
 

   

 

  

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZACOWANIU WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

Znak sprawy: 5-2022/EW 

Katowice, 31 sierpnia 2022 

ZAMAWIAJĄCY:      
OŚWIATA i BIZNES Sp. z o. o. 
al. Wojciecha Korfantego 141; 40-154 Katowice 
NIP 6342738597 
REGON: 241504952   

 

 

 

 
ODBIORCA: 
ŚLĄSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 
al. Wojciecha Korfantego 141 
40-154 Katowice 

 

 

Potencjalni Wykonawcy 

 

 

Dotyczy dostaw/usług według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

39162200-7 Pomoce i artykuły szkoleniowe 

 

Prezes Zarządu OŚWIATA i BIZNES spółka z o.o. w imieniu Śląskiego Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli - realizatora projektu  „Edukacja włączająca – województwo łódzkie”, współfinansowanego przez 

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER. 2.10. Wysoka jakość 

systemu oświaty zaprasza do współpracy na rzecz zapewnienia wsparcia merytorycznego dla trenerów/osób 

przygotowanych w projekcie pozakonkursowym ORE „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 

opracowanie modelu szkolenia i doradztwa” oraz dla kadr przeszkolonych przez Beneficjenta w ramach 

Projektu „Edukacja włączająca – województwo łódzkie”.  

W związku z powyższym w celu oszacowania wartości zamówienia ZAPRASZA akredytowane 

Placówki Doskonalenia Nauczycieli,  Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne oraz Biblioteki Pedagogiczne 

z terenu woj. łódzkiego DO SKŁADANIA OFERT dotyczących opracowania 4 pakietów materiałów 

merytorycznych na temat edukacji włączającej. 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/pomoce-i-artykuly-szkoleniowe-4744


 

   

 

  

Potencjalni Oferenci proszeni są o wypełnienie FORMULARZA OFERTOWEGO, stanowiącego załącznik 

nr 2 do niniejszego zaproszenia i odesłanie go w terminie do 7 września 2022 r. za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres: zarząd@oswiata.slask.pl. 

Określając wartość zamówienia, należy uwzględnić wszystkie koszty leżące po stronie Wykonawcy,  

ze szczególnym uwzględnieniem informacji zawartych w SPECYFIKACJI, stanowiącej załącznik nr 1  

do niniejszego zaproszenia. 

Z oferentem, którego oferta będzie najkorzystniejsza, Zamawiający podpisze UMOWĘ 

WSPÓŁPRACY, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia. Za najkorzystniejszą zostanie 

uznana oferta z najniższą wartością brutto za przedmiot zamówienia. 

 

 

 

Prezes Zarządu 

Piotr Skrzypecki

about:blank


 

   

 

  

Załącznik nr 1 do zaproszenia 5-2022/EW do udziału w szacowaniu wartości zamówienia 
z dnia 31 sierpnia 2022 r. 

 
 

Wymagania dotyczące zamówienia 
 

SPECYFIKACJA 

1. Okres realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2022 r. 

2. Przedmiot zamówienia: 

Opracowanie 4 pakietów materiałów merytorycznych na temat edukacji włączającej, stanowiących 
odpowiedzi na zdiagnozowane w ramach doradztwa indywidualnego problemy uczestników projektu 
„Edukacja włączająca – województwo łódzkie” - strona internetowa projektu 
www.oswiata.slask.pl/edukacja-wlaczajaca-wojewodztwo-lodzkie,o,269  - oraz wnioski, spostrzeżenia lub/i 
uwagi uczestników w/w projektu zebrane przez trenerki i trenerów podczas stacjonarnych szkoleń 
grupowych. Elementem każdego pakietu powinny być także wnioski wypracowane na spotkaniu, o którym 
mowa w pkt. 3.2. 

W skład 4 pakietów wchodzą: 

a) Edukacja włączająca w województwie łódzkim – wnioski i uwagi pracowników placówek 
doskonalenia nauczycieli; 

b) Edukacja włączająca w województwie łódzkim – wnioski i uwagi pracowników jednostek samorządu 
terytorialnego i kuratoriów oświaty; 

c) Edukacja włączająca w województwie łódzkim – wnioski i uwagi nauczycieli oraz kadry kierowniczej 
przedszkoli i szkół podstawowych; 

d) Edukacja włączająca w województwie łódzkim – wnioski i uwagi nauczycieli oraz kadry kierowniczej 
szkół ponadpodstawowych. 

Pakiety c i d powinny zawierać także przykłady dobrych praktyk w zakresie realizacji edukacji włączającej. 

3. Inne istotne informacje dot. zamówienia 

1. Zamawiający przekaże Organizacji Współpracującej wnioski, spostrzeżenia lub/i uwagi uczestników 
projektu „Edukacja włączająca – województwo łódzkie” zebrane w formie elektronicznej w 
poszczególnych grupach szkoleniowych (do 18 listopada 2022 r.). 

2. Wykonawca jest zobowiązany do uczestnictwa w 2-godzinnym spotkaniu merytorycznym z trenerami 
i ekspertem merytorycznym projektu “Edukacja włączająca - województwo łódzkie”. Celem 
spotkania będzie podzielenie się doświadczeniem w zakresie inkluzji wynikającym z prowadzonych 
szkoleń i realizowanego doradztwa (planowany termin spotkania on-line IX - X 2022). 

3. Format pakietów: 4 pakiety A4, po średnio 25 stron, wersja PDF oraz edytowalna docx. 

 

 

 

 

 

http://www.oswiata.slask.pl/edukacja-wlaczajaca-wojewodztwo-lodzkie,o,269


 

   

 

  

Załącznik nr 2 do zaproszenia 5-2022/EW do udziału w szacowaniu wartości zamówienia 
z dnia  31 sierpnia 2022 r. 

 

Akredytowana 

Placówka Doskonalenia Nauczycieli 

lub 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 

lub 

Biblioteka Pedagogiczna 

(opcjonalnie pieczęć firmowa) 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

NIP/PESEL__________________________ 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

data _____________________ 

 
ZAMAWIAJĄCY:      

OŚWIATA i BIZNES Sp. z o. o. 
al. Wojciecha Korfantego 141; 40-154 Katowice 

NIP: 6342738597; REGON: 241504952   

 

 

 

 
ODBIORCA: 

ŚLĄSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 
al. Wojciecha Korfantego 141 

40-154 Katowice 

 

 

 

Dotyczy: Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia z dnia 30 sierpnia 2022 r.  
(znak sprawy 5-2022/EW) 

 



 

   

 

  

Oświadczam, że spełniam warunki oraz dysponuję zasobami technicznymi i niezbędnym doświadczeniem  
do realizacji przedmiotowej usługi. 

 

Oferowana cena za opracowanie 4 pakietów materiałów merytorycznych na temat edukacji włączającej: 

 

Cena jednostkowa NETTO 
 

Cena jednostkowa 
BRUTTO 

 

J.m. Ilość Wartość BRUTTO 
za realizację usługi 

(kol. 2 x kol. 4) 

1 2 3 4 5 

 

 

 szt. 4  

 

I. OŚWIADCZENIA 

 

1. Zapoznałam/em się z całą dokumentacją przedstawioną przez Zamawiającego w związku 
z postępowaniem, nie wnoszę do niej zastrzeżeń, akceptuję bez zastrzeżeń treść niniejszego zapytania, 
określone w nim warunki realizacji przedmiotu zamówienia oraz wszelkie konsekwencje z tym związane. 

2. Spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz wszystkie warunki realizacji przedmiotu 
zamówienia wskazane w tej dokumentacji. 

3. Cena określona powyżej obejmuje wykonanie zadania opisanego w zaproszeniu oraz wszelkie koszty 
i narzuty na cenę (koszty wynagrodzenia, jeśli dotyczy – podatek od towarów i usług, niezbędne obciążenia 
publicznoprawne [podatek, składki ZUS, w tym składki ZUS opłacane przez Zamawiającego (tzw. „pochodne” 
od wynagrodzenia)], koszty dojazdów,  korespondencji w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 

4. Wyrażam zgodę na publikację moich danych zawartych w niniejszym dokumencie. 
 
 
 
 

 

 

Miejscowość i data  Czytelny podpis Wykonawcy 
Pieczęć firmowa (jeśli dotyczy) 
 



 

   

 

  

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
obowiązek informacyjny realizowany w związku  

z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

 
W związku z postępowaniem na realizację usług w ramach projektu pn. „Edukacja włączająca - 
województwo łódzkie” przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący 
funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający 
siedzibę przy ul. Wspólnej 1/3, 00-529 Warszawa. 

2. Beneficjentem projektu jest OŚWIATA i BIZNES Sp. z o. o. al. Wojciecha Korfantego 141; 40-154 
Katowice. 

3. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa  
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679: 

3.1. art. 6 ust. 1 lit. b – dane są niezbędne do podjęcia działań zmierzających do zawarcia,  
a następnie wykonywania Umowy,  

3.2. art. 6 ust. 1 lit f – przetwarzanie danych wynika prawnie uzasadnionego interesu 
administratora, jakim może być w szczególności dochodzenie roszczeń lub archiwizacja 
danych,  

3.3. art. 6 ust. 1 lit. c - przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego w związku z realizacją wypłaty wynagrodzenia za wykonanie usługi, 

3.4. art. 6 ust. 1 lit. c – przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego  – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie:   

3.4.1. w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”: 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347  
z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470,  
z późn. zm.), 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1460, z późn. zm.); 

3.4.2. w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 
programów operacyjnych”:  

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 



 

   

 

  

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1460, z późn. zm.), 

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących  
do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące 
wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, 
certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1). 

 

4. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Edukacja włączająca - 
województwo łódzkie”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia 
wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-
promocyjnych w ramach PO WER. 

5. Moje dane zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Ministerstwo Edukacji  
i Nauki (ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa), Beneficjentowi, Partnerowi Projektu. Moje dane osobowe 
mogą zostać przekazane podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta lub Partnera projektu uczestniczą 
w realizacji projektu, podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, 
Instytucji Pośredniczącej, Beneficjenta lub Partnera projektu. Moje dane osobowe mogą zostać również 
powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji 
Pośredniczącej oraz Beneficjenta lub Partnera projektu kontrole i audyt w ramach PO WER. 

6. Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa, a odmowa ich podania jest równoznaczna  
z brakiem możliwości ubiegania się o zamówienie w ramach projektu/brakiem możliwości rozliczenia 
kosztów wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia w ramach projektu. 

7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

8. Moje dane będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014 – 2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji dotyczącej realizacji projektu. 

9. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych u Zamawiającego wysyłając 
wiadomość na adres poczty elektronicznej: zarzad@oswiata.slask.pl 

10. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

11. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania lub ograniczenia przetwarzania. 

 

 

 

Miejscowość i data  Czytelny podpis Wykonawcy 
Pieczęć firmowa (jeśli dotyczy) 

 

 

mailto:zarzad@oswiata.slask.pl


 

   

 

  

Załącznik nr 3  do zaproszenia 5-2022/EW do udziału w szacowaniu wartości zamówienia 
z dnia  31 sierpnia 2022 r. 

 

Umowa współpracy - WZÓR 

zawarta …….. 2022 roku pomiędzy: 

beneficjentem Projektu „Edukacja włączająca – województwo łódzkie”, tj.  
ŚLĄSKIM OŚRODKIEM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI i jego organem prowadzącym  
OŚWIATA i BIZNES Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-154), przy al. Wojciecha Korfantego 141, 
wpisaną do Rejestru przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego nr KRS 0000349017, NIP 6342738597, REGON 241504952, kapitał zakładowy 738 650,00 zł,  
reprezentowaną przez: 
Piotra Skrzypeckiego – Prezesa Zarządu, uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji i jednocześnie 
Dyrektora Śląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, 
zwaną dalej Beneficjentem 
a 
……………………………. 
reprezentowaną przez………………………………… 
zwaną dalej Organizacją Współpracującą, 
zwanych łącznie Stronami. 
 
Umowa współpracy zawarta jest w ramach Projektu „Edukacja włączająca – województwo łódzkie” [ dalej zwanym 
„Projektem”]” (nr: POWR.02.10.00-00-1007/21) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. 
 
Organizacja Współpracującą została wybrana na podstawie zaproszenia do udziału w szacowaniu wartości zamówienia 
nr 5-2022/EW z dnia 30 sierpnia 2022 r .przeprowadzonego przez Beneficjenta zgodnie z zasadą konkurencyjności 
określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 21 grudnia 2020 
r 
 

§1 
1. Beneficjent i Organizacja Współpracująca  zawierają umowę  współpracy  w celu umożliwienia zapewnienie 
wsparcia merytorycznego dla trenerów/osób przygotowanych w projekcie pozakonkursowym ORE „Uczeń ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa”oraz dla kadr 
przeszkolonych przez Beneficjenta w ramach Projektu „Edukacja włączająca – województwo łódzkie”.   
 
2. W ramach umowy  współpracy Beneficjent zleca a Organizacja Współpracująca przyjmuje do wykonania w 
terminie do 31 grudnia  2022 r. opracowanie 4 pakietów materiałów merytorycznych (format A4, średnio po 
25 stron) na temat edukacji włączającej, stanowiących odpowiedzi na zdiagnozowane w ramach doradztwa 
indywidualnego problemy uczestników projektu „Edukacja włączająca – województwo łódzkie” - strona 
internetowa projektu, www.oswiata.slask.pl/edukacja-wlaczajaca-wojewodztwo-lodzkie,o,269 
 - oraz wnioski, spostrzeżenia lub/i uwagi uczestników w/w projektu zebrane przez trenerki i trenerów 
podczas stacjonarnych szkoleń grupowych,  
 
3. W skład 4 pakietów, o których mowa w ust. 3 wchodzą: 
a) Edukacja włączająca w województwie łódzkim – wnioski i uwagi pracowników placówek 
doskonalenia nauczycieli; 
b) Edukacja włączająca w województwie łódzkim – wnioski i uwagi pracowników jednostek samorządu 
terytorialnego i kuratoriów oświaty; 

http://www.oswiata.slask.pl/edukacja-wlaczajaca-wojewodztwo-lodzkie,o,269


 

   

 

  

c) Edukacja włączająca w województwie łódzkim – wnioski i uwagi nauczycieli oraz kadry kierowniczej 
przedszkoli i szkół podstawowych; 
d) Edukacja włączająca w województwie łódzkim – wnioski i uwagi nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół 
ponadpodstawowych. 
 
Pakiety c i d powinny zawierać także przykłady dobrych praktyk w zakresie realizacji edukacji 
włączającej.  
 
4. Beneficjent: 
a) przekaże Organizacji Współpracującej wnioski, spostrzeżenia lub/i uwagi uczestników projektu „Edukacja 
włączająca – województwo łódzkie” zebrane w formie elektronicznej w poszczególnych grupach 
szkoleniowych (do 18  listopada 2022 r.); 
b) umieści logo i informację o współpracy z Organizacją Współpracującą na stronie projektu 

 
§2 

1. Umowa  współpracy jest ważna od momentu jego podpisania do 31 grudnia 2022 r. 

2. Beneficjent zastrzega możliwość zmiany czasu obowiązywania Umowy, o którym mowa w punkcie                            
1 powyżej, o czym Organizacja Współpracująca zostanie niezwłocznie poinformowana.  
 

§3 

1. Do czasu wykonania całości przedmiotu umowy, Beneficjent ma prawo rozwiązać Umowę  
w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Organizację Współpracującą zapisów Umowy, 
w szczególności w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy, tj. wykonania niezgodnie  
z warunkami określonymi w Umowie lub niewykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. 

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji przedmiotu Umowy (w przypadku 
nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy) lub niewykonania przedmiotu Umowy, Organizacja 
Współpracująca zapłaci na rzecz Beneficjenta karę umowną w  wysokości 20% wynagrodzenia 
całkowitego brutto za daną część zamówienia (w zależności, której z części nieprawidłowość/-ci 
dotyczy/ą) za realizację przedmiotu zamówienia za brak możliwości, z przyczyn leżących po stronie 
Organizacji Współpracującej, zrealizowania lub niezrealizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie  
z warunkami niniejszej Umowy w danym miesiącu. 

3. W przypadku niedotrzymania przez Organizację Współpracującą, z przyczyn leżących po stronie 
Organizacji Współpracującej, terminów realizacji przedmiotu Umowy, Beneficjent, niezależnie od innych 
postanowień Umowy, ma prawo zlecić wykonanie przedmiotu Umowy innym podmiotom, którzy 
zapewnią terminowe wykonanie przedmiotu Umowy na koszt i ryzyko Organizacji Współpracującej,  
na co niniejszym Organizacja Współpracująca wyraża zgodę. 

4. W przypadku poniesienia przez Beneficjenta szkody w wysokości przewyższającej wysokość zastrzeżonej 
kary umownej, o której mowa w ustępach poprzedzających, Beneficjent ma prawo dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

5. Odpowiedzialność Beneficjenta za utracone korzyści zostaje wyłączona. 
 

§4 

1. Wynagrodzenie Organizacji Współpracującej za zrealizowane prace płatne będzie w oparciu o stawkę 
jednostkową brutto za jeden pakiet i obejmować będzie wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia. Organizacji Współpracującej nie przysługuje prawo domagania się zwrotu 
jakichkolwiek kosztów związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy. 



 

   

 

  

2. Wynagrodzenie będzie płatne według stawek jednostkowych odpowiednio do zrealizowanej usługi,  
tj.: w wysokości ……….,00 zł (słownie: ………..) PLN brutto za 1 (słownie: jeden) pakiet materiałów  
z zastrzeżeniem, że łączne wynagrodzenie Organizacji za zrealizowany przedmiot umowy nie przekroczy  
kwoty ………………,00 (słownie:  ………..) PNL brutto. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie protokołu odbioru prac, podpisanego przez Organizację 
Współpracującą i Beneficjenta, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy oraz faktury wystawionej 
przez Organizację Współpracującą po realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający dopuszcza płatności 
częściowe (za realizację danego elementu przedmiotu zamówienia1), przy czym zapłata częściowa nie 
może przekroczyć zrealizowanego na dzień płatności elementu przedmiotu Umowy, potwierdzonego 
protokołem odbioru prac podpisanym przez Organizację Współpracującą i Beneficjenta.  

4. Organizacji Współpracującej nie przysługują w stosunku do Beneficjenta jakiekolwiek roszczenia  
w przypadku niewykorzystania całego wynagrodzenia. 

5. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 poniżej zapłata wystawionych przez Organizację Współpracującą 
faktur dokonana będzie w terminie do 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni od daty doręczenia przez 
Organizację Współpracującą do Beneficjenta prawidłowo wystawionych faktur. 

6. Beneficjent zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu płatności w przypadku braku na koncie 
Projektu środków dofinansowania na realizację Projektu przeznaczonych na pokrycie wydatków 
związanych z realizacją Umowy.  

7. O sytuacji opisanej w ust. 7 powyżej Beneficjent ma obowiązek poinformować Organizację 
Współpracującą z 7-dniowym wyprzedzeniem, o ile takie poinformowanie będzie możliwe. 

8. Wstrzymanie płatności z przyczyn, o których mowa w ust.7 powyżej nie oznacza, iż Beneficjent pozostaje 
w zwłoce lub opóźnieniu z regulowaniem płatności z tytułu wynagrodzenia należnego Organizacji 
Współpracującej. 

9. Płatności dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy Organizacji Współpracującej wskazany 
na fakturze.  

10. Za dzień dokonania zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku Beneficjenta. 

11. Warunkiem rozliczenia i zapłaty wynagrodzenia jest złożenie przez Organizację Współpracującą  
w terminie wszystkich wymaganych dokumentów, o których mowa w § 4 Umowy oraz zatwierdzenie 
przez Beneficjenta poprawności i jakości wykonania przedmiotu Umowy, tj. zatwierdzenie przez 
Beneficjenta protokołu odbioru prac z adnotacją „bez uwag”.  

12. Ewentualne zastrzeżenia Beneficjenta w odniesieniu do faktur i ich zgodności z wykonanymi usługami, 
upoważniają Beneficjenta do wstrzymania płatności i zobowiązują Wykonawcę do niezwłocznego 
ustosunkowania się na piśmie do wniesionych zastrzeżeń.  

13. Beneficjent informuje, że z tytułu realizacji niniejszej umowy przez Organizację Współpracującą, 
Beneficjent ponosi pełną odpowiedzialność finansową, która przekracza określone w Umowie 
wynagrodzenie Organizacji Współpracującej. Wynika to z zapisów umowy o dofinansowanie Projektu, 
przepisów prawa unijnego i prawa krajowego oraz właściwych wytycznych i interpretacji związanych  
z realizacją Projektu.  

14. W przypadku rozwiązania Umowy przed upływem czasu oznaczonego, na jaki Umowa została zawarta, 
Beneficjent zobowiązuje się, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Umowy, do zapłaty 
wynagrodzenia za tę część Umowy, która została zrealizowana należycie, zgodnie z jej postanowieniami. 

15. Wynagrodzenie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

16. Zamawiający nie przewiduje udzielenia Organizacji Współpracującej zamówień „uzupełniających”. 

 

                                                            
1 Przez element zamówienia Strony rozumieją poszczególne pakiety, dla których realizowane będą usługi, o których mowa  w § 1 

ust. 3. 



 

   

 

  

§ 5 
1. Strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich kroków, aby osiągnąć polubowne rozstrzygnięcie 
ewentualnych sporów wynikających z realizacji postanowień niniejszego porozumienia. 
2.  W przypadku niemożności rozwiązania sporu drogą ugodową, Strony poddadzą rozstrzygnięcie sporu 
sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Beneficjenta. 
3. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem 1-miesięcznego okresu 
wypowiedzenia. 
6. Umowa wygasa w przypadku rozwiązania umowy na realizację Projektu. 
7. Każda zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
8. Umowa będzie wykonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
1 załącznik: 

Protokół odbioru 

 

 

 

 

Beneficjent                                                                                               Organizacja Współpracująca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

  

Załącznik nr 1 do Umowy współpracy 

PROTOKÓŁ ODBIORU MATERIAŁÓW 
do umowy współpracy  zawartej w dniu __________________ 

w ramach i na potrzeby projektu „Edukacja włączająca - województwo łódzkie”   

sporządzony w dniu _______________________ w  ________________________ 

1.   Beneficjent:                          

OŚWIATA i BIZNES spółką z o.o. 
40-154 Katowice, al. Wojciecha Korfantego 141 
NIP  6342738597 

2. Organizacja współpracująca (opcjonalnie pieczęć): 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 

3. Przedmiot zamówienia:  

Nazwa towaru/usługi j.m. Ilość 

Materiały “Edukacja włączająca w województwie łódzkim – wnioski i uwagi pracowników 
placówek doskonalenia nauczycieli” 

szt.  

Materiały “Edukacja włączająca w województwie łódzkim – wnioski i uwagi pracowników 
jednostek samorządu terytorialnego i kuratoriów oświaty” 

szt.   

Materiały “Edukacja włączająca w województwie łódzkim – wnioski i uwagi nauczycieli 
oraz kadry kierowniczej przedszkoli i szkół podstawowych” 

szt.  

Materiały “Edukacja włączająca w województwie łódzkim – wnioski i uwagi nauczycieli 
oraz kadry kierowniczej szkół ponadpodstawowych” 

szt.  

◻ Zamawiający przyjął realizację zamówienia bez zastrzeżeń stwierdzając, że usługa spełnia kryteria 
określone w umowie 

◻ Zamawiający zgłosił następujące zastrzeżenia i uwagi: 
____________________________________________________________________________ 

Zaznaczenie wiersza 1 oznacza, że protokół niniejszy stanowi podstawę do wypłacenia wynagrodzenia. 
Zaznaczenie wiersza 2 oznacza, że wynagrodzenie może być wypłacone po usunięciu zastrzeżeń Zamawiającego.  

 
 

WYKONAWCA: 
 

 
 

 
 

 
 

ZAMAWIAJĄCY: 
 
 

czytelny podpis/pieczęć firmowa (jeśli dotyczy)  czytelny podpis 

 


