
ZAPYTANIE O OFERTĘ

Szanowni Państwo,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie ofeĘ narealizację usługi wspóŁarządzania

dla uczestników dwóch mobilności międzynarodowych projektu 2020-t-pL0l_KA102_

079867 z funduszy PO WER, sęktor Ksźałcenie i szkolenia zawodowe w okresie od

18.04.2021 do 1 5.05.2021 r.

ZapyĄanie ofertowe wtaz z dokumentacją towarzyszącą stanowi załącznik do niniejszego

maila.

OfeĄ naleĘ składać na adres e-mail: metalowka@zszlosffolęka.edu.pl

do dnia 23.12.2020 r., godz.10:00.

Z powńaniem,

Dyrektor SzkoĘ
Tadeusz olszewski
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ostrołęka, dn. 16,L2,2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące realizacji usługi na w spóharządzanie w projekcie

I. Nazwa i adres Zamawiaiącego

I. Zamawiaiący.

H3ŁffH',f;,HrH3i Miasta ostrołęki, plac gen. |ózefaBema I, o7-4oo ostrołęka, NIP:

3]\i|3:[xfń-Ó1"#.t)" ' im, |Ózefa Psarskiego w ostrołęce, ul. 11 Listopa da 2o,

Przedstawia zaPYtanie ofertowe na realizację usługi współzarządzania wproiekcie.
n. Opis przedmiotu zamówienia
1" Przedmiotem zamówienia jest współzarządzanie proiektem oraz koordynacja działańzwiązanych z realizaĄą proiektu nr 202o-I-Pt0l-KA10 2-079867, pL ,,Eurospecjaliści zostrołęki"""' realizowanego w ramach programu powER sektor kształcenie i szkoleniazawodowe.
2' 

ff:ffir 
oPis Przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Załączniku nr ]. do niniejszego

3' WYkonawca musi PrzedstawiĆ ofertę obejmującą całość zamówienią gdyżzamówienie nie zostałoPodzielone na wyodrębnione części i musi byćzrealizowane w całości.

III. Termin wykonania zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia l 01.07.2027- 30.09.2021,r.

ry. Opis sposobu przygotowania ofert
1' oferta z załącznikami winna_ bYĆ sPorządzona na określonym przez zamawiającego formularzuofertowYm lub zgodnie z treścią oaiowióaniego formularza dołączonego do zapytania.2' 

.fiTil'iłi:ffPorządzonaw 
języku polskiń, n"pir"n, n" komputer?eilrń;ą Fwałą,

3' oferta musi bYĆ PodPisana Przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie zformą rePrezentacji Wykónawcy okieśioną * .ultri."e'ł,"nato.'ym lub innym dokumencierejestrowym, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy.

V. Mieisce oraz termin składania i otwarcia ofert
1' ofertY naleĘ składaĆ w siedzibie Zamawiającego - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im.|ózefaPsarskiego w ostrołęce, ul, 11 Listopada 20, o7-4hoostrołęka opisując kopertę iak poniżei:oferta na usługę edukacyjno,kulturową w ramach proiektu nr 2020-1-Ptol-KA10 2_079867 pt,,Eurospecialiści z Ostrołęki....''
b, lub przesyłać drogą mailową na adres: metalowka@zszlostroleka.edu.pl
2, Termin składania ofert upływa dnia23.12.2020 r. o godz.13:30.

ProjektpL 
"EurospecjaliŚci z ostrołęki we Włoszech" o numerze 2o2o-1-Plot-K/{1o2-o79867 realizowanyjestze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program OperacyjnyWiedza Edukacja Rozwój (Po WER),w ramach Projektu "MiędzYnarodowa mobilność edukaryjna uc)niów i absolwentów oraz kadry kształceniazawodowego"' Akcji 1 Mobilność edukaryjna programu powER sektor kształcenie i szkolenia zawodowe

w ramach konkursu wniosków 2020.
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3. 0twarcie ofert nastąpi w dniu 23.L2,2020r. o godz. .1,4:00 
wSekretariaci eZSZ.

VI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1' WYkonawca okreŚli cenę brutto zamówienia w_|LN cyfrow^o j słownie. Cenę zamówienia należyokreŚliĆ w formularzu ofertowym ri"no,"ią.y mzałącziiinr 2 do niniejszego zapytania.2' Cena Podana Przez WYkonawę--musi zawierić wszysttie koszty wyłónania przedmiotuzamówienia oraz€wentuiln. upurty or..o*"nu p.J* #rionr*.*,
' [r,§'ff"TTJ"""T:'' 

onu P"itr,ńiuonawcę zostaną ustalone na ók.e, ważności umowy i nie będą

uL opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty1' 
?Ó"rfl 

zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniżs4lmkryterium: cena _
2' MaksYmalną liczbę Punktów [100) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą

ffi ,T #iil?']!ffi ig§;;Ł;;ml*:;J';I i' ffi k;; aw cy otrzy ma' ą ó d p o wi ed n i o m ni ej szą

rP=frx100
"oB

gdzie:

Cn - najniższazaoferowana cena,

Cos - Cena zaoferowana w ofercie badanej

uIL Informacie 
3- |ormallościach, i-ałje z9yną dopełnione po wyborze oferĘ w celu

] fril?ffi'i|1,#g#iffi§[';"TJi:xilcą, 
który przedłożyofertę najkorzystn iejszą zpunktu

2, o wyborze najkorzystnńlii9i 
"r".r/'łrrtaną 

powiadomieni wszyscy Wykonawcv.3' 
*ffiX'fflrl3fi',XT# Wik;;";Ó któĘo 

"r".i,}",,,ł;ó'b.J;; " oiji;-,nym terminie

IX. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
1, osobą uprawnioną do bezpośredniego 

Ł":9|!"y"nia się z Wykonawcami jest:Dyrektor SzkoĘ Tadeusz Cits"ewski, iJ , Zg leą-aa-Br; ;;iiretalowka@źszlostroleka.edu.pl
Załączniki:

!:!.l="iYnr 1: Opis przedmiotu zamówienia,
załącznik nr 2: Formularz ofertowy,
Załączniknr 3: Umowa ;:li§PoŁ

,l'.. \\',' i )DOWYCH Nr 1

i... :l'ii Psarskiego
:.;;,,, li żf;, 0?-400 Ostrołęka

ł ti'l2$i ?64-68-82
-'Br.Ąń OOO181827 "%

\--*§r Ta deu s z O l s zew sk i

Projekt Pt "EurosPecialiŚci z ostrołęki we Włoszech" o numerze 2o2o-t-plol-R^lo2-o79867 realizowanyjest ze Środków Europejskiego Funduvu Społecznego, Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (Po WER),w ramach Projektu "MiędzYnarodowa mobilność edukary;na uJniow i absolwentó w orazkadry kształceniazawodowego"' Akcji 1 Mobilność edukaryjna programu powER sektor kształcenie i szkolenia zawodowew ramach konkursu wniosków 2020.
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Załącznik nr 1

opls pRzEDMloTU złtvlówlrrun

Tytuł zamówienia; współzarządzanie projektem oraz koordynacja działań związanych z realizacjąprojektunr 2020-1-PL01-KA102-079867, Pt. ,,EurosPecjaliści z Ostrołęłi..." realizowanego na zasadach programu
Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER),

Projektu działań,
b) koordynowa nie współpracy ze wszystkimi kontra henta mi zaangażowa nymiw realizację Projektu, w tym przede wszystkim zagraniczną organizacją
przyjmującą,
c) nadzór jakościowy nad realizacją projektu, w tym nadzorowania zgodności
realizacji projektu zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym * ,r.r"gólności w
zakresie realizacji budżetu i harmonogramu Projektu,
d) pomoc w przygotowaniu akcji informacyjnej o realizacji projektu,
e) pomoc w przeprowadzeniu rekrutacji dla mobilności zawodowej wewspółpracy ze zleceniodawcą (współorganizacja spotkań z rodzicami i
uczniami},
f) pomoc w obsłudze systemu FRSE online oraz Mobility Tool +,

a) przekazywanie Zleceniod.*.
założeniami realizacji projektu informacji na temat wykonanych w ramach

h) pomoc w ewaluacji i upowszechnianiu Projektu
prezentacji/relacji zdjęciowychz wyjazdów, umieszczenie
Projekcie na stronie internetowej Zleceniodawcy
i) pomoc w przygotowaniu raportu końcowego

g} pomoc w przy8otowaniu dokumentacji projektowej: programów staży,umów z uczestnikami projektu, zobowiązań do zapewnienia jakości
mobilności, porozumień o programie stażu, zgłoszeń uczestników,
certyfikatów uczestnictwa, dokumentów Europass Mobilność, list obecnościna zajęciach przygotowawczych, list odbioru certyfikatów uczestnictwa
i dokumentów Europass Mobilność, list potwierdzających złożenie raportu
w systemie Mobility Tool, ankiet ewaluacyjnych, dzienniczków stażu,
doku mentacji rekrutacyjnej

Termin realizacji zamówienia : OL.OI.2O21,- 30.09.2021r.

Projekt pt, ,,EurospecjaliŚci z ostrołęki we Włoszech" o numerze 2o2o-1-Plot-K^lo2-o79867 realizowanyjest ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program operaryjny Wiedza Edukacja Rozwój (Po WER),w ramach Projektu,,MiędzYnarodowa mobilność edukacyjna ucłniów i absotwentó w orazkadry kształceniazawodowego", Akcji 1 MobilnoŚĆ edukacyjna programu POWER selrtor Kształcenie i szkolenia zawodowe
w ramach konkursu wniosków 2020.

przedmiot zamówienia
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Załączniknr2

(pieczęć adresowa ftrmy Wykonawcy)

oFERTA

Dane Wykonawcy!

Nazwa:

Adres:

Numer telefonu: nr faksu:..... ..... E-mail:

|aniżej podpisany, działając w imieniu inarzecz
w odPowiedzi na zaPYtanie ofertowe na współzarządzanie proiektem oraz koordynacię działań
związanYch z realizacią Proiektu ,,Eurospecialiści z Ostrołęki ... " finansowanego ze środków
PO WER, na zasadach Programu ERASMUS+, Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, nr proiektu:
2O20'L-PLO'.'KALO2-079B67 oświadczam, że oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie
z wymaganiami zawarĘmi w opisie przedmiotu zamówienia za cenę brutto:
PLN, słownie złotych:

Ponadto oświadczam, że:

t, Powierzone zamówienie stanowiące przedmiot zamówienia wykonam w terminie
O L.O 1.202 1 - 30.09.2 O2 Lr.

2, ZaPoznałam/łem się z Projektem umowy i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do
zawarcia umowY na zawartYch tam warunkach w miejscu i terminie Wznaczonym przez
Zamawiaiącego.

załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

t,

2.

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacj i)

Projekt pt. ,,EurospecialiŚci z ostrołęki we Włoszech" o numerze 2o2o-1-PLoI-K^1o2-o79867 realizowany
jest ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (Po WERJ,

w ramach Projektu,,MiędzYnarodowa mobilność edukaryjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia
zawodowego", Akcji 1 MobilnoŚĆ edukacyjna programu POWER sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

w ramach konkursu wniosków 2020.
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Um owa w sp ółzarząd zania
proiektem nr 2O2O -L-PLO 1-KA1 O 2-07 9867

realizowanego ze środków po wEĘ na zasadach programu Erasmus +,
TYP akcii: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach ńztałcenia zawodowego

zwana dalej ,,Umową",zawartaw Ostrołęce w dniu r., pomiędzy:

Miasto Ostrołęka, plac gen. JÓzefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka, NIP: 7582142002 (Nabywca)

ZesPÓł §zkół Zawodowych nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, ul. 11 Listopada 20,07-410
Ostrołęka (Odbiorca)

zwanym dalej,Zamawiaj ącym'',

reprezentow arly m pr zez:

Dyrektor Zespołu Szkół - Pan Tadeusz Olszewski

a

. z siedzibą przy uI. .., posiadaiącą nr NIP

reprezentowanąprzez ,,...., zwanądalej ,,Zleceniobiorcą'',

zwanymi dalej łącznie,,Stronami",akażdasamodzielnie zwana również,,Stroną''.

Strony, niniejszym postanawiają, co następuje:

§1.
PrzedmiotUmowy

L StronY UmowY stwierdzają zgodnie, że wzajemna współpraca zostaje podjęta w celu realizacji
wsPÓlnego celu, którym jest zapewnienie uczniom Zlecóniodawcy jak najtlpszyctr możliwośĆi
rozwoiu kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie ich mobilnośĆi na rynk..pracy w obszarze
Unii EuroPejskiej Poprzez odbywanie praktyk zawodowych w insĘituc;acn i przedŚiębiorstwach
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Umowa okreŚla zasadY współpracy Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy oraz zakres
odpowiedzialnoŚci Stron w ramach realizacji projektu nr 2o2o-L-PL0l_KA102-o79B67, pL
,,EurosPecialiŚci z Ostrołęki ..." zwanego dalej ,,Proiektem" realizowanego z funduszy po wEą
na zasadach programu Erasmus +.

§2.
Zobowiązania Stron

1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonania na rzecz Z|eceniodawcy usługi polegającej na
koordynowaniu realizacii Projektu zgodnie z wnioskiem.

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do koordynowania realizacji Projektu zgodnie z wymaganiami
stawianYmi Przez FRSE, pomocy w wypełnianiudokumentów związańych z prówadŹeniem
Projektu w sYstemie dokumentów Online FRSE, systemie URF, tvtobiiity Tool oraz wszystkich

Projekt pt. ,,EurospecialiŚci z ostrołęki we Włoszech" o numerze 2o2o-!-Pllot-K^Io2-o79867 realizowany
jest ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (Po WER),

w ramach Projektu,,Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia
zawodowego", Akcji 1 MobilnoŚć edukaryjna programu POWER sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

w ramach konkursu wniosków 2020.
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innych narzędziach wymaganych w ramach
Programu Erasmus+.

Zleceniobiorca oŚwiadcza, iŻ posiada stosowne kwalifikacje, wiedzę oraz doświadczenieniezbędne do prawidłowego prowadzenia Projektu.
Zleceniobiorca oŚwiadcza,Żezapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu umowy i w całości jeakceptuje.

Dla sPrawnej realizacii,Projektu, Strony ustalaią następujące zasady jego realiza cji orazpodziałobowiązków pomiędzy Stronami:
1) W ramach Prowadzenia Projektu Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania następującychczynności:

a) PrzekazYwania Zleceniodawcy wszelkich niezbędnych dla zgodnej zzałożeniami realizacjiproiektu informacji na temat wykonanych w ramań projektu działań,b) koordYnowania wsPÓłpr^cy zó wszysikimi kontrahenta mi zaangażowanymi w realizację
. Projektu, w tym przede wszystkim zagraniczną organizacją przYmulącą, 

-

c) nadzoru jakoŚciowego nad iealizacją-Projektu, *"ty.n nadzorowania zgodności realizacjiProjektu z wnioskiem, w szczególności w zakresi! realizacji budzetrii harmonogramuProjektu,
pomocy w przygotowaniu akcji informacyjnej o realizacji projektu,
PomocY W PrzeProwadzeniu rekrutacji dla mobilności zawodowej we współpracy zezleceniodawcą (współorganizacja spotkań z rodzicamii uczniamiJ,
pomocy w obsłudze systemu FRSE online oraz Mobility Tool +,
pomocy w przygotowaniu dokumentacji projektowej: programów staży, umów zuczestnikami Projektu, zobowiązań do zapewnienia ;akości ńobilności, pórozumień o
Programie staŻu, zgJoszeń uczestników, certyfikaiów uczestnictwa, dokumentówEuroPass MobilnoŚĆ, list obecności na zajęciich przygoto wawczych, list odbiorucertYfikatów uczestnictwa idokumentów Euioprs Mońiinośi list-poiwierdza;ącycrr
złoŻenie raPortu w sYstemie Mobility Tool, ankiet .*"lu".vinych, dzienniczków stażu,dokumentacji rekrutaryjnej (protokói,załącznikl z listą."nłinlo*ą oraz regulamin),
Pomoc w ewaluacji i uPowszechnianiu Projektu 1irzygot;vanie prezóntacji/ielacji
zdjęciowYch z wYjazdów, umieszczenie informac;i o'^eroier<cń na stronie internetowejZleceniodawcy),
pomoc w przygotowaniu raportu końcowego,
Zleceniodaw ca zobowiązany jest do:
udostępnienia zleceniobiorcy wszelkich informacji i dokumentów wymaganych dorealizacji Projektu, w szczególnoŚci do zorganizowania i poniesienia kosztów wyjazdu ipobytu uczestników Projektu w miejscu odńywania prałtyt,
wsPÓłPracY ze Zleceniobiorcą przy realizacii kolejnych etapow projektu, w tym rekrutacjiuczestników, PrzYgotowania uczestników organi zacji wyjizdów zagranic znychdo miejscodbywania prakĘĘ

Zeęoł Szkt*Zawdowydt Hr 1
im Józ&Parskiega
wOsółCęco

finansowania z funduszy PO WER na zasadach

3.

4.

5.

d)

e)

0
g)

D

a)

h)

b)

§s,

Zleceniobiorca otrzyma n"r,*ou,u..1,fililllx:i§ łączne w wysokości ............. pLN brutto,
[słownie: ..,.... złoĘch)

1. powyższa cena obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy.2, ZamawiającY zaPłaci cenę usługi na podstawie fakiur cząstkowych wystawianych na koniec
każdego miesiąca począwszy od miesiąca stycznia 202Ir..

Projekt pt, ,,EurospecialiŚci z ostrołęki we Włoszech" o numerze 2o20-1-PLo1,-]K^L02-o79867 realizowanyjest ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program operaryjny Wiedza Edukacja Rozwój (Po WER),
w ramach Projektu,,MiędzYnarodowa mobilnoŚć edukaryjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia

zawodowego", Akcji 1 Mobi|noŚĆ edukacyjna programu POWER selrtor Kształcenie i szkolenia zawodowe
w ramach konkursu wniosków 2020.



3, Faktura wystawiona przezwykonawcę, musi wskazywać numer projektu.4, ZamawiającY zaPłaci cenę wYkonania usługi przelewem na konto wskazane przezWykonawcę
na fakturze, w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za dzieńzapłaĘ uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

PostanowierrŁloa"U.o-"
1. ZleceniobiOrca może powierzyć realizację vqlbranych części jego obowią zków przewidzianych wUmowie PodwYkonawcom, na co Zleceniodawia niniejszym wyraża zgodę. W przypadku

[T:I'":"o 
z PodwYkonawców, Zleceniobio.." oapo-i"Ja zaich działania lilb zaniechania jak za

2, w przypadku, gdy umowa zostanie rozwiązana z winy którejkolwiek ze stron, strona ta będziezobowiązana do zapłaty na rzecz drugiej.zó Stron karli uńowne; w wysokośc i 1,0o/ow terminie 7dni od dnia otrzymania wezwania i naiaóhuneł wsłazan} w wezwaniu.
3. Umowa zostaje zawartana czas do 30.09.2021 roku.

§s.
Wyłączenie odpowiedzialności

Za PrzYPadki dające Stronom możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności z Ętułu naruszeniaPostanowień UmowY uwaŻane są wYłącznie okolicznośii mające charakter zewnętrznych zd,arzeńnadzwYczajnYch, które WYstąPiłY Pozawarciu Umowy, a których Strony nie mogły przewidzieć aniim zaPobiec iktóre miałY istotny wpt- na realizaclę p--ostanowień Umowy /siła v,ryższa/. owYstąPieniu siłY wYŻszej Strony zobówiązują się infoimówać wzajemni" ,r'pis*ie w terminie7 fsłownie: siedmiu) d_ni od daty zaisinióńia 
'siły 

wyższej. W razie uchybienia terminowizawiadomienią Strona, która nie dóchowała terminu, niJ może powoływać się na zaistnienie siłyv'lYŻszej, W PrzYPadku zaistnienia siły wyższej i terminowego powiadomiónia o niej, StronyPodejmą wszelkie możliwe działania zmierzającedo minimal izaćii ieiskutków. Strony przystąpią wtakim przypadku do rozliczenia możliwych do ustalenia kosztów.

§6.
Ochrona praw, danych i informacii

1' StronY zobowiązują się do dołożenia najwyższej staranności rnr celu ochrony danych osobowychoraz tajemnicY Przedsiębiorstw obu Strón. Przez ,,tajemnicę przedsiębiÓ.rt*r,, rozumie sięnieujawnione do wiadomoŚci Publicznej informacjÓ, 
'w 

szczególności informacje techniczne,technologiczne, organizacYjne i biznesowe przedsiębiorstwa tzw. ,,Know-How,, lub inneinformacje Posiadające wartość gospodarczą, io do których Strona póal.ęł" działania w celuzachowania ich PoufnoŚ ci,.w szĆze§ólnosci 
'poprru) iii' orn^rr"nie jako poufne, tajne lub wjakikolwiek inny iposób wskazulący i" i.r, poufny charakter.

2' Postanowienia ust, 1 nie mają zastosowania do informacji lub materiałów, które są powszechnieznane,lub takich, które dotyczą jednej ze Stron i zostały poarnu do wiadomościpubliczn ej przeztę stronę.

3' StronY zobowiązują się PrzekazYwaĆ informacje i materiały stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwStron w rozumieniu ust. 1 wyłącznie pracownikom lub współpracbwnilom ziangażowaHym wwYkonYwanie UmowY, którzy Żobowiązali się na piśmie 
-do 

zachowania iJ w poufności conajmniej W takim zakresie, jak przewidziany w niniejszym paragrafie. Strony ponosząodPowiedzialnoŚĆ za działania i zanióchani" *yńi"nio;;; rv poprzednim zdaniu osób, jak zawłasne działania i zaniechania.
Projekt pt, ,,EurospecialiŚci z ostrołęki we Włoszech" o numerze 2o20-t-P]Lo1r-:KA1o2_o79867 realizowanyjest ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (Po WER),w ramach Projektu,,MiędzYnarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształceniazawodowego", Akcji 1 Mobilność edukacyjna programu pOWER sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

w ramach konkursu wniosków 2020.
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4. W celu uniknięcia wątPliwoŚci, Strony potwierdzają, że informacją poufną nie jest informacja o
fakcie podję cia przez Strony współpracy.

5. Zadne informacje stanowiące tajemnicę Stron, nie zostaną uiawnione przez Strony, ich
Pracowników, wsPÓłPracowników lub przedstawicieli bez upizeóniej pisemn ej zgody drugiej
Strony.

6, PrzePisY niniejszego Paragrafu nie mają zastosowania w przypadku gdy obowiązek ujawnienia
tajemnicY Przedsiębiorstwa którejkolwiek ze Stron wynika z bezńig|ędnie Óbowiązujących
PrzePisów Prawa lub Prawomocnych postanowień organów władz pańsiwowych posia'aającymi
Prawo Żądania udostępnienia takich informacji. W takim p.zypadku Stroni zolowiązina do
Przekazania informacji poinformuje drugą Stronę o takim Óbowiązku lub żądaniu, a także
Podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby zakres ujawnionych informacji nie wykraczał poza
minimal ny zakres wymagany przez b ezwzględnie ob owiązui ące przep isy prawa.

7, Obowiązek zachowania Poufności ciąży na Stronach również po zakończeniu Umowy przez czas
nieokreślony.

8. W PrzYPadku nieuPrawnionego ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,
Poszkodowana Strona może dochodzić odszkodowania na zasadióh ogóinych. 

' ^

§7.
Dane kontaktowe

1. StronY ustalają, że wszelka korespondencja doĘcząca niniejszei Umowy będzie kierowana na:
1) dla ZleceniodawcY - na adres poczĘ elektronicznej: metalowka@zszlostroleka.edu.pl lub na

adres ZesPÓł Szkół Zawodowych nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, ul. 11 Listopada 20,
07-4t0 Ostrołęka

2) dla Zleceniobiorcy - na adres poczty elektronicznej: ..............lub na adres
W PrzYPadku Przesłania informacji w sposób niezgodny ze zdaniem poprzednim przesłanie takiej
koresPondencji nie będzie uznane za skuteczne i rodzące jakiekolwiek skutki pomiędzy Stronami
jak i wobec stron trzecich.

2. Korespondencja, o której mowa w ust. 1 wymaga formy:
1) pisemnej, która wymaga doręczenia drugiej stronie osobiście, lub
2) Pisemnej, która WYmaga doręczenia za pośrednictwem operatora publicznego lub

PryWatne8o, a w szczególnoŚci pocztą poleconą za zwrotnym poleceniem odbioru lub pocztą
kurierską na adres siedziby tej Strony wskazany w ust. 1, lub

3) elektronicznei, która wymaga doręczenia drugiej stronie na adres e-mail wskazany w ust. ]_ o
ile jej odbiór zostanie potwierdzony niezwłocznie przezuprawnioną osobę, wskazaną w ust.1.

3, KoresPondencię okreŚloną W ust. 2 pkt 2) uważa się za doręczoną w przypadku otrzymania
zwrotnego Potwierdzenia odbioru lub z upływem ostatniego dnia okresu, w którym jest możliwy
odbiór pisma z placówki doręczającei korespondencję.

4, StronY zobowiązują się do niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni (słownie: siedem dni)
od dnia zaistnienia zmiany, wzaiemnego informowania się na piśmie o każdorazowej zmianie
adresów: siedziby, adresu do korespondencji, adresu e-mail zgodnie z ust. 1.

5. W PrzYPadku zmiany adresu siedziby lub adresu do korespondencji bez powiadomienia drugiej
StronY, koresPondencję wskazaną w ust. 1 doręczoną na zisadach Ókreślónych w ust. 2 na adres
strony wskazany zgodnie z ust. ]- uznaje się za doręczoną skutecznie.

Projelit pt. ,,EurospecialiŚci z ostrołęki we Włoszech" o numerze 2o2o-1-PLoL-K^1o2-o79867 realizowany
jest ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (Po WER),

w ramach Projektu,,Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia
zawodowego", Akcji 1 MobilnoŚĆ edukacyjna programu POWER selrtor Kształcenie i szkolenia zawodowe

w ramach konkursu wniosków 2020.
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6, Koordynatorem Projektu z ramienia Zleceniobiorcy jest tel. kom.: e-mail:

§B.
postanowienia końcowe

1, W sPrawach nieuregulowanYch w Umowie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w
szczególności kodeksu cywilnego.

W kaŻdYm miejscu UmowY, w którym wskazany jest termin liczony w dniach, odnosi się on do dni
kalendarzowych obejmujących dni robocze i dni ustawowo wolne od pracy.
W PrzYPadku Powstania sPoru wynikającego z realizacji Umowy niedającego się rozstrzygnąć wsPosób PolubownY, Strony poddają ten spór pod rozstrzygnięcie Sądu-Arbitrażowego przy
Krajowei Izbie GosPodarczei w Warszawie, zgodnie z ieŹÓ rógulaminem wewnętrznym. W
PrzYPadku koniecznoŚci rozstrzygania sporu wyńiXłego w zńiązki zrealizacją Umowy przez sąd
PowszechnY, sPÓr będzie rozstrzygany przez sąd pońszechny właściwy miÓ;ico-o dli siedzibyZleceniodawcy.

|eŻeli obecne lub PrzYszłe Postanowienie Umowy zostanie uznane za prawnie nieskuteczne lubniewaŻne w całoŚci lub częŚci, to nie naruszy to ważności i mocy otowiązującej pozostałych
Postanowień UmowY, chYba że Strony wyraźnie postanowią co ińnego. w- piiypadku uznaniajakiegokolwiek Postanowienia lub sformułowania Um orry ,i niezgodne , pi".". lub uznania
sformułowania lub Postanowienia Umowy za nieważn", Śftony zońowiązuiąsię uzgodnić nowesformułowanie lub Poslal9wjęnie, którego znaczenie będzie najbardziej zbliżone do pierwotnej
intencji stron i o najbardzie jzbliżonymskutku ekonomicżnym.
W PrzYPadku braku moŻliwoŚci zastosowania ust. 4, o ile prawo na to pozwoli, obowiązywanie
PrzedmiotowYch Postanowień Umowy ograniczone zostanie do postici przewidzian ej przez
przepisy powszechnie obowiązujące.

Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integraln ą częŚć:

1) załączniknr 1 - kopia formularza kontraktowego;

Wszelkie zmianY do Umowy, jak również jej wypowiedzenie, wymagaią formy pisemnej pod
rygorem nieważności.

Umowę sPorządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Niniej szym akceptuję warunki Umowy:

2,

3.

4,

5.

6,

7.

B.

W imieniu Zleceniodawcy:

Ostrołęka, dnia ....r.

Imię i nazwisko
stanowisko

W imieniu Zleceniobiorcy:

Ostrołęka, dnia .....r.

Imię i nazwisko
stanowisko

ProjektpL,,EurospecialiŚci z ostrołęki we Włoszech" o numerze 2o2o-!-Plot-K^lo2-o79867 realizowany
jest ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program 0peracyjny Wiedza Edukacja Rozwój (Po WER),

w ramach Projektu,,MiędzYnarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia
zawodowego", Akcji 1 Mobilność edukaryjna programu powER sektor kształcenie i szkolenia zawodowe

w ramach konkursu wniosków 2020.


