POWIATOWY ZESPÓŁ PORADNI
PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH W WEJHEROWIE
84-200 Wejherowo, ul. Ofiar Piaśnicy 22

tel. 058/672-10-08 fax. 058/672-39-66,

Wejherowo dnia 22.09.2014 r.

PZPPP.W.1142.11/14

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY:
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie
ul. Ofiar Piaśnicy 22
84 – 200 Wejherowo
tel. 058 672 10 08
fax. 058 672 39 66
email: pzwejherowo@wp.pl
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie koła pozalekcyjnego dla uczniów
zdolnych z zakresu matematyki, fizyki, informatyki.
Zamówienie obejmować będzie 60 godzin realizowanych z danego przedmiotu w roku
szkolnym 2014/2015.
3. WARUNKI ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH
WARUNKÓW
3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się nauczyciele spełniający następujące
warunki:
3.1.1. 5 letni staż pracy w szkole ponadgimnazjalnej lub gimnazjum;
3.1.2. odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu:
matematyki, fizyki, informatyki.
3.2. Dodatkowymi kryteriami przy wyborze są:
3.2.1. ukończone formy doskonalenia zawodowego w zakresie pracy z uczniem zdolnym
[punktowane: 5 pkt.];
3.2.2. osiągnięcia w pracy z uczniem zdolnym (uzyskanie przez prowadzonych przez
siebie uczniów, wysokich miejsc w konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich
i powiatowych) [punktowane: 10 pkt.];
3.2.3. doświadczenie w pracy z uczniami zdolnymi [punktowane: 5 pkt.]
3.3. W celu oceny warunków pkt. 3.1.2. i 3.2.1. Zamawiający wymaga przedłożenia wraz
z Formularzem oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) dokumentów
potwierdzających spełnianie tych warunków. W pozostałych przypadkach należy złożyć
oświadczenia.

4. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
4.1. W formularzu oferty należy podąć cenę brutto (cyfrowo i słownie) za jedną godzinę
zajęć.
5. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
5.1. do 31.05.2015 r.
6. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
6.1. Ustala sie, że składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, od dnia
składania ofert.
6.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna sie wraz z upływem terminu składania ofert.
7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
7.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się pod rygorem
nieważności w formie pisemnej.
7.2. Oferta obejmie całość przedmiotu zamówienia i musi być sporządzona w oparciu
o zapytanie ofertowe.
8. WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY:
8.1. Oferta wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału
w zamówieniu.
9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
9.1. Ofertę należy złożyć w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznych w Wejherowie, ul. Ofiar Piaśnicy 22, 84 – 200 Wejherowo (sekretariat),
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (dokumenty w formie „skanów”) do dnia
03.10.2014 r. do godz. 10.00.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
Imię i nazwisko Wykonawcy ..................................................................................................
................................................................................................................................................
Miejsca zamieszkania Wykonawcy ........................................................................................
................................................................................................................................................
Do: Nazwa i siedziba Zamawiającego: Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznych w Wejherowie, ul. Ofiar Piaśnicy 22, 84 – 200 Wejherowo
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na prowadzenie koła pozalekcyjnego dla uczniów
*
zdolnych z zakresu matematyki / fizyki / informatyki
Oferuję za realizację 1 godziny zajęć stawkę:
cena brutto .....................................................złotych
(słownie:
.....................................................................................................................................)
Oświadczam, że uważam sie za związanego(a) niniejszą ofertą przez okres 30 dni,
od dnia składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna sie wraz z upływem
terminu składania ofert.
Oświadczam, że zrealizuję 60 godzin zajęć do dnia 31 maja 2015 r., przygotuję
autorski program w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy oraz harmonogram
prowadzonych zajęć, w terminie 14 od dnia podpisania umowy.
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę
do niego żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem(am) niezbędne informacje do przygotowania
oferty.
Oświadczamy, że zawarty w zapytaniu ofertowym projekt umowy (załącznik
nr 2 do zapytania ofertowego) został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się
w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na wskazanych warunkach
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Załączniki do oferty
1. ............................................
2. ............................................
3. ............................................

..........................................., dn. ................
.....................................................................
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*
zaznaczyć odpowiednie

Załącznik nr 2

UMOWA O DZIEŁO Nr __
na opracowanie autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych
dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki / fizyki / informatyki w ramach
Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego, działającego w Powiatowym Zespole Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie
zawarta w dniu………………… w Wejherowie
między:
Powiatowym Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie
w którego imieniu działają:
Krystyna Redlicka - Dyrektor PZPP-P w Wejherowie
dane Płatnika, w tym adres do doręczeń Zamawiającego:
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie
ul. Ofiar Piaśnicy 22, 84-200 Wejherowo
NIP 588-223-88-11 REGON 220475365
- zwanym dalej „Zamawiającym”
a:
____________________________________
____________________________________
- zwanym dalej „Wykonawcą”.
Strony zawierają niniejszą umowę, zwaną dalej "Umową", o treści następującej:
§ 1.
1.Umowa jest zawarta w związku z kontynuacją działań realizowanych w ramach projektu
„Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach
w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013, realizowanego przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego w porozumieniu z Powiatem Wejherowskim.
§ 2.
1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do prawidłowego
wykonania przedmiotu Umowy i zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z należytą
starannością.
2. Wykonawca wykona przedmiot Umowy, zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę oraz
Umową.
3. Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu Umowy osobom trzecim tylko w zakresie
określonym w ofercie Wykonawcy, przy czym za działanie lub zaniechanie osób trzecich, którym
Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca odpowiada jak za własne
działanie lub zaniechanie.

§ 3.
1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących czynności w ramach danej części
zamówienia objętej ofertą:
1) opracowania autorskiego programu nauczania, zwanego dalej „APN”;
2) przeprowadzenia 60 godzin zajęć pozalekcyjnych, zwanych dalej „Zajęciami”, dla uczniów
szczególnie uzdolnionych, zgodnie ze złożoną ofertą, na podstawie APN, w okresie od dnia
zawarcia Umowy do dnia 31 maja 2015 r.– przy czym godzina zajęć pozalekcyjnych trwa
nie dłużej niż 60 minut;
3) przekazania Zamawiającemu do akceptacji APN - w terminie do 30 dni od dnia zawarcia
Umowy;
4) opracowania i przekazania Zamawiającemu harmonogramu Zajęć, zwanego dalej
„Harmonogramem”, w terminie do 14 dni od daty zawarcia Umowy;
5) prowadzenia dziennika z realizacji Zajęć;
6) monitorowania udziału uczestników w Zajęciach oraz prowadzenia dokumentacji zajęć;
7) zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w czasie Zajęć;
8) uczestnictwa w zebraniach organizowanych przez LCNK;
9) współpracy z koordynatorem LCNK oraz psychologami LCNK, w tym zwłaszcza
do uzyskania od psychologa LCNK informacji na temat potrzeb edukacyjnych
i wychowawczych uczniów;
10) rzetelnego sporządzania i prowadzenia dokumentacji wykonywania Umowy, na podstawie
wzorów zatwierdzonych przez Zamawiającego, a w szczególności do prowadzenia
dziennika z realizacji Zajęć.
11)Uczestniczenie wraz z uczniami uzdolnionymi w dodatkowych formach wsparcia poza
siedzibą LCNK, np. wykłady, warsztaty, konferencje i spotkania, konkursy, wycieczki
edukacyjne, itp.,
12)Udział w szkoleniach, warsztatach organizowanych przez Regionalne Centrum Nauczania
Kreatywnego w Gdańsku lub LCNK,
13)Udział w ewaluacji działań realizowanych przez LCNK, w tym sporządzanie sprawozdania
z realizacji programu autorskiego i przedstawienie go do LCNK, w terminie 30 czerwca
2015 r.
14)Utrzymywanie aktywności na Portalu „ Zdolni z Pomorza”
15)współdziałanie z LCNK, między innymi w takich obszarach, jak: korzystania z platformy elearningowej, organizacja spotkań akademickich i obozów naukowych, przyznanie uczniowi
indywidualnego opiekuna-mentora,
2. Zajęcia będą odbywały się w soboty pomiędzy godziną 8.00 a 14.00 lub od godziny 15.00 w dni
robocze.
3. Zajęcia będą prowadzone w małych grupach, nie przekraczających 12 osób.
4. Zajęcia odbywać się będą w pracowniach na terenie szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych
przez Powiat Wejherowski lub w siedzibie Lokalnego Centrach Nauczania Kreatywnego, zwanych
dalej "LCNK" w przypadku zajęć organizowanych przez psychologów LCNK.
5. W ramach Zajęć należy zaplanować pracę własną uczniów, w tym wykonywanie dodatkowych
zadań, pracę metodą projektu w grupach kilku uczniów.
6. Dokładne miejsce i terminy prowadzenia Zajęć zostaną podane Wykonawcy najpóźniej na 3 dni
przed datą pierwszych zaplanowanych Zajęć, przy czym pierwsze Zajęcia odbędą się nie
wcześniej niż 3 dni od dnia zawarcia Umowy.
7. APN musi zawierać następujące informacje:
1) metryczka APN (ogólne informacje o APN – autor, adresat, geneza APN, koncepcja APN,
organizacja Zajęć, liczba godzin);
2) cele ogólne i szczegółowe;
3) plan nauczania określający nazwę obszarów tematycznych oraz ich wymiar;
4) treści kształcenia w zakresie poszczególnych obszarów tematycznych, zawierające,
między innymi, treści odnoszące się do różnych dziedzin nauki;
5) procedury osiągania założonych celów;
6) przewidywane osiągnięcia uczniów;
7) literatura (podręczniki, zbiory zadań, skrypty, itp.).

8. APN musi mieć twórczy i indywidualny charakter, w szczególności musi zostać ściśle
dostosowany do potrzeb i możliwości konkretnej grupy uczniów.
9. APN obejmuje zakres treści kształcenia przeznaczonych do omówienia w roku szkolnym
2014/2015.
10. W APN należy uwzględnić zagadnienia i zadania, które pojawiają się na konkursach
przedmiotowych i olimpiadach z matematyki, fizyki i informatyki.
11. APN oraz prowadzone Zajęcia muszą uwzględniać specyficzne potrzeby każdego ucznia, które
określone zostaną na podstawie diagnozy przeprowadzonej w poradniach psychologiczno –
pedagogicznych na etapie rekrutacji uczniów do Projektu oraz obserwacji prowadzonej przez
osobę prowadzącą Zajęcia.
12. W okresie obowiązywania Umowy dopuszczalne i wskazane jest wprowadzanie w APN przez
osoby prowadzące Zajęcia zmian prowadzących do realizacji celów Zajęć oraz lepszego
dostosowania Zajęć do potrzeb uczestniczących uczniów. O zmianach takich Wykonawca
zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej celem
uzyskania akceptacji Zamawiającego.
13. Harmonogram zawiera listę planowanych tematów i wymiar godzin przeznaczonych na ich
realizację. W przypadku rozbieżności pomiędzy faktycznym wykonaniem Umowy,
a Harmonogramem Zamawiający zażąda przeprowadzenia zajęć uzupełniających w wymiarze
równym liczbie godzin niezrealizowanych.
14. Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie do 3 dni od zawarcia Umowy:
1) szablony APN i Harmonogramu;
2) wytyczne dotyczące wzorów dokumentacji Zajęć.
15. Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzania w formie pisemnej lub elektronicznej
dyspozycji otrzymanych od Zamawiającego, związanych z bieżącą realizacją zadań wynikających
z Umowy, w tym zwłaszcza dotyczących terminów i miejsc prowadzenia Zajęć.
16. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu bieżącej informacji
o wszelkich nieprawidłowościach w wykonaniu Umowy.
§ 4.
1. Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ____ zł
(słownie:_______ złotych ___ /100 ) brutto za każdą godzinę przeprowadzonych zajęć
pozalekcyjnych.
2. Wynagrodzenie zostanie przelane na wskazane konto bankowe Wykonawcy w trzech transzach:
1) za zajęcia pozalekcyjne przeprowadzone w okresie do 20 grudnia 2014 roku przysługuje
I transza wynagrodzenia;
2) za zajęcia pozalekcyjne przeprowadzone w okresie od 21 grudnia 2014 roku do 31 marca
2015 roku przysługuje II transza wynagrodzenia;
3) za zajęcia pozalekcyjne przeprowadzone w okresie od 1 kwietnia 2015 roku do 31 maja
2015 roku przysługuje III transza wynagrodzenia.
3. Wykonawca oblicza wynagrodzenie dla danej części przedmiotu zamówienia, mnożąc liczbę
godzin zajęć przeprowadzonych w terminach, o których mowa w ust. 1, przez cenę jednej godziny
przeprowadzonych zajęć pozalekcyjnych, wskazaną w dotyczącym danej oferty punkcie ustępu 2.
4. Zamawiający ma prawo weryfikacji obliczonej wysokości transzy wynagrodzenia.
5. Wykonawca zobowiązany jest wystawić i dostarczyć Zamawiającemu rachunek za każdą
z transz, o których mowa w ust. 2, oraz dostarczyć wymaganą dokumentację, o której mowa
w § 3 ust 1 pkt 10, w terminie do 7 dni od daty końcowej okresu, za który wypłacana jest dana
transza.
6. Transze wynagrodzenia, o których mowa w ust. 2, zostaną przelane w terminie do 7 dni od dnia
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionego pod względem formalno-rachunkowym
rachunku.
7. Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Zapłata wynagrodzenia stanowi całość świadczenia wzajemnego Zamawiającego należnego
na rzecz Wykonawcy z tytułu wykonania przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań wynikających
z Umowy. Zobowiązanie Zamawiającego zostanie zatem wykonane z chwilą zapłaty całości
wynagrodzenia, a Wykonawca nie otrzyma żadnych dodatkowych świadczeń od Zamawiającego
tytułem wynagrodzenia, zwrotu kosztów, wydatków lub nakładów.

§ 5.
1. Wykonawca, bez potrzeby złożenia dodatkowego oświadczenia woli przez którąkolwiek
ze Stron, przenosi na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe wraz z prawem
decydowania o wykonywaniu autorskich praw zależnych do wszelkich powstałych w ramach
wykonywania Umowy utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), zwanej dalej „Pr.Aut.”,
tj. APN, zwanym dalej „Utworem”, na wszystkich polach eksploatacji wynikających z celu Umowy,
w tym polach eksploatacji wymienionych w ust. 2, na czas nieokreślony, bez ograniczeń co
do liczby egzemplarzy Utworu oraz miejsca korzystania z Utworu. Przeniesienie majątkowych praw
autorskich następuje z chwilą stworzenia Utworu.
2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich obejmuje następujące pola eksploatacji:
1) utrwalanie dowolną techniką znaną w dniu zawarcia Umowy, na wszelkiego rodzaju
nośnikach, w szczególności: drukiem w dowolnej formie (w tym: w twardej i miękkiej
oprawie, wydaniach broszurowych, pismem Braille’a) i dowolnej technice (w tym:
reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej, audiowizualnej), na nośnikach fonicznych –
audiobooki i na nośnikach informatycznych (w tym w formie e-booków);
2) zwielokrotnianie dowolną techniką znaną w dniu zawarcia Umowy, na wszelkiego rodzaju
nośnikach, w szczególności: drukiem w dowolnej formie (w tym: w twardej i miękkiej
oprawie, wydaniach broszurowych, pismem Braille’a) i dowolnej technice (w tym:
reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej, audiowizualnej, na nośnikach fonicznych –
audiobooki) i na nośnikach informatycznych (w tym w formie e-booków),
3) wprowadzanie do obrotu oryginału i wytworzonych egzemplarzy;
4) wprowadzanie do pamięci komputera i wykorzystywanie w sieci Internet,
5) publicznie wykonywanie i publicznie prezentowanie,
6) wystawianie;
7) wyświetlanie;
8) wypożyczanie i wynajmowanie oryginału i wytworzonych egzemplarzy;
9) wykorzystywanie do reklamy i promocji działań prowadzonych przez Zamawiającego;
10) wielokrotne wykorzystanie, w tym w kolejnych dodrukach w nieograniczonej liczbie
egzemplarzy w tym także w wersjach obcojęzycznych;
11) udostępnianie do wykorzystania instytucjom oraz osobom trzecim w ramach potrzeb
Zamawiającego;
12) wykorzystanie we wszelkiego rodzaju mediach.
3. Powyższe przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje także wszelkie późniejsze
zmiany w Utworze dokonywane przez Zamawiającego.
4. Za spowodowane oczywistą koniecznością Strony uznają następujące zmiany Utworu:
1) zmiany wynikające z formatowania Utworu za pomocą różnych edytorów tekstu;
2) dostosowywanie Utworu do wymogów edytorskich;
3) dostosowanie Utworu do potrzeb prezentacji multimedialnej;
1) Wykonawca zezwala Zamawiającemu na dokonywanie powyższych zmian, bez
konieczności uzyskania dalszej zgody Wykonawcy, jego pracowników lub
podwykonawców.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4, obejmuje także wynagrodzenie za:
1) przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu na polach eksploatacji o których
mowa w ust. 2;
2) upoważnienie do korzystania z Utworu w zakresie określonym postanowieniami Umowy;
3) przeniesienie prawa decydowania o wykonywaniu autorskich praw zależnych do Utworu;
4) przeniesienie własności egzemplarza(-y), na których Utwór utrwalono.
6. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że wykonany Utwór będzie wynikiem jego indywidualnej
działalności twórczej i nie będzie naruszać praw autorskich ani jakichkolwiek innych praw osób
trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne
Utworu, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw
własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie w związku z wykonywaniem Umowy
przepisów Pr.Aut. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec
Zamawiającego wynikającymi z ewentualnych naruszeń praw własności intelektualnej i powstałymi
w wyniku korzystania przez Zamawiającego z Utworu, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia

na swój koszt wszelkich kroków prawnych zapewniających Zamawiającemu należytą ochronę
przed takimi roszczeniami, a w szczególności zobowiązuje się wstąpić w miejsce Zamawiającego,
lub w przypadku braku takiej możliwości - przystąpić po stronie Zamawiającego, do wszelkich
postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić
Zamawiającemu zasądzone i wypłacone przez Zamawiającego kwoty odszkodowań wynikające
z ewentualnych naruszeń praw własności intelektualnej osób trzecich, powstałych w wyniku
korzystania przez Zamawiającego z Utworu, wraz z wszelkimi związanymi z tym wydatkami
i opłatami, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej - pod warunkiem, że Zamawiający
niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o zgłoszonych roszczeniach. Wykonawca zobowiązany jest
do zwrotu Zamawiającemu kwot, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w terminie do 30 dni
od dnia doręczenia przez Zamawiającego pisemnego żądania ich zwrotu.
7. W celu wykonania Umowy, z chwilą dostarczenia Zamawiającemu Utworu, Zamawiający udziela
niniejszym Wykonawcy na okres wykonywania Umowy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji
na korzystanie z autorskich praw majątkowych do Utworu na polach eksploatacji, o których mowa
w ust. 2.
§ 6.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia obserwacji zajęć prowadzonych
na podstawie Umowy przez Wykonawcę, także bez wcześniejszego powiadomienia Wykonawcy
o terminie obserwacji. Przedmiotem obserwacji będzie w szczególności kontrola należytego
wykonywania Umowy przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany udostępnić obserwującym
dokumenty związane z wykonywaniem Umowy. Wykonawca winien stworzyć odpowiednie warunki
osobom przeprowadzającym obserwację.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości wykonywania Umowy przez
Wykonawcę, w ramach którego Zamawiający ma prawo:
1) wyrażania opinii na temat wykonywania Umowy;
2) żądania dostarczenia przez Wykonawcę informacji dotyczących wykonywania Umowy;
3) żądania od Wykonawcy usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli
prawidłowości wykonywania Umowy.
§ 7.
1. Zamawiający może jednostronnie rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym z Wykonawcą
będącym zarazem osobą prowadzącą Zajęcia na podstawie Umowy, jeżeli w okresie
obowiązywania Umowy osoba prowadząca Zajęcia:
1) została ukarana prawomocną karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn.
zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – prawomocną karą dyscyplinarną,
o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U 2012 poz. 572 z późn. zm.), lub została skazana prawomocnym wyrokiem
za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub
2) wszczęto przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.
2. Rozwiązanie Umowy może dotyczyć całości albo części Umowy.
3. Jeżeli którakolwiek z okoliczności, o których mowa w ust. 1, wystąpi co do osoby zgłoszonej
jako osoba prowadząca Zajęcia przez Wykonawcę nie będącego zarazem osobą prowadzącą
Zajęcia na podstawie Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia z Zamawiającym
negocjacji mających na celu zawarcie aneksu do Umowy w oparciu o § 9 ust. 3 pkt 3 w związku
z ust 4 pkt 4.
§ 8.
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności.
2. Wykonawca wnioskujący o zmianę Umowy, przedłoży Zamawiającemu pisemne uzasadnienie
konieczności wprowadzenia zmian do Umowy.
§ 9.

1. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U.
z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.), zwanej dalej: „u.o.d.o.” – w celu wykonania przez
Wykonawcę Umowy – Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie określonych danych
osobowych uczniów, którzy będą uczestniczyli w przewidzianych Umową zajęciach, w związku
z realizacją umowy, a Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe
zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisami u.o.d.o.
i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do
przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100 poz. 1024), zwanego dalej
„Rozporządzeniem”, na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.
2. Zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje dane niezbędne do realizacji Umowy
i oznacza nazwisko i imiona, płeć, wiek, PESEL, wykształcenie i dane kontaktowe - tj.: adres (ulica,
numer domu, kod pocztowy, miejscowość, gmina, powiat, województwo), telefon stacjonarny,
telefon komórkowy i adres e-mail uczniów, o których mowa w ust. 1.
3. Zamawiający oświadcza, że posiada zgodę na przetwarzanie i powierzenie przetwarzania
danych osobowych, o których mowa w ust. 2.
4. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych, w tym przestrzegania
następujących zasad postępowania z dokumentami zawierającymi dane osobowe:
1) pracy z przedmiotowymi dokumentami jedynie w zakresie niezbędnym do wykonywania
obowiązków wynikających z Umowy;
1) przechowywania dokumentów w czasie nie dłuższym niż czas niezbędny do zrealizowania
zadań, do których wykonania dokumenty są przeznaczone;
2) nietworzenia kopii dokumentów innych niż niezbędne do wykonania Umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) zachowania w poufności wszystkich danych osobowych powierzonych mu w okresie
obowiązywania Umowy lub dokumentów uzyskanych w związku z wykonywaniem
czynności objętych Umową, także po ustaniu Umowy;
2) zabezpieczenia korespondencji i wszelkich otrzymanych dokumentów przed kradzieżą,
uszkodzeniem lub zaginięciem;
3) niewykorzystywania zebranych na podstawie Umowy danych osobowych dla celów innych
niż określone w Umowie.
6. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o:
1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym
użyciu;
2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych
osobowych, prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony
Danych Osobowych, sądami, urzędami państwowymi lub policją.
7. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu, na każde jego żądanie, informacji
na temat przetwarzania wszystkich danych osobowych przez Wykonawcę, a w szczególności
niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia obowiązków
dotyczących ochrony danych osobowych.
8. Wykonawca umożliwi dokonanie kontroli zgodności z przepisami u.o.d.o., Rozporządzenia oraz
postanowieniami niniejszego paragrafu przetwarzania powierzonych danych osobowych
w miejscach, w których są one przetwarzane. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli
powinno być doręczone Wykonawcy co najmniej 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem
kontroli.
9. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o rażącym naruszeniu przez
Wykonawcę zobowiązań wynikających z przepisów u.o.d.o., Rozporządzenia lub niniejszego
paragrafu, Wykonawca umożliwi dokonanie niezapowiedzianej kontroli w celu, o którym mowa
w ust. 10.
10. Kontrolerzy mają prawo:
1) wstępu w godzinach pracy podmiotu kontrolowanego, za okazaniem imiennego
upoważnienia, do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do
przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane
powierzone dane osobowe poza zbiorem danych osobowych, i przeprowadzenia
niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności

przetwarzania danych osobowych z przepisami u.o.d.o., Rozporządzenia oraz
postanowieniami niniejszego paragrafu;
2) Żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień w zakresie niezbędnym do ustalenia
stanu faktycznego;
3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek
z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii;
4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego
do przetwarzania danych osobowych.
11. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości
zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku
kontroli.
12. Wykonawca zobowiązuje się do trwałego zniszczenia danych osobowych, powierzonych
na podstawie niniejszego paragrafu, natychmiast po zakończeniu ich przetwarzania.
13. W przypadku zakończenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron (niezależnie od sposobu
zakończenia i podstawy prawnej) Strony bezzwłocznie podejmą decyzję w szczególności
o procedurze, formie, terminie zwrotu danych osobowych. W takim przypadku Wykonawca
zobowiązuje się w szczególności do zwrotu wszelkich danych osobowych objętych Umową
i zaprzestania ich przetwarzania.
14. Z tytułu obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu Wykonawcy nie przysługuje
od Zamawiającego żadne odrębne wynagrodzenie lub inne świadczenia, w szczególności zwrot
kosztów, wydatków, nakładów.
§ 10.
1. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się w szczególności przepisy k.c., u.p.z.p.,
Pr.Aut., u.o.d.o. i Rozporządzenia.
2. Tytuły paragrafów zostały użyte dla przejrzystości Umowy i nie mają rozstrzygającego
znaczenia przy interpretacji treści Umowy.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla
Zamawiającego i Wykonawcy.

______________________
(podpis wykonawcy)

________________________
(podpis zamawiającego)

