększenia kwoty wynagrodzenia z tytułu  realizacji trasy nr 1 i trasy nr 
2, w przypadku gdy suma rzeczywistej liczby kilometrów przekroczy sumę szacunkowej liczby 
kilometrów tras określonych w Załączniku nr 1 do umowy.  
4. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 3 wymaga aneksu. 
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności wyliczeń Wykonawcy dotyczących 
wysokości wynagrodzenia 
 6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest współfinansowane przez Unię Europejską  w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.  
7. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę protokołu odbioru 
usługi, potwierdzającego liczbę przejechanych kilometrów na danej trasie, rodzaj pojazdu, daty i 
godziny wyjazdów oraz powrotów, a także ewentualne uwagi w celu spisania okoliczności 
nieprzewidzianych przed planowanym wyjazdem np. objazdy, wypadki. Itp.  
8. Zapłata wynagrodzenia  będzie następować w terminie  30 dni od zaakceptowania przez 
Zamawiającego protokołu odbioru usługi na rachunek Wykonawcy wskazany na rachunku/fakturze.  
9. Niezłożenie prze Zamawiającego  uwag do przedłożonego protokołu odbioru usługi w  terminie 7 
dnie jest równoznaczne z jego akceptacją  
10. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty 
związane z realizacją przedmiotu umowy.  
 

§ 4 
 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia  niezbędne do wykonania zadania, 
zapewniające świadczenie usług objętych umową w sposób staranny, sumienny i rzetelny. 
 2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami zapytania 
ofertowego i złożoną ofertą, które stanowią integralną część umowy.  
3. Do kontaktów związanych z realizacją  umowy strony wyznaczają następujące osoby:  
1) Ze strony Zamawiającego:  
Anna Grabowska, tel. 509-072-597;  

Monika Piątek, tel. 518-156-239;  

2) Ze strony Wykonawcy:  

………………………………………….  

§ 5 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy  w następujących przypadkach:  
1) w przypadku gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn lub jej nie 
kontynuuje mimo wezwania Zamawiającego;  
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2) w przypadku, gdy Wykonawca przerwał, bez uzgodnienia z Zamawiającym, realizację umowy;  
3) w przypadku, gdy Wykonawca  pomimo uprzednich wyrażonych na piśmie zastrzeżeń 
Zamawiającego i wezwań do realizacji warunków umowy, nie wykonuje usług zgodnie z warunkami 
umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne.  
 

§ 6 

1. Wykonawca w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% całkowitego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 
umowy . Wykonawca jest zobowiązany również zapłacić karę umowną w wysokości 30% całkowitego 
wynagrodzenia określonego w  § 3 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od 
umowy z przyczyn określonych  w § 5  
2. Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia Zamawiającemu odsetek ustawowych w przypadku zwłoki 
w zapłacie przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia.  
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy  
4. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania do rzeczywistej wysokości szkody ponad 
wysokość zastrzeżonych kar umownych.  

 

§7 

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności  
2. Spory, mogące wynikać na tle niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 
właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.  
3. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z  umowy na rzecz osoby trzeciej. 
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie  przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz. U. 2018 r. poz. 1025). 

 

§8 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

  

WYKONAWCA                                                                                                                      ZAMAWIAJĄCY                                                                                                             
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Załącznik nr 1 do umowy  

OPIS TRAS realizowanych w ramach umowy nr…………………  

Trasa w miesiącu lipiec  (ilość osób 15-20)  
A. Wyjazd rano na staż  
1. Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu ul. Jagiellońska 13, 41-200 Sosnowiec    
2. Energoaparatura SA, ul. Gen. K. Pułaskiego 7, 40-273 Katowice  
3. Bombardier Transportation (ZUWS) Polska Sp. z o.o., ul. Modelarska 12, 40-142 Katowice 
Szacunkowo, ok. 16 km w jedną stronę  
 B. Powrót ze stażu  
1.  Bombardier Transportation (ZUWS) Polska Sp. z o.o., ul. Modelarska 12, 40-142 Katowice 
2. Energoaparatura SA ul. Gen. K. Pułaskiego 7, 40-273 Katowice 
3.  Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu ul. Jagiellońska 13, 41-200 Sosnowiec  
Szacunkowo, ok. 16 km w jedną stronę  
Razem około 32 km dziennie  
Trasa w miesiącu sierpień (ilość osób 5-10)  
A. Wyjazd rano na staż  
1. Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu ul. Jagiellońska 13, 41-200 Sosnowiec    
2. Bombardier Transportation (ZUWS) Polska Sp. z o.o., ul. Modelarska 12, 40-142 Katowice 
Szacunkowo, ok. 15 km w jedną stronę  
 B. Powrót ze stażu  
1.  Bombardier Transportation (ZUWS) Polska Sp. z o.o., ul. Modelarska 12, 40-142 Katowice 
2.  Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu ul. Jagiellońska 13, 41-200 Sosnowiec  
Szacunkowo, ok. 15 km w jedną stronę  
Razem około 30 km dziennie  
 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności wyznaczonych tras biorąc pod uwagę 

godziny odbywania staży przez stażystów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany miejsc 

docelowych z uwagi na  ewentualne zmiany firm przyjmujących uczniów/uczennice na staże. 

Przygotowane zapytanie ofertowe oraz szacunkowe trasy i podana ilość kilometrów ma służyć 

określeniu maksymalnej wartości zamówienia, ustaleniu cen jednostkowych za kilometr oraz 

porównaniu ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty 


