
 

Zadanie realizowane w ramach projektu „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie łaskim” 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

Załącznik nr 5 
do Zapytania ofertowego 

 
 Projekt umowy 
 

UMOWA NR ……..Z DNIA …......2022 r. 
 

Zawarta w dniu …………….2022 r. w Łodzi, pomiędzy: 
Fundacją Idee Społeczne FIDEES z siedzibą w Łodzi, ul. Kusocińskiego 61, 94-054 Łódź, NIP 
7692225396, wpisaną do KRS pod numerem 0000617327, reprezentowaną przez: Marzenę 
Ambroziak – Wiceprezes Fundacji, zwaną dalej „Zamawiającym” 
a 
………………………………………………………………………………, zwanym dalej „Wykonawcą” 
Umowa zawarta z Wykonawcą wybranym w wyniku zapytania ofertowego 
przeprowadzanego w związku 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.” 

 
Przedmiot Umowy 

      § 1. 
1. Zamawiający, w ramach projektu pn. „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie 

łaskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi 
na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 
Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020 zleca Wykonawcy do realizacji świadczenie usługi wsparcia 
psychologicznego dla: 

 średnio 15 uczestników świetlicy środowiskowej w Kwiatkowicach prowadzonej 
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzieradach, powiat łaski  
w łącznym wymiarze do 180h w okresie realizacji zamówienia, średnio   
12h miesięcznie; 

 średnio 15 uczestników świetlicy środowiskowej w Zalesiu prowadzonej przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzieradach, powiat łaski w łącznym 
wymiarze do 180h w okresie realizacji zamówienia, średnio  12h miesięcznie; 

 średnio 20 uczestników Klubu dla osób wymagających wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu w Kwiatkowicach prowadzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Wodzieradach, powiat łaski w łącznym wymiarze do 408h w okresie 
realizacji zamówienia, średnio 24h miesięcznie; 

 średnio 7 uczestników Klubu dla osób wymagających wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu „Albercik” w Chorzeszowie prowadzonego przez Fundację  
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im. Brata Alberta, Gmina Wodzierady, powiat łaski w łącznym wymiarze do 544h 
w okresie realizacji zamówienia, średnio 32h miesięcznie. 

2. Wykonawca będzie świadczył usługę w dniach i godzinach zgodnych  
z harmonogramem, ustalonym uprzednio z Zamawiającym. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w trakcie realizacji usługi kadry wskazanej 
w załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego. Zmiana osób świadczących usługę lub 
wprowadzenie nowej osoby jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji zaistnienia nie 
możliwej do przewidzenia i nie dającej się usunąć przeszkody, a nowo wprowadzona 
osoba musi posiadać wykształcenie i doświadczenie zawodowe co najmniej równoważne 
z doświadczeniem zastępowanej osoby. Każdorazowa zmiana osoby świadczącej usługę 
wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem odmowy zapłaty wynagrodzenia 
Wykonawcy w zakresie usługi wykonanej bez uprzedniego wyrażenia zgody. Zmiana  
osoby świadczącej usługę nie stanowi zmiany umowy. 

4. Wykonawca świadczył będzie usługę w: 
 Świetlicy środowiskowej w Kwiatkowicach, ul. Szkolna nr 17, 98-105 Wodzierady; 
 Świetlicy środowiskowej w Zalesiu z/s w Marianowie nr 12, 98-105 Wodzierady; 
 Klubie dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu  

w Kwiatkowicach, ul. Łódzka nr 11, 98-105 Wodzierady; 
 Klubie dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w Domu 

Pomocy Społecznej, Chorzeszów 37, 98-105 Wodzierady; 
lub innym miejscu ustalonym z Zamawiającym, na terenie województwa łódzkiego. 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie oraz predyspozycje 
niezbędne do prawidłowego i należytego wykonania niniejszej umowy. 

6. Wykonawca, w wykonaniu niniejszej umowy współpracuje z osobami zarządzającymi 
w/w placówkami oraz zespołem projektu.  

7. Świadczenie usługi przez Wykonawcę będzie poddane stałemu monitoringowi 
Zamawiającego. 

 
Rozliczenia między Stronami 

§ 2. 
1. Ustala się następujące wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu świadczenia usługi objętej 

umową ……… zł brutto (słownie: …………….. złotych 00/100) za przeprowadzenie jednej 
godziny świadczonej usługi. Łącznie, wartość umowy nie przekroczy ……………. zł. brutto 
(……………….. złotych brutto). 

2. Wypłata należności za świadczoną usługę nastąpi na podstawie faktury, wystawionej 
przez Wykonawcę, najpóźniej do 5 dnia następnego miesiąca kalendarzowego, w którym 
świadczona była usługa, z zastrzeżeniem ust. 6, w oparciu o zrealizowaną liczbę godzin  
w danym miesiącu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na w/w 
fakturze, w terminie do 30 dni do dnia przekazania Zamawiającemu faktury oraz 
dokumentów, o których mowa w ust. 3 poniżej, pod warunkiem posiadania środków na 
koncie projektu. W przypadku opóźnienia w płatności Wykonawca nie będzie dochodził 
odsetek za czas opóźnienia.  
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3. Wystawienie faktury i wypłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 uzależniona jest od 
przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu kompletnych (tj. prawidłowo 
uzupełnionych i podpisanych dokumentów, stanowiących załączniki do niniejszej 
umowy), za miesiąc, którego dotyczy wynagrodzenie, w tym: 
a) przekazania Zamawiającemu dzienników zajęć oraz kart doradczych, osobnych dla 

każdej w w/w placówek, za miesiąc, którego dotyczy wynagrodzenie, których wzór 
stanowi Załącznik nr 1 i 2 do niniejszej umowy; 

b) podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, którego wzór 
stanowi Załącznik nr 3. 

4. Wykonawca zobowiązuje się nie przekraczać limitu godzin zaangażowania zawodowego, 
o których mowa w Wytycznych. Na dzień podpisywania niniejszej umowy limit ten 
wynosi 276h m-c. W przypadku zmiany Wytycznych Wykonawca zostanie 
poinformowany przez Zamawiającego o nowej wartości limitu. Zmiana limitu nie 
wymaga zmiany niniejszej umowy. 

5. Niekwalifikowane będzie wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku nierzetelnego 
zestawienia godzin i zadań, nie przedłożenia prawidłowo wypełnionych w/w 
dokumentów bądź przekroczenia limitu 276h m-c zaangażowania zawodowego 
Wykonawcy.  

6. W przypadku nie przedłożenia w terminie wymaganych przez Zamawiającego 
dokumentów rozliczeniowych, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej, Zamawiający 
oświadcza, że będzie mógł rozliczyć świadczoną usługę za dany miesiąc jedynie  
w terminie do 3 miesięcy po zakończeniu miesiąca, w którym była ona świadczona,  
a w przypadku czerwca 2023 r. (ostatni miesiąc realizacji projektu), do 30 czerwca 2023 
r. Nieterminowe przedłożenie Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych skutkować 
będzie odmową Zamawiającego wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia w związku  
z niewywiązaniem się przez niego z niniejszej umowy.  

7. Wynagrodzenie Wykonawcy, z tytułu realizacji niniejszej umowy, jest współfinansowane 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 
Czas trwania umowy 

                  § 3. 
Umowa zostaje zawarta na okres od …………….2022 roku do 30.06.2023 roku. 

 
Podwykonawcy 

§ 4. 
Usługa świadczona będzie osobiście przez Wykonawcę lub osobę wyznaczoną przez 
Wykonawcę do realizacji zamówienia, zgłoszoną wcześniej Zamawiającemu. Wykonawca nie 
może powierzyć świadczenia usługi osobom trzecim. 

 
Rozwiązywanie umowy  

§ 5. 
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1. Zamawiający rozwiąże niniejszą umowę w trybie natychmiastowym  
w każdym czasie w przypadku: 
1) rozwiązania umowy o dofinansowanie przez IP bez prawa do odszkodowania na 

rzecz Wykonawcy; 
2)  niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę.  

W takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  
w wysokości 10% łącznego wypłaconego Wykonawcy do dnia rozwiązania 
niniejszej umowy wynagrodzenia. 

2. Niezależnie od kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, Zamawiający może 
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującemu mu a nie 
wypłaconemu jeszcze przez Zamawiającego wynagrodzenia. 

 
Postanowienia końcowe 

§ 6.  
1. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. 
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego, Wytycznych oraz inne, właściwe dla przedmiotu umowy. 
3. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 
  
 
  
 
 
 
………………………………….      ……………..……………………… 
      Wykonawca               Zamawiający 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Wzór dziennika zajęć, 
2. Wzór karty doradczej, 
3. Wzór protokołu odbioru umowy. 

 
 


