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Umowa Nr 3/EFS/2018

Zawartaw dniu 23.03.2018r. w Olsztynie pomigdzy
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie maj4cym siedzibg w Olsztynie przy
ulicy Bahyckiej 65 zwanym dalej Zamawiaj4cym, reprezentowanym przez:
Pana Arkadiusza Patureja Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Olsztynie

Wylszq Szkol4 Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej,
ul. Jagielloriska 59, 10-283 olsztyn, zwaflqdalej wykonawcQ, reprezentowanqprzez:
Pani4 Agnieszkg G6rsk4- Rektora Wyhszej Szkoty Informatyki i Ekonomii w Olsztynie

Umowa wsp6lfinansowana przez Unig Europejsk4 w ramach Europejskiego
Funduszu Spolecznego

W wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie warsztat6w dla uczestnik6w
i uczestniczek projektu pn. ,,Aktywizujemy i usamodzielniamy -1" dofinansowanego ze
Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojew6dztura Warmirisko - Mazurskiego na lata20l4-2020 zostalazawarta
umowa o nastgpuj4cej treSci:

$1.

1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie warsztat6w rozwoju osobistego narzecz
40 uczestnik6duczestniczek projektu pn.: ,,Aktywizujemy i usamodzielniamy - 1"
wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Warmirisko - Mazurskiego na
lata2014-2020.
2. Warsztaty skierowane s4 do 40 wychowank6w pieczy zastgpczej zamieszkuj4cych
na terenie Powiatu Olszffiskiego spoza MOF Olsztyna oraz Powiatu Nidzickiego
w wieku od 17 do 25 lat, kt6rzy przygotowuj4 sig do usamodzielnienia.
Wychowankowie optszczajqcy plac6wki opiekuriczo - Wchowawcze i rodziny
zastgpcze w por6wnaniu z mlodziez4 wychowuj4c4 sig w rodzinach naturalnych maj4
ograniczone mo2liwo5ci rozwoju osobistego i zawodowego. Do uzyskania
pelnoletnoSci przebywaj4 w miejscu, kt6re zapewnia im podstawowe potrzeby,
w momencie usamodzielnienia przechodzq, od kontroli i zorganizowanego
funkcjonowania do pelnej samodzielnoSci. Wzmocnienie poczucia wartoSci i poczucia
wptywu na rzeczywistoSi wydajq sig byd kluczowymi czynnikami dla przejawiania
przez wychowank6w motywacji do zmiany swojego ?ycia, rozwoju oraz Swiadomego
planowania przyszloSci.
3. Wykonawca oSwiadcza,2e posiada uprawnienia i warunki do nale4rtego wykonania
zadania
4. Zlohona w postgpowaniu oferta stanowi zalqcznik nr 1 do umowy
5. SIWZ stanowi zl4czniknr 2 do umowy
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Przedmiot umowy obejmuje blok warsztat6w rozwoju osobistego skierowany
do mlodzieZy w wieku 17-25latzpodzialem na nastgpujqce warsztaty:

1) komunikacja migdryludzka - jak budowad trwale relacje z innymi (elementy

networkingu) - (termin wykonania IV-V.2018r.) - nawiplnranie relacji
migdzyludzkich to jedna z najwazniejszych potrzeb naszego Zycia. Zaspokojona
pozwala nam z radoSci4 i otwarto5ci4 funkcjonowa6 w spoleczeristwie, pracy,
rodzinie i wSr6d przyjaci6l, uczestnicy nabgdq niezbgdne umiejgtnoSci pozwalaj4ce
na prawidlowe nawiqzywanie relacji - jeden warsztat dla 40 os6b trwaj4cy 4 godziny
w podziale nacztery grupy (lqcznie 16 godzin) :

- grupa 1 - 9 os6b z Powiatu Olsztyriskiego, warsztaty odbgd4 sig w Olsztynie,
- grupa 2 - 9 os6b z Powiatu Olsztyriskiego, warsztaty odbgd4 sig w Olsztynie,
- grupa 3 - 10 os6b z Powiatu Olsztyrlskiego, warsztaty odbgd4 sig w Olsztynie,
- grupa 4 - 12 os6b z Powiatu Nidzickiego, warsztaty odbgd4 sig w Nidzicy.

2) kreatywne mySlenie (termin wykonania IV-V.2018r.) - osoby poznaj4 techniki
kreatywnego rcmti1rywaria problem6w, odkrycia wlasnych zasob6w tw6rczych,
zwigkszenia swojego potencjalu tw6rczego - jeden warsztat dla 40 os6b trwaj4cy
4 godziny w podziale nacrtery grupy (l4cznie 16 godzin) :

- grupa I - 9 os6b z Powiatu Olsztyrlskiego, warsztaty odbgd4 sig w Olsztynie,
- grupa 2 - 9 os6b z Powiatu Olsztyriskiego, warsztaty odbgd4 sig w Olsztynie,
- grupa 3 - l0 os6b z Powiatu Olsztynskiego, warsztaty odbgdq sig w Olsztynie,
- grupa 4 - 12 os6b z Powiatu Nidzickiego, warsztaty odbgd4 sig w Nidzicy.

3) planowanie wydatk6w i zarz4dzanie budZetem domowym (termin wykonania:
V-VL2018r.) - nabycie umiejgtnoSci planowania i gospodarowania wlasnymi
Srodkami finansowymi, pozyskanie wiedzy i narzgdzi w celu poprawy swojej

sytuacji finansowej, uzyskanie informacji jak radzi(, sobie w trudnych sytuacjach

finansowych, wl,pracowanie podziatu obowiqzk6w w ramach wsp6lnego
prowadzenia gospodarstwa domowego - jeden warsztat dla 40 os6b trwajqcy 4

godziny w podziale nacilery grupy (lqcznie 16 godzin) :

- grupa 1 - 9 os6b z Powiatu Olsztyriskiego, warsztaty odbgd4 sig w Olsztynie,
- grupa 2 - 9 os6b z Powiatu Olsztyriskiego, warsztaty odbgd4 sig w Olsztynie,
- grupa 3 - l0 os6b z Powiatu Olsztynskiego, warsztaty odbgd4 sig w Olsztynie,
- grupa 4 - 12 os6b z Powiatu Nidzickiego, warsztaty odbgd4 sig w Nidzicy.

4) stres i umiejgtnoSd radzenia sobie w sytuacjach trudnych ( termin wykonania: V-

VI.20l8r.) - r6ine rodzqe stresu, jego przyczyry i 2r6dla, sposoby i metody radzenia

sobie ze stresem - jeden warsztat dla 40 os6b trwaj qcy 4 godziny w podziale na

cztery grupy (l1cznie 16 godzin) :

- grupa 1 - 9 os6b z Powiatu Olsztyrlskiego, warsztaty odbgd4 sig w Olsztynie,
- grupa 2 - 9 os6b z Powiatu Olszgmskiego, warsztaty odbgd4 sig w Olsztynie,
- grupa 3 - 10 os6b z Powiatu Olsztynskiego, warsztaty odbgd4 sig w Olsztynie,
- grupa 4 - 12 os6b z Powiatu Nidzickiego, warsztaty odbgd4 sig w Nidzicy'
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5) asertywnofif, (termin wykonania: V-V1.2018r.) - nabycie umiejgtnoSci otwartego
wyulaniamySli, przekonari i uczui, bezlekcewahenia uczu6 i pogl4d6w rozm6wcy,
postawa asertywna, obrona wlasnego zdania bez agresywnoSci, nauka dzialania
zgodnie z obron4 siebie i swoich praw a przede wszystkim zwr6cenie uwagi na
bardzo wain1 cechg, jak4 jest poczucie wlasnej wartoSci, bez kt6rej asertywnoS6 nie
istnieje - jeden warsztat dla 40 os6b trwaj4cy 4 godziny w podziale na cztery grupy
(lqcznie 16 godzin) :

- grupa I - 9 os6b z Powiatu Olsztyriskiego, warsztaty odbgd4 sig w Olsztynie,
- grupa 2 - 9 os6b z Powiatu OlsztSmskiego, warsztaty odbgd4 sig w Olsztynie,
- grupa 3 - l0 os6b z Powiatu Olsztyriskiego, warsztaty odbgd4 sig w Olsztynie,
- grupa 4 - 12 os6b z Powiatu Nidzickiego, warsztaty odbgd4 sig w Nidzicy.

Termin realizacji zam6wienia od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2018r.

I

1. Kazdy warsztat w podziale na cztery grupy bgdzie trwal 4 godziny dydaktyczne
w systemie zajE| popoludniowych lub weekendowych, jeden raz w miesiqcu
( z uwagi na realizowanie obowi4zku szkolnego), co daje l4cznie 80 godzin.

2. Podczas rcalizacji calej uslugi a takhe w szczeg6lowych programach zajg(,

warsztatowych uwzglgdnione zostan4 treSci skierowane do obu plci w zakresie
przeciwdzialania wystgpowaniu potencjalnie mozliwych barier r6wnoSciowych czy
dyskryminacji np. w obszarze pracy czy Lrycia rodzinnego. Ponadto programy
warsztat6w zostan4 zweryfikowaie przez kadrg zaruqdzajqc4 Zamawiajqcego czy
nie zawieraj4 one bezpo5rednich treSci sprzecznych z zasadq, r6wnoSci szans kobiet
imghczyzn.

3. Termin wykonania warsztat6w mohe ulec zmianie po konsultacji pomigdzy

Wykonawc1 a Zanawiaj4cym oftv po ich obop6lnej akceptacji potwierdzonej na
piSmie. Powyzsze nie wymaga zmiany treSci umowy oraz sporzqdzania aneksu

w tym zakresie

$s.

Wykonawc a zobowiqzuj e sig do:
1. Prowadzenia dokumentacji w zakresie prowadzonych dzialah,
2. Wsp6lpracy z koordynatorem projektu pn.: ,,Aktywizujemy i usamodzielniamy - 1"

orazz innymi pracownikami zatrudnionymi w projekcie,
3. Prowadzenia warsztat6w, zgodnie z harmonogramem ustalonym i zatwierdzonym

przezZamawiaj4cego,
4. Umieszczenia logo RPO WiM 2014-2020 i logo Unii Europejskiej na wszystkich

dokumentach i materialach dotycz4cych realizacji warsztat6w orv na

zaStiradczeniach, zgodnie z Ksigg4 identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze

Europejskie i znak6w program6w polityki sp6jno6ci nalata20l4-2020.
5. Ozrnczenia sal wykladowych w kt6rych bgd4 odbywaly sig warsztaty poprzez 

A
umieszczenie - informacji promuj4cej projekt, fll

6. Wydania kazdemu uczestnikowi zaSwiadczeniao ukoticzeniu warsztat6w, I l/ t
7. Prowadzenia stosownej dokumentacji w postaci: 

^fhu(?
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- dziennika zajgt, zawieraj4cego listg obecnoSci z podpisami uczestnik6w, wymiar

godzin i tematy zajE6,
- rejestru wydanych zaswiadczeri potwierdzaj4cychukoriczenie warsztat6w wraz

z ich kserokopiq potwierdzon1zazgodnoSd z oryginalem.

- ankiet oceniaj4cych warsztatY,

- dokumentacji zdjgciowej przeprowadzonych warsztat6w (w tym przekazartych

uczestnikom/uczestniczkom material6w szkoleniowych, zorganizowanej ptzerwy

kawowej z widocznymi produktami uwzglgdnionymi w niniejszym SIWZ),

- list potwierdzaj 4cych odbi6r material6w szkoleniowych'

8. Zapewnienia saii-wyktadowej, kt6ra powinna by6 dostosowana do iloSci os6b

skierowanych na warsztaty z uwzglgdnieniem os6b z niepelnosprawnoSciami,

odpowiednio wyposar:Zona w sprz9t i pomoce dydaktyczne umozliwiaj4ce

prawi dlow q r ealizacj I zai96,
g. Zapewniinia j;d*i przerwy kawowej podczas warsztat6w dla

.r.r.rtrik6duczesini"rik, iu kt6rej zagwarantowane b9d4 co najmniej: kawa,

herbata, woda, mleko, cukier, cytryna, drobne slone lub slodkie przek4ski typu

paluszki lub kruche ciastka,

10. Zapewnienia dla kaZdego uczestnika/uczestniczki material6w szkoleniowych do

przeprowa dzerua warsztat6w, w tYm :

- teczka: wielkoS6 - A4,kartonowa, na gumkq

- notes biurowy: kolor kartki - biaty, wielkoS6: A4, iloS6 kartek: 50

- dtugopis : meialowy/plastikowy, wklad : niebieski/c zarny i pisz4cy

11. Nadzoru nad sprawami organizacyjnymi miqzanymi z uczestnikami projektu'

w tym podanie min. siedem dni wczesniej Zamauriaj4cemu terminu i miejsca

,poit*iu, czuwanie nad ich obecnoSci4 podczas warsztat6w,

!2. Pruekazania Zamawraj4cemu w wersji elektronicznej listy os6b nieobecnych na

danym warsztacie w terminie do 2 dni roboczych od daty zakohczenia warsztatu'

$6.

Do obowi4zk 6w Zamav'riaj 4cego nalezy :

1. Stala wsP6lPraca z WYkonawc4,

2. Pruekazxie listy uczestnik6duczestni czek wraz z danymi kontaktowymi'

3. Informowanie utzestnik6duczestniczek o miejscu i terminie warsztat6w,

4. Pokrycie koszt6w dojazdu uczestnik6duczestniczek do miejsca przeprowadzenia

warsztat6w,
5. Przyjmowanie i weryfikacja wszelkich dokument6w powstalych w toku

wykonywania zam6wienia.

$7.

l. za wykonanie umowy zartawiajqcy zaplaci wykonawcy wynagrodzenie

w wysokoici 138,22 zl. brutto wraz z podatkiem vat z7 godzing pracy (slownie: sto

trzyiziesciosiem zl.22ll00), nie wigcej nizll.0579O zl. !rutto wrazzpodatkiem vat

(slownie: jedenascie tysigcy pigeaziesi4i siedem zt. 00/100) ptzelewaj}c nale2n4 kwotg

na konto Wykonawcy wskazane w fakturzehachunku, po zakoriczeniu ustugi

w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury/rachunku oraz wymaganych

dokument6w.
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2. Dopuszcza sig czgsciowe platnoSci po zrealizowaniu czgSci godzin przed

calkowitym zakohczeni em uslu gi p o przekazaniu sto so wnych do kument6w.
3. Zamawiaj1cy zastrzega, 2e iloS6 os6b w grupach moZe zostat zmniejszona

z powodu rczygnacji uczestnik6duczestniczek z projektu co nie wplynie na zmiang

koszt6w ustugi.
4. Wykonawca zobowipuje sig do zhoheniakoricowych dokument6w rozliczeriowych

o kt6rych mowa w $ 5 ust. 7 oruz fakttrylrachunku za wykonanie ustugi w terminie do

10.07.2018r.

$8.

1. Wykonawca odpowiada za sumienne i staranne wykonanie spraw zleconych.

2. Zamawiaj4cy zaplaci Wykonawcy karg umownq z tytulu odst4pienia od umowy

przez kt6r4kolwiek ze stron z przycrq le2qcych po stronie ZarnawiajTcego

w wysokoSci l0 oh caloSci kwoty wynagrodzenia brutto.

3. Wykonawca zaplaci Zamawrajqcemu karg umownq z!rffllu odst4pienia od umowy

przez kt6r4kolwiek ze stron z przycTq lel4cych po stronie Wykonawcy

w wysoko6ci l0 % caloSci kwoty wynagrodzenia brutto,

4. Zakuzdy dzieh op62nienia w dostarczeniu dokument6w okreSlonych w $ 7 pkt 4

umowy Wykonawca zobowiqzany jest do zaplaty kary umownej w wysokoSci 1 %

wynagrodzenia naleZnego mu na podstawie niniejszej umowy.

se.

l. Zanawiaj4cy wskazuje osobg do kontaktu - Dominika Zimowska - 089-544-38-08

2. Wykonawca wskazuje osobg do kontaktu - Sylwia Jasiak '089'534'71-53 w.34 ,

kom.: 795-498-935

$ 10.

l. Zmiany postanowieri niniejszej umowy mogQ nast4pi6 zazgodq obu stron w formie

pisemnego aneksu.

2. Warunki zmiany umowy:
1) zmiana terminu wykonania:

al z powodu przycTq zewngtrznych niezale2nych od Zamawiajqcego oraz

Wykonawcy, skutkuj 4cych niemoZliwoSci4 realizacji Umowy w terminie,

2l nriana 
-sposobu 

realizacji umowy wynikaj4ca ze nrian w obowi4zuj4cych

przepisach prawa w zakresie wynikajqcym ze zmianprzepis6w,
gi zmiana przepis6w prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, powoduj4ca

konieczno36 dostosowania umowy do zmiany przepis6w, kt6ra nast4pila w trakcie

realizacji umowy,
4) zmniejszenie zakresu umowy, a tym samym wynagrodzenia, z przycTp

o obiektywnym charakterze tub istotnej zmiany okolicznoSci powoduj4cej, 2e

wykonanie czgsci zakresu realizacji umowy nie 1e2y w interesie Zartawiajqcego.
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r rf ll.

s 11.

Umowg sporz4dzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach - po jednym dlakuhdej ze
stron.

l< I'O I< Wykonawca

4 Paturei

POWIATOWE
POMOCY RODZINIE

10-175 Olsztyn, ul. Battyck,. ''l
Tel.89 544 38 00, fax Bg 544 38

NIP 739299644F t'

f itu.i'
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n G6rska
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U M OWA POWI E ruZE N IA PR;ZETWARZAN IA DANYCH OSOBOIAA/CH

Zawafta w dniu 23.03.20L8r. w Olsztynie pomigdzy
powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie majqrym siedzibg w Olsztynie

przy ulic,f Bafickiej 65 zwanym dalej Zamawiajqcym, reprezentowanym przezi

Arliadiusza Patureja DyreKora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Olsztynie

Wyzszq Szkolq Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej,

ul. Jagielloiska 59, 10-283 Olsztyn, zwanq dalej Wykonawcq, reprezentowanq

przezf paniq Agnieszkq G6rskq- Rektora Wyzszej Szkoly Informatyki i Ekonomii

w Olsztynie

W wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego

w tryOie paetargu nieograniczonego na pzeprowadzenie warsztat6w dla

uczestnik6w i uczestniczek projeKu pn. ,,Aktywizujemy i usamodzielniamy - t"
dofinansowanego ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Warmifisko - Mazurskiego na

lati ZOf+-2020 zostaNa zawarta umowa, przy vvykonywaniu K6rej niezbgdne jest

udostgpn ia n ie da nych osobowych uczestni k6w powy2szego projeKu.

s1

1. W zwiqzku z wykonywaniem przezWykonawcg uslugi w projekcie w ramach

umovvy Nr 3/EFS/2018 z dnia 23.03.2018r., powieza mu sig zgodg na

pzetwazanie danych osobowych.
2. Dane osobowe stanowiqce zbi6r danych udostgpniane Wykonawry

w warunkach niniejszego paragrafu , okre6la sig w nastgpujqcym zakresie:

a) nazwiska,
b) imienia,
c) adresu zamieszkania,
d) daW i miejsca urodzenia,
e) wyksztalcenie,

O PESEL
g) numeru telefonu
h) adresu e-mail

s2

1. Zamawiajqcy powieaa Wykonawcy paetwaaanie danych osobovrych w trybie
aft. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia L997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.

l.,[ s,
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z 2076 t. poz. 922) w zwiqzku z Wzeprov\tadzeniem warsztat6w w ramach
p@ektu ,,AKywizujemy i usamodzielniamy - 1" wsp6lfinansowanego ze
5rodk6w Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojew6dztwa Warmifisko - Mazurskiego na lata 2014-2020.

2. Na podstawie art, 31 ustawy, Zamawiajqcy jako administrator danych
osobowych, powieaa Wykonawcy pzetwazanie danych osobowych
w imieniu i na rzecz Wykonawcy, na warunkach opisanych w niniejszej umowie.

3. Umowa nie upowa2nia Wykonawry do dalszego powiezenia pzetwazania
powieaonych do paetwaaania danych osobowych, w imieniu i na rzecz.

Zamawiajqcego, innym podmiotom.
4. Dane osobowe sq powiezone do pzetwaeania Wykonawcy Wzez

Zamawiajqcego wylqcznie w celu realizacji projektu, tj. do paeprowadzenia w/w
warsztat6w, udzielania wsparcia uczestnikom projeKu w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Warmirisko - Mazurskiego na lata 2014-
2020.

5. ZamawiajEcy powierza Wykonawcy pzetwazanie danych osobowych w zakresie

okre6lonym w $ 1.

53
1. Zamawiajqcy powieza Wykonawcy pzetwazanie powiezonych do

paetwaaania danych osobowych na okres zgodny z okresem realizacji umowy

tj. od 23.03.2018r. do 30.06.2018r., z mo2liwo6ciq ewentualnego paedlu2enia

do dnia 10.07.2018r.

s4

1, Wykonawca jest zobowiqzany do paestzegania przypis6w ustawy z dnia 29

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozpozqdzenia Ministra

Spraw Wewngtanych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie

dokumentacji pzetwazania danych osobowych oraz warunk6w technicznych

i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadad uzqdzania i systemy

informatyczne slu2qce do pzetwarzania danych osobowych
(Dz. U z 2004 nr 100, Poz 1024)

2. W przypadku naruszenia pzepis6w ustawy lub niniejszej Umowy z przycryn

leZqcyc'h po stronie Wykonawcy, w nastqpstwie, czego Zamawiajqcy, jako

aOministritor danych osobowych zostanie zobowiqzany do wyplaty

odszkodowania lub zostanie ukarany karq grzywny, wykonawca zobowiqzuje siq

pokryd Zamawiajqcemu poniesione z tego qtulu straty i koszty'

5s

1. Dostqp do powieaonych Wykonawcy danych osobowych mogE posiadae tyko

"*Uv, 
kt6ie posiadajE upowa2nienie zgodnie z arl.' 37 ustawy o ochronie

danych osobowYch

o ochronie danYch

ich udostqPnieniem
2. Wykonawca o6wiadcza, 2e spelnia wymagania ustawy

osobowych dotyczqce zabezpieczenia danych pzed
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osobom nieupowaznionym, zabraniem przez osobg nieuprawnionq oraz
paetwaaaniem z naruszeniem ustawy.

s6
1. Zamawiajqcy ma prawo rozvriqza(, niniejszq Umowg bez zachowania terminu

wypowiedzenia, gdy Wykonawca :

1) vuykorzystal dane osobowe w spos6b niezgodny z niniejszq Umowq,

2) powierzyl paetwaaanie danych osobowych podwykonawcom bez zgody
Zamawiajqcego,

3) nie zapzestanie niewla6ciwego paetwazania danych osobowych,

4) zawiadomi o swojej niezdolno6ci do dalszego wykonywania niniejszej
Umowy, a w szczeg6lno6ci niespetniania wymagai okre6lonych w $4.

57

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem
niewazno6ci.

s8
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majq zastosowanie pzepisy

Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
2. Spory wynikle z tytulu Umowy bgdzie rozstrzygal Sqd wla5ciwy dla miejsca

siedzi by Zleceniodawry.

5e

Umowg spozqdzono w dw6ch jednobzmiqcych egzemplaaach, z przeznaczeniem

dla ka2dej ze stron umovvy.

Zamawiajqcy

ilA

Wykonawca
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yki i fkonomii IWp w 0lsztvni
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Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Unia Europejska
Europejski Fundusz 5poleczny

fr
(

{2
'A'A',,azllJt Zdrowe tycie, crysty rysk

-C.J Y ()R

'""%'#53P*38)nft',
$r'"-ry4clb,'#)ll"

A

#l5ry,i,1i,i.[f.,.-q'.$h


