
  
 

 
  

 
 

 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Załącznik nr  5 
WZÓR UMOWY 

Zawarta w dniu …………………………… r. pomiędzy:  
Piotr Robert Szmigiel Centrum Szkoleniowe Norton z siedzibą przy Alei Beliny-Prażmowskiego 59/5,  31-534 
Kraków, NIP: 677-151-89-07, REGON: 357059728 reprezentowane przez: Piotr Szmigiel  – właściciel  zwany w 
dalszej części umowy „Zleceniodawcą”,  
a  
………………………………………………………………………………………………………(nazwa i adres 
Wykonawcy) o numerze NIP: ……………………………………….., 
REGON………………………………………………………, KRS……………………………………………………. 
wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr. ………………………………………., reprezentowaną przez: 
…………………………………………… (osoba do reprezentacji Wykonawcy) - ……………………………. 
(sprawowana funkcja)  
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 

Umowa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 

8.2. Uczenie się przez całe życie.. 

§ 1 
 
1. Przedmiotem Umowy jest przeprowadzenie egzaminów z języka angielskiego na poziomie A1, A2, B1 dla max. 

792 osób - 66 grup szkoleniowych po 12 Uczestników „Podniesienie kompetencji mieszkańców małych 

miejscowości Wielkopolski w zakresie podstawowej znajomości języka angielskiego – Edycja 2” nr 

RPWP.08.02.00-30-0169/18 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 

Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.2.   

 

2. Strony Umowy zgodnie ustalają, że zadanie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wykonane w okresie od ……….  
do …… .  
 

§ 2 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się do:  
1) organizacji i przeprowadzenie egzaminów z języka angielskiego…………….(nazwa egzaminu) na poziomie A1, 
A2, B1 dla max. 792 osób - 66 grup szkoleniowych po 12 Uczestników,  
2) zapewnienie konsultacji dla lektorów prowadzących zajęcia z Uczestnikami Kursu dotyczące zakresu materiału, 
metody przeprowadzania egzaminu. 
3) przeprowadzenia egzaminów, o których mowa powyżej na terenie województwa wielkopolskiego na terenie 
powiatów: 
a) chodzieskiego – gminy: Budzyń, Chodzież, Chodzież gm. Wiejska, Margolin, Szamocin, 
b) czarnkowsko-trzcianeckiego – gminy: Czarnków, Czarnków gm. Wiejska, Drawsko - gmina wiejska, Krzyż 
Wielkopolski, Lubasz - gmina wiejska, Połajewo - gmina wiejska, Trzcianka, Wieleń, 
c) gostyńskiego – gminy: Borek Wielkopolski, Gostyń, Krobia, Pępowo - gmina wiejska, Piaski - gmina wiejska, 
Pogorzela, Poniec, 
d) grodziskiego – gminy: Granowo - gmina wiejska, Grodzisk Wielkopolski, Kamieniec - gmina wiejska, 
Rakoniewice, Wielichowo, 
e) jarocińskiego - gminy: Jaraczewo - gmina wiejska, Jarocin, Kotlin - gmina wiejska, Żerków, 
f) kępińskiego – gminy: Baranów - gmina wiejska, Bralin - gmina wiejska, Kępno, Łęka Opatowska - gmina wiejska, 
Perzów - gmina wiejska, Rychtal - gmina wiejska, Trzcinica - gmina wiejska, 
g) kolskiego - gminy: Babiak - gmina wiejska, Chodów - gmina wiejska, Dąbie, Grzegorzew - gmina wiejska, 
Kłodawa, Koło - gmina wiejska, Kościelec - gmina wiejska, Olszówka - gmina wiejska, Osiek Mały – gmina wiejska, 
Przedecz, 
h) kościańskiego – gminy: Czempiń, Kościan, Kościan - gmina wiejska, Krzywiń Wielkopolski, Śmigiel, 
i) krotoszyńskiego – gminy: Kobylin, Koźmin Wielkopolski, Krotoszyn, Rozdrażew - gmina wiejska, Sulmierzyce, 
Zduny, 
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j) międzychodzkiego - gminy: Chrzypsko Wielkie - gmina wiejska, Kwilcz - gmina wiejska, Międzychód, Sieraków, 
k) nowotomyskiego – gminy: Kuślin - gmina wiejska, Lwówek, Miedzichowo – gmina wiejska, Nowy Tomyśl, 
Opalenica, Zbąszyń, 
l) obornickiego – gminy: Oborniki, Rogoźno, Ryczywół - gmina wiejska,  
m) ostrzeszowskiego – gminy: Czajków - gmina wiejska, Doruchów - gmina wiejska, Grabów nad Prosną, Kobyla 
Góra - gmina wiejska, Kraszewice - gmina wiejska, Mikstat, Ostrzeszów, 
n) rawickiego – gminy: Bojanowo, Jutrosin, Miejska Górka, Pakosław - gmina wiejska, Rawicz, 
o) słupeckiego - gminy: Lądek - gmina wiejska, Orchowo - gmina wiejska, Ostrowite - gmina wiejska, Powidz - 
gmina wiejska, Słupca, Słupca - gmina wiejska, Strzałkowo - gmina wiejska, Zagórów, 
p) szamotulskiego - gminy: Duszniki - gmina wiejska, Kaźmierz - gmina wiejska, Obrzycko - gmina wiejska, 
Obrzycko, Ostroróg, Pniewy, Szamotuły, Wronki, 
q) średzkiego – gminy: Dominowo - gmina wiejska, Krzykosy - gmina wiejska, Nowe Miasto nad Wartą - gmina 
wiejska, Środa Wielkopolska, Zaniemyśl - gmina wiejska, 
r) tureckiego – gminy: Brudzew - gmina wiejska, Dobra, Kawęczyn - gmina wiejska, Malanów - gmina wiejska, 
Przykona - gmina wiejska, Tuliszków, Turek, Turek – gmina wiejska, Władysławów - gmina wiejska,  
s) wągrowieckiego – gminy: Damasławek - gmina wiejska, Gołańcz, Mieścisko – gmina wiejska, Skoki, Wapno - 
gmina wiejska, Wągrowiec, Wągrowiec - gmina wiejska, 
t) wolsztyńskiego – gminy: Przemęt - gmina wiejska, Siedlec - gmina wiejska, Wolsztyn, 
u) wrzesińskiego – gminy: Kołaczkowo - gmina wiejska, Miłosław, Nekla, Pyzdry, Września, 
v) złotowskiego – gminy: Jastrowie, Krajenka, Lipka – gmina wiejska, Okonek, Tarnówka - gmina wiejska, Zakrzewo 
- gmina wiejska, Złotów, Złotów - gmina wiejska. 
3) sprawdzenia egzaminów w ciągu 5 dni roboczych od ich przeprowadzenia. 
4)  przekazania Zleceniodawcy drogą elektroniczną wyników egzaminów w ciągu 14 dni roboczych. 
5) przekazania Zleceniodawcy dokumentacji egzaminacyjnej: list obecności, protokołów egzaminacyjnych w ciągu 
10 dni roboczych od przeprowadzenia egzaminów. 
6) przekazania Zleceniodawcy certyfikatów w ciągu….dni roboczych. 
7) przeprowadzenia egzaminów, o których mowa powyżej, w terminach wskazanych w częściowych zamówieniach 
w miarę kończenia zajęć przez poszczególne grupy kursowe, w okresie od marca 2021 r. (dnia podpisania niniejszej 
umowy) do czerwca 2022 r. 
8) skierowania wykwalifikowanych egzaminatorów. 
9) informowania Zleceniodawcy o nieobecności Uczestników na egzaminie. 
2. Zleceniodawca zastrzega sobie:  

1) prawo kontroli wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy,  

2) wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją umowy i udostępniania 
tych dokumentów Zleceniodawcy oraz innym uprawnionym do tego podmiotom w celu wykonania przez te podmioty 
uprawnień kontrolnych.  

4. Zleceniodawca w oparciu o pisemną umowę, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy w 
celu realizacji przedmiotu Umowy.  
 

§ 3 
 

1. Zawiadomienia i oświadczenia woli stron związane z wykonaniem niniejszej umowy będą dokonywane za 
pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefaksu, niniejszej umowy.  

2. Strony zgodnie ustalają, iż:  
1) Wykonawca będzie wykonywał niniejszą umowę w oparciu o współpracowników zatrudnionych przez 
Wykonawcę w wybranej przez Wykonawcę formie i trybie,  
2) Wykonawca będzie uprawniony do zlecania części działań merytorycznych i technicznych podmiotom trzecim 
tylko za zgodą Zleceniodawcy i jeśli zlecenie takie nie będzie naruszało przepisów związanych z finansowaniem 
projektów EFS.  
3. Strony wskazują następujące dane jako właściwe do porozumiewania się w ramach wykonywania niniejszej 
umowy:  

1) Ze strony Zleceniodawcy:  
Osoba:   
e-mail:   
2) Ze strony Wykonawcy:  
 
Osoba: ……………………………………………  
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e-mail: ……………………………………………. 
 

§ 4 
 
1. Za realizację usług określonych w § 2 ust. 1 Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy łącznego 
wynagrodzenia w wysokości ………………. zł brutto (słownie: ………………………………………………………..) 

za jeden egzamin, łącznie: ..…….………………………………………. zł brutto, słownie 
………………………………………… …………………………………………………zł brutto).  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłacone zostanie po zrealizowaniu przedmiotu umowy, na podstawie 
faktury/rachunku wystawionej przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty przekazania faktury. Warunkiem 
wypłacenia wynagrodzenia jest posiadanie środków na wyodrębnionym rachunku bankowym do obsługi Projektu.  

4 Umawiające się Strony dopuszczają możliwość częściowych wypłat po zakończeniu jednej lub kilku sesji 
egzaminacyjnych. 

7. Płatność zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy.  

8. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.  
9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 15 000 zł, zostanie zwrócone lub zwolnione do 30 
dni od dnia prawidłowego wykonania przez Wykonawcę umowy. 
 

§ 5 
 
1. Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej 
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu 
wykonania części umowy. Wynagrodzenie ustalone zostanie przez przedstawicieli obu stron na podstawie 
udokumentowanych kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz udokumentowanych i wykonanych godzin 
do dnia przerwania prac.  

2. Zleceniodawca, zgodnie z art. 746 k.c., ma prawo odstąpić od umowy w przypadku niewywiązania się 
Wykonawcy z ustalonych warunków realizacji zamówienia.  

3. Zleceniodawca może odstąpić od umowy, naliczając karę umowną w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia 
brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, w przypadku, gdy pomimo uprzednich dwukrotnych monitów ze strony 
Zleceniodawcy, Wykonawca w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne.  
4. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zleceniodawca naliczy karę umowną 
w wysokości 5 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.  

 
§ 6 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.  
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. W przypadku ewentualnych sporów związanych z realizacją niniejszej umowy sądem właśc iwym do ich 
rozpoznania i rozstrzygnięcia jest właściwy rzeczowo sąd w Krakowie.  

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  
 
 
 
 
………………………………………………                               ………………………………………..…  
Zleceniodawca                                                                                         Wykonawca 
 
  

 
UMOWA POWIERZENIA 
Do umowy z dnia ………. 2020 roku 
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I. Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Zleceniodawca powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe Uczestników rekrutowanych na 

potrzeby realizacji egzaminów z języka angielskiego na poziomie A1, A2, B1 dla max. 792 osób - 66 grup 

szkoleniowych po 12 Uczestników „Podniesienie kompetencji mieszkańców małych miejscowości Wielkopolski w 

zakresie podstawowej znajomości języka angielskiego – Edycja 2” nr RPWP.08.02.00-30-0169/18 w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 

8.2. (zwanego dalej: Projektem) do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. 

2. Zgodnie z wymaganiami umowy o  dofinansowanie projektu korespondencja z Beneficjentem w trakcie 
realizacji projektu, w tym dotycząca weryfikacji dokumentacji w ramach wniosków o płatność oraz 
kontroli w miejscu realizacji projektu, odbywa się za pośrednictwem systemu SL2014. W ramach 
powyższego Zamawiający może zostać zobowiązany do przekazania w SL2014 dokumentacji dotyczącej 
udzielonego Zamówienia.  Administratorem danych przetwarzanych w systemie SL2014 jest minister 
właściwy do spraw rozwoju regionalnego 
3. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z Umową, 
Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa 
osób, których dane dotyczą. 
4. Wykonawca oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia. 

II. Zakres i cel przetwarzania danych 

1. Wykonawca będzie przetwarzał powierzone na podstawie niniejszej Umowy dane osobowe na 
podstawie zgody, wyłącznie w zakresie danych osobowych Uczestników Projektu rekrutowanych na 
potrzeby realizacji Projektu, wg niżej opisanych zasad. 
2. Powierzone przez Zleceniodawcę dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawca wyłącznie 
w celu realizacji szkolenia.   

III. Sposób wykonania Umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych 

1. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich 
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 
zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem 
danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia. 
2. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych 
danych osobowych. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do nadania imiennych upoważnień do przetwarzania danych 
osobowych wszystkim osobom, wyłącznie ze swego personelu, które będą przetwarzały powierzone 
dane w celu realizacji Umowy.  
4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust 3 pkt 
b Rozporządzenia przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych 
osobowych w celu realizacji Umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, 
jak i po jego ustaniu. 
5. Wykonawca po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa wszelkie 
dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa 
członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 
6. W miarę możliwości Wykonawca pomaga Zleceniodawcy w niezbędnym zakresie wywiązywać się 
z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, oraz wywiązywania się z obowiązków 
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określonych w art. 32–36 Rozporządzenia. 

IV. Obowiązki informacyjne 

Zleceniodawca zobowiązuje Wykonawca do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, 
obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia. 

V. Prawo kontroli 

1. Zleceniodawca i Administrator Projektu zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) i ust. 4 Rozporządzenia ma 
prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i 
zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia niniejszej Umowy. 
2. Wykonawca udostępnia Zleceniodawcy i Administratorowi Projektu wszelkie informacje 
niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

VI. Podpowierzenie 

1. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego przetwarzania 
podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 
Zleceniodawcy.   
2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na podstawie 
pisemnego polecenia Zleceniodawcy, chyba że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo 
Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku 
przed rozpoczęciem przetwarzania Wykonawca informuje Zleceniodawcę o tym obowiązku prawnym, o 
ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 
3. Podwykonawca, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, winien spełniać te same gwarancje i 
obowiązki, jakie zostały nałożone na Wykonawca w niniejszej Umowie. 
4. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zleceniodawcy i Administratora Projektu 
za niewywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych. 

VII. Odpowiedzialność Wykonawcy 

Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z 
treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych 
osobom nieupoważnionym. 
 

 Wykonawca:     


