Projekt „Q zmianie. Klient w centrum uwagi” finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Umowa nr …………./2017

zawarta w dniu ………………………………. pomiędzy:
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Markach przy ul. Leopolda Lisa Kuli 3A,
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,
reprezentowany przez Kierownika - Magdalenę Rogalską-Kusarek
NIP 125-08-58-724

REGON 002006716

a
....................................................................... z siedzibą w .............................., przy ul. ..................................................,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr
.................... ………………………w Sądzie Rejonowym dla/w ................................................................................
Krajowego Rejestru Sądowego
lub
Wpisaną/nym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej, PESEL ................................................., zam.ul. ................................................................
lub
zamieszkałym/zamieszkałą w ................................................................, ul..................................................................
PESEL. Seria i nr dowodu osobistego..........................................................................................................................,
adres do kontaktów
....................................................................................................................................................................................................
reprezentowaną przez Pana/Panią ............................................................................................................................
zwanym dalej
„Wykonawcą”,
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy po upublicznieniu
ogłoszenia o zamówieniu pn.: „Usługa superwizji grupowej dla pracowników socjalnych i
asystentów rodzin Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach” w ramach realizacji projektu „Q
zmianie. Klient w centrum uwagi” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 została
zawarta Umowa następującej treści:
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usługi świadczenia
superwizji grupowej dla pracowników socjalnych i asystentów rodzin Ośrodka Pomocy
Społecznej w Markach.
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§2
1. Termin wykonania przedmiotu umowy Strony ustalają od dnia 24.05.2017r. do
28.02.2019r.
2. Umowa obejmuje przeprowadzenie grupowych warsztatów z zakresu umiejętności
psychospołecznych, komunikacji interpersonalnej, budowania relacji między
pracownikami dla 11 osób – pracowników socjalnych i asystentów rodzin.
3. Superwizja będzie miala na celu wzmocnienie skuteczności pracownika socjalnego i
asystenta rodziny oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.
4. Zamawiający określa ilość godzin spotkań w wymiarze 4 godz. miesięcznie.
5. Superwizja będzie organizowana w formie cyklicznych grupowych spotkań superwizora
z pracownikami socjalnymi i asystentami rodzin w okresie od maja 2017 r. do lutego
2019 r.
6. Sesje superwizyjne realizowane będą w jednej grupie liczącej 11 osób. W roku 2017
odbędzie się 20 godzin zegarowych superwizji. W roku 2018 – 60 godzin. Usługa będzie
realizowana poza siedzibą Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.
Spotkania będą odbywały się w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego.
Zamawiający zapewnia odpowiednie pomieszczenia dostosowane do obsługi osób z
niepełnosprawnościami, wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające
prawidłową realizację zadania, gwarantujące bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
7. Wykonawca będzie ustalał z Zamawiającym harmonogram spotkań superwizyjnych,
odpowiadający potrzebom zgłaszanym przez pracowników socjalnych i asystentów
rodziny.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji
przedmiotu umowy zarówno przez upoważnionych pracowników Zamawiającego,
jak i przez zewnętrzne podmioty kontrolujące.
9. Zamówienie nie może być zakończone przed dniem 28.02.2019r.
§3
Do zadań Wykonawcy będzie należało:
1. ustalanie z Zamawiającym harmonogramu spotkań superwizyjnych, odpowiadających
potrzebom zgłaszanym przez pracowników socjalnych;
2. prowadzenie list obecności na sesjach superwizyjnych, wraz z zakresem godzinowym,
z zamieszczoną informacją, że Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania Projektów
w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 – 2020;
3. przygotowywanie i opracowanie raportów cząstkowych z sesji superwizyjnych
(wypełnianych po 6 spotkaniach superwizyjnych) oraz raportu końcowego;
4. wystawienie pracownikom socjalnym i asystentom zaświadczeń potwierdzających
udział w superwizji pracy socjalnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach
pozaszkolnych. Na zaświadczeniach należy umieścić informację, iż usługa
przeprowadzona była w ramach realizacji projektu „Q zmianie. Klient w centrum uwagi”
finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
5. przedstawianie dokumentów rozliczeniowych niezwłocznie po zakończeniu realizacji
usługi w danym miesiącu;
6. utrzymywanie stałego kontaktu z Zamawiającym , w tym bieżące informowanie o
wszystkich zaistniałych problemach;
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7. przestrzeganie obowiązków wynikających z realizacji umowy zlecenia, przepisów
prawnych, procedur, standardów oraz innych obowiązujących dokumentów,
8. przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
§4
1. Wartość
zamówienia
netto
wynosi:……………………
(słownie
złotych:
…………………………………………………………………………………………………………………………………)
2. Wartość zamówienia brutto wynosi: …………………………………….. (słownie złotych:
…………………………………………………………………………………………………………………………………)
§5
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje do profesjonalnego
wykonania umowy.
2. W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
a) wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności,
stosowanie do postanowień art. 17 ust 1 pkt 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930) zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia oraz ofertą Wykonawcy,
3. realizacji przedmiotu umowy z zachowaniem tajemnicy służbowej w zakresie informacji
na temat danych osobowych. W przypadku pozyskania przez Wykonawcę danych
osobowych podczas wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do
przestrzegania zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135) i
podjęcia wszelkich środków zabezpieczających dane przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym. Wykonawca zobowiązany jest posiadać opłaconą polisę, a w
przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
umowy. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania lub kontynuowania polisy
ubezpieczeniowej przez okres obowiązywania umowy.
4. Zamawiający zobowiązuje się do:
a) współpracy z Wykonawcą,
b) przekazywania wszelkich informacji związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
§6
1. Wykonawca zobowiązuje się do oznaczania dokumentów dotyczących realizacji
umowy zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania Projektów w ramach EFRR,
EFS oraz FS na lata 2014 –2020,również na oficjalnej korespondencji związanej z
realizacją przedmiotu umowy. Wymienione zobowiązania nie wykluczają używania
na dokumentach związanych z realizacją umowy logo i danych na temat Wykonawcy.
2. Wykonawca za rezultaty swoich działań, ponosi odpowiedzialność zawodową i
etyczną wobec uczestników superwizji oraz warsztatów.
3. Strony określają następujący sposób potwierdzania liczby godzin świadczenia usług
stanowiących przedmiot niniejszej umowy:
1) Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu, w formie
pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, miesięcznej informacji zawierającej
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ewidencję liczby godzin świadczenia usług za każdy miesiąc kalendarzowy
obowiązywania niniejszej umowy,
2) w informacji, o której mowa w ust. 1, wykazuje się liczbę godzin zegarowych,
(trwających 60 minut każda) świadczenia usług, z przypisaniem godzin do
konkretnych dni, rozumianych jako daty kalendarzowe, w których usługa była
wykonywana;
3) informację, o której mowa w ust. 1, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu po
zakończeniu świadczenia usługi w miesiącu, którego dotyczy informacja
4) złożenie informacji, o której mowa w ust. 1, poprzedza wypłatę wynagrodzenia i
stanowi warunek jego wypłaty.
§7

1. Strony ustalają następujących przedstawicieli do kontaktu:
a) ze strony Zamawiającego: Magdalena Rogalska-kusarek tel. 22 771 30 23 wew.11
b) ze strony Wykonawcy: ………………………………………………..tel. …………………………………………..
§8
1.
2.

Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdym czasie do bieżącej kontroli jakości
świadczonych usług oraz ich zgodności z opisem przedmiotu zamówienia, przez
upoważnionych pracowników Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zastosować się do zaleceń pokontrolnych
Zamawiającego.
§9
1. Wykonawca przedmiot umowy zrealizuje osobiście.
§10

1. Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę
każdorazowo po wykonaniu usługi.
2. Odbiorcą faktury i płatnikiem zobowiązań z tytułu wykonania przedmiotu umowy jest
Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach ul. Leopolda Lisa Kuli 3a, 05-270 Marki
3. Podatnikiem podatku od towarów i usług jest Gmina Miasto Marki NIP: 125-16 -22-308.
4. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie przedłożonej faktury w terminie 21 dni od
daty jej otrzymania przez Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy
z propozycją wcześniejszego rozliczenia usług wykonanych w danym miesiącu.
6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
płatnika.
7. Wynagrodzenie brutto , o którym mowa w § 4 ust. 2 wynika z ceny podanej w ofercie, z
której Zamawiający potrącił koszty składek, opłat i podatków, jeżeli na mocy odrębnych
przepisów Zamawiający zobowiązany będzie takie składki, opłaty lub podatki potrącić
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(w szczególności składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zaliczka na podatek
dochodowy) –dotyczy osób fizycznych nieprowadzącymi działalności gospodarczej)
§11
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach. W takich przypadkach Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.
2. W razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę
postanowień umowy Zamawiający może odstąpić od umowy po upływie terminu
wyznaczonego Wykonawcy na doprowadzenie do stanu zgodnego z ustaleniami umowy.
3. W razie rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy, Zamawiającemu
przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego.
4. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w
szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację
publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2058), która podlega udostępnieniu w
trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2 (ew. i ust. 3).
5. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1,
zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie
obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej również w zakresie firmy.
6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy
pisemnej. Do spraw związanych z realizacją niniejszej umowy zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy właściwe ze względu na przedmiot
umowy.
7. Strony będą dążyły do polubownego rozwiązywania ewentualnych sporów powstałych
pomiędzy nimi na tle niniejszej umowy. W przypadku jednak braku możliwości
osiągnięcia porozumienia, spory te poddane zostaną rozstrzygnięciu przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 13
Umowę sporządzono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm).

…………………………………………………………….
Podpis Wykonawcy

………….……………………………………………
Podpis Zamawiającego

CV superwizora wraz z dokumentami potwierdzającymi:wykształcenie wyższereferencje /min. 3/
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