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posTĘpowANIE o UDzlELENIE złtłówlnNn nA uSŁUGI SpOŁECzNE NR 07luS/2018
"Osobisly Program Sukcesu " ,

w ramach projektu pn. ,,AkWna integracją w Powiecie Swiebodzińskim"

§2
PRAWA loBoWlĄzKlsTRoN

W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia zadania pn, ,,Osobisty Program

Sukcesu, o którym mowa w § 1umowy, na warunkach izgodnie z przedstawionym opisem przedmiotu zamówienia

oraz treścią złożonej przez Wykonawcę oferty. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do

umowy.

Strony dopuszczają dokonanie zmian w terminach reaIizacji umowy ze względu na okolicznoŚci uniemoż|iwiające

realizację warsztatów dla większości osób z grupy oraz programie zajęć, jeżeli będzie to niezbędne do właściwego

wykonania umowy. Powyższe dotyczy w szczególności okoliczności mających miejsce po zawarciu umowy i jest

konieczne dla prawidłowej realizacji umowy,

Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z uwzględnieniem należytej staranności

i profesjonalnego charakteru wykonywanej działalności gospodarczej z wykorzystaniem najnowszych metod oraz

technik dydaktycznych,

Warsztaty zostaną zrealizowane w miejscowości nadmorskiej, pod adresem: ..,.........,,......,.

do korzystania z którego Wykonawca jest uprawiony na podstawie odrębnego tytułu prawnego. Wykonawca

oświadcza, że obiekt spełnia wszystkie normy sanitarne iprzeciwpożarowe oraz inne ustalone iwymagane na

podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Wykonawca oświadcza, że dokona koniecznych rezerwacji i opłat podczas realizacji zadania zgodnie ze wskazanym do

oferty programem pobytu.

Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami gwarantującymi naIeżytą realizację przedmiotu umowy,

w szczególności posiadającą odpowiedn ie doświadczenie i kwalifi kacje.

Wykonawca zawrze na rzecz uczestników wyjazdu umowy ubezpieczenie NNW o wartości co najmniej 10 tys. zł

podczas pobytu na 1 uczestnika, a następnie przekaże Zamawiającemu, najpóźniej na 2 dni przed realizacją umowy,

po|isę wraz z ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia w tym zakresie, a także OC dla 6 Opiekunów ze strony

Zamawiającego o wartości co najmniej 100 tys. zł,

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dokumentacji fotograficznej na nośniku CD/DVD. Ponadto Wykonawca

prowadzi listy obecności z zajęć na wzorach Zamawiającego. Wypełnione listy przekaże po wykonaniu każdego

wyjazdu wraz z dokumentem rozliczeniowo - księgowym,

Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcom, tylko w zakresie zgodnym

z oświadczeniem złożonym w ofercie,

10. Upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego mają prawo do dokonywania kontroli wykonywania umowy.

11. Zamawiający zobowiązuje się do:

1J dostarczenia Wykonawcy przed rozpoczęciem warsztatów wykazu uczestnikÓw;

2) lojalnej współpracy z Wykonawcą w celu jak najlepszego wykonania umowy;

§3
WYNAGRODZENlE

Strony zgodnie ustalają, że Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu umowy określonego w § 1 przysługuje

wynagrodzenie w łącznej wysokości: ... złotych brutto (słownie: ,,. ,.,.....,.,,,...,/100 brutto) przy zastosowaniu stawki
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ą
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