
   

UMOWA         WZÓR 

na wykonanie usługi szkoleniowej 

 

zawarta w dniu ………………………… r., pomiędzy: 

  

Powiatem Staszowskim z siedzibą ul. Józefa Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów, posługującym się numerami NIP 

8661709857 REGON 830409241  

Zwanym w treści umowy „Nabywcą”, 

 

który występuje w imieniu 

 

Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie, ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów, 

reprezentowanym przez: Dyrektora Jana Ungeheuera,  

działającego z upoważnienia Zarządu Powiatu Staszowskiego, 

Zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 

 

a ……………………………………………………………………………………………………………, 

reprezentowanym przez ……………………………………………………………, zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 

Niniejsza umowa zawarta jest po przeprowadzeniu podstępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, 1598 i 2054) na 

„Przeprowadzenie trzech szkoleń dla nauczycieli w formie online dla nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych 

im. Jana Pawła II w Staszowie” 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest prowadzeniu trzech szkoleń  

1/Edukacja ekologiczna w szkole ponadpodstawowej. – 4 godziny 

2/Motywowanie i aktywizowanie uczniów w procesie nauki zdalnej. – 4 godziny 

3/Aktywizacja rodziców do uczestnictwa w życiu szkoły w procesie nauki zdalnej. – 4 godziny 

dla nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie.   

2. Ze względu na sytuację pandemiczną szkolenia mają mieć formę online. 

3.  Przez godzinę szkolenia rozumie się czas 45 minut. 

4. Szkolenia  będą świadczone dla 55 osób. 

5. Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie programu szkolenia. Wykonawca musi przygotować 

program szkolenia. 

6. Wykonawca po przeprowadzeniu szkoleń musi przedstawić: 

a) harmonogram spotkań, 

b) listy obecności, 

c) materiały ze szkolenia w formie elektronicznej. 

7. Integralną część umowy stanowią: 

a) zapytanie ofertowe, 

b) oferta cenowa. 

      § 2 

 

      Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy w terminie od dnia podpisania umowy 

do dnia 22 grudnia 2021 r. 

 

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w wysokości   

Netto …………………… 

Vat ……………………… 

Brutto……………………. zł (słownie: ……………………………….. zł brutto) 

2. Należność, za wykonaną usługę Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy 

wskazany w fakturze w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę 

i wywiązaniu się Wykonawcy z zadań pokreślonych w umowie. 

 

§ 4 

1. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy w celu prawidłowego świadczenia usługi. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi szkoleniowej w uzgodnieniu z Zamawiającym.  

3. Wykonawca wyda uczestnikom zaświadczenia potwierdzające odbycie szkolenia. 



 

§ 5 

 

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 

niniejszej umowy przez Wykonawcę,  w formie pisemnej w terminie 7 dni.  

 

   § 6 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

     § 7 

 

Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.  

 

§ 8 

 

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

 

 

……………………                                                                                                   …………………… 

  Zamawiający              Wykonawca  


