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1' Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie Treningu ZastEpowania Agresji narzecz
15 uczestnik6duczestniczek projektu pn. ,,Aktywiiujemy i usamodz[lniamy _ 2,,
wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolec znego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Warmirisko - Mazurskiego na
lata2014-2020.
2' Warsztaty skierowane s4 do 15 wychowank6w pieczy zastgpczej zamieszkuj4cych
na terenie MoF olszryna w wieku od 15 do 16 lat, kt6rzy przygotowuiE sig do
usamodzielnienia. Grupa ta w szczeg6lnosci wymaga *ipui.iu ,pol."^"go
ukierunkowanego na podniesienie poczucia wlasnej *urtos.i umoziiwial?cego
podejmowanie wyz.vtan ntyiEzanych gl6wnie z nauk4 oraz nabycra kompetencji
umo2liwiai4cych profesjonalne przygotowanie do wymog6w obecnego .yntu pracy.
Grupa ta bEdzie mogla skorzystad z rolnych form wsparcia swojego rozwoju,
wchodzenia w dorosle Lrycie i funkcjonowania w nim wsr6d innych ludzi.
3' Wykonawca oSwiadcza,2e posiada uprawnienia i warunki do naleryrego wykonania
zadaria
4. ZloZona w postgpowaniu oferta stanowi zalqczniknr I do umowy.
5. SIWZ stanowi zlEczrnknr 2 do umowy.

a

Umowa -zlecenie Nr 4 /EFS/2018

Zawarta w dniu 25.04.2018 r. w Olsztynie pomigdzy
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie maj4cym siedzibg w Olsztyni e przy
ulicy B ahyckiej 6 5 zvvanym dalej zamavnaj 4cyrn, reprezentow anvrrr. pr zez:
Arkadiusza Patureja - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie

w y2sz4 Szkolq Informatyki i Ekonomii rowarzystwa wiedzy powszechnej,
10-283 olsztyn, ul. Jagielloriska 59, zwanqdalej Wykonawcq, reprezentowan4przezpani4
Agnieszkg G6rsk4- Rektora Wyzszej Szkoly Informatyki i Ekonomii w Olsztynie.

umowa wsp6lfinansowana przezunig Europejske w ramach Europejskiego
Funduszu Spolecznego

W wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w trybieprzetargu nieograniczonego na przeprowadzenie warsztat6w dla uczestnik6wi uczestniczek projektu pn. ,,Aktywizujemy i usamodzielniamy - 2" dofinansowanego ze
Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Regionalnego programu
Operacyjnego Woj ew6 dztwa Warmirisko - Mazurskiego na lata 20 I 4-2020 zostala zawarta
umowa o nastgpuj4cej treSci:

q,L
Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Unia Europejska
Europejski Fundusz Spolecny

6
( *; Zdrowe iycie, Grysty rysk



$2.

Przedmiot umowy obejmuje Trening Zastgpowania Agresji (w terminie IV-VII.20lgr.)
skierowany do mlodziezy w wieku 15-16 lat poprzez nabycie przez
uczestnika/uczestniczkg podstawowych umiejEtnoSci prospoleiznych, raizenia sobie
z trudnymi emocjami - szeSi warsztat6w dla 15 os6b po 4 godziny kuzdy w podziale na
dwie grupy (l1cznie 48 godzin):

- grupa I - 8 os6b z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna - trening umiejgtnoSci
prospolecznych (2 warsztaty x 4 godziny), warsztaty odbgd4 siE w olszty.nie,
- grupa 2 - 7 os6b z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsz[ma - trening umiejgtnoSci
prospolecznych (2warsztaty x 4 godziny), warsnaty odbgda sig w olsztynie,'
- grupa I - 8 os6b z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Oisztyna - treningkontroli zloSci
(2 warsztaty x 4 godzinv), warsztaty odbEd4 sig w Olsztynie,
- gupa 2 - 7 osob z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olszg,na _ trening kontroli zlodci
(2warsdaty x 4 godziny),warcilaty odbgd4 sig w Oh{mie,
- grupa I - 8 os6b z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna - trening wnioskowania
moralnego (2warsaaty x 4 godziny), warsztaty odbgdQ sig w olsztynie,
- grupa 2 - 7 osob z Miejskiego obszaru Funkcjonaln.go blrrryra - trening wnioskowania
moralnego (2 warsfiaty x 4 godziny), warsztaty odbEda sig w oisztynie;

$3.

Termin realizacji zam6wienia od podpisania umowy do 3l lipca 201gr.

$4.

1' Kazdy warsztat w podziale na dwie grupy bgdzietrwal 4 godziny dydaktycznew systemie zajgc popoludniowych lub weekendowych, jeJen raz w miesi4cu
( z uwagi narealizowarrie obowi4zku szkolnego), co dajeli4izrue4g godzin.2. Podczas tealizacji calej uslugi a tak2e i t 

"r"golowych 
prJgramach zajg(,

warsztatowych uwzglgdnione zostan4 tresci skierowane do obu plci w zakresie
przeciwdzialarua wystgpowaniu potencjalnie mozliwych barier r6wnoSciowy ch c4,
dyskryminacji np. w obszarze pracy cry zycia rodzinnego. ponadto progmmy
warsztat6w zostan4 zweryfikowarTe przez kadrg zarzqdzajqcE Zamawiaj4cego czy
nie zawieraj4 one bezpoSrednich tresci sprzecznych z zasidqrownoSci sians kobiet
i mE2cryzn

3' Termin wykonania warsztat6w moze ulec zmianie po konsultacji pomigdzy
Wykonawcl a Zamawiaj4cym oraz po ich obop6lnej aiceptacji potwieraron..y nu
pismie. Powy2sze nie wyrnaga zmiany tresci umow oraz spoiz4dzartta aneksu
w tym zakresie

$s.

Wykonawc a zobowiqzr,tje sig do :

l. Prowadzenia dokumentacji w zakresie prowadzonych dzialan,
2. Wsp6ipracy z koordynatorem projektu pn.: ,,Aktywirujemy i usamodzi eyiamy -2,,oraz z irurymi pracownikami zatrudnionymi w proj ekcie,
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3. Prowadzenia warsztat6w, zgodnie z harmonogramem ustalonym i zatwierdzonym
ptzezZamawiajqcego,

4. Umieszczenia logo RPO WiM 2014-2020 i logo Unii Europejskiej na wszystkich
dokumentach i materialach dotycz4cych realizacji warsztat6w oraz na
zaiwiadczeniach, zgodnie z Ksigg4 idenQtrrkacji wizualnej znaku marki Fundusze
Europejskie i znak6w program6w polityki sp6jnosci na lata 2014-2020.

5. oznaczeria sal wykladowych w kt6rych bgd4 odbywaty sig warsztaty poprzez
umieszczenie - informacj i promuj qcej proj ekt,

6. Wydania kazdemu uczestnikowi zalwiadczenia o ukoriczeniu warsztat6w,
7. Prowadzenia stosownej dokumentacji w postaci:

- dziennika zajE| zawieraj4cego listg obecnoSci z podpisami uczestnik6w, wymiar
godzin i tematy zajEc,
- rejestru wydanych zalwiadczeri potwierdzajqcychukoriczenie warsztat6w wraz
z ich kserokopi4 potwierdzon4zazgodnoS6 z oryginalem.
- ankiet oceniaj4cych warsztaty,
-dokumentacji zdjgciowej przeprowadzonych warsztat6w (w tym przekazanych

uczestnikom/uczestniczkom material6w szkoleniowych, zirganizowanej
przerv\ty kawowej z widocznymi produktami, uwzglgdnionymi Jniniejszym
sIwZ)

- li st potwi er dzaj qcy ch odbi6r materiar6w szkoleniowych.
8' Zapewnienia sali wykladowej, kt6ra powinna byi dostosowana do ilosci os6b

skierowanych na warsztaty z uwzglEdnieniem os6b z niepelnosprawnoSciami,
odpowiednio w)rposazona w sprzgt i pomoce dydaktyczne umozliw iajqce
prawi dlow q r ealizacj g zaj gc,

9. Zapewnienia jednej przerw kawowej podczas warsztat6w dla
uczestnik6duczestniczek, na kt6rej zagwarantowane bgdE co najmniej: kawa,
herbata, woda, mleko, cukier, cylryna, drobne slone lub siodkie prr.t art i typu
paluszki lub kruche ciastka,

10. Zapevnienia dla krtdego uczestnika/uczestniczki material6w szkoleniowych do
przeprowad zenia w x sztat6w, w t1,rn :

- teczka: wielkoS6 - A4, kartonowa, na gumkg
- notes biurowy: kolor kartki - biaty, wielkos6: A4, ilos6 kartek: 50
- dlugopis : metalowy/plastikowy, wklad : niebieskiic zamy : pisz4cy

I l. Nadzoru nad sprawami organizacyjnymi mviEzanymi , u.r.itrikami projektu,
w tym podanie min. siedem dni wczeSniej Zamawiajqcemu terminu i miejsca
spotkania, czuwanie nad ich obecnosciq podczas warsztat6w,

12. Ptzekazania Zamawiaj4cemu w wersji elektronicznej listy os6b nieobecnych na
danym warsztacie w terminie do 2 dni roboczych od daty zakonczenia warsztatu.

$6.

Do obowi4zk6w Zamawiaj4cego naleiry :
1. Stala wsp6lpracaz Wykonawc4,
2. P rzekazartie li sty uczestnik6du czestniczek wr az z danymi kontaktowymi,
3' Informowanie uczestnik6w/uczestniczek o miejscu i terminie warsztatdw,
4. Pokrycie kosa6w dojazdu uczestnik6duczestniczekdo miejsca przeprowadzenia

warsztat6w,

<2
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$7.

l. za wykonanie umowy Zamawiajqcy zaplaci wykonawcy wlmagrodzenie
w wysokoSci 130,71 zl. brutto wraz z podatkiem vat za godzing piu.y isloimie: sto
trrydzieSci 21.711100), nie wigcej niz 6.274,00 zl. brutto wyaz z podatkiem vat
(slownie: szeSi tysigcy dwieScie siedemdzie si4t cztery zl. 00ll0}) przeliwaj4c naleznE
kwotg na konto Wykonawcy wskazane w fakturze/iachunku, po zakoiczlniu uslugiw terminie 14 dni od daty otrzymania faktury/rachunku oraz wymaganychdokument6w. ' '

2' Dopuszcza sig czgsciowe platno5ci po zrealizowaniu czgsci godzin przed,calkowityrn
zakoiczeniem uslugi p o pr zekazaniu sto so wnych d okum.ni6*.
3' Zamawiajqcy zastrzega, 2e iloSi os6b w grupach moze zostai zmniejszona

z powodu tezygnacji uczestnik6duczestniczek z projektu co nie wptynie na zmiang
koszt6w usfugi.
4' Wykonawca zobowiTuje sig do zloIeniakoricowych dokument6 w rozliczentowych

o kt6rych mowa w $ 5 ust. 7 oraz faktury/rachunku za wykonanie uslugi w terminie do
10.08.2018r.

s8.

l' Wykonawca odpowiadaza sumienne i staranne wykonanie spraw zleconych.
2- zamawiajqcy zaplaci wykonawcy karg u',o*nQ z tylntu odst4pienia od u*o*yprzez kt6r4kolwiek ze stron z ptzlcryn leZqcych po stronie zamawiaircego

w wysokoSci l0 Yo calojci kwoty wynagrodzenia brutto.
3. wykonawca zaplaci Zamawiai}cemu_ karg umown 4 z sulu odst4pienia od umowy

przez kt6r4kolwiek ze stron z prqtcrqle1qcych po stronL Wykonawcy w wysokoSci
lA Yo calofici kwoty wlmagrodzenia brutto,
4' Zakuzdy dzieh op6Znienia w dostarczeniu dokument5w okreslonych w $ 7 pkt 4

umowy wykonawca zobowi4zany jest do zaplaty kary umownej w wysot<osci t z
wynagrodzenia nale2nego mu na podstawie niniejszej umowy.

$e.

7. zamawiai4cy wskazuje osobg do kontaktu -Aneta Markowska - ogg-544-3g-0g
2. wykonawca wskazuje osobg do kontaktu -Sylwia Jasiak tel.079549g935

$ r0.

5. Przyjmowanie i weryfikacja wszelkich dokument6w powstatych w toku
wykonywania zam6wienia.

1. Zmiany postanowierl niniejszej umowy mogq nast4pi6 za zgod4obu stron w formie
pisemnego aneksu.

2. Warunki zmiany umowy:
1l zmiana terminu wykonania:
al z powodu pr4rcrw zewnEtrznych niezaleimych od Zarnawiajqcego oraz
wykonawcy, skutkui4cych niemo2liwosciE rcalizacji Umowy w terminie,
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2l ztniana sposobu realizacji umowy wynikai4ca ze zmian w obowi4zui4cych
przepisach prawa w zakresie wynikaj4cym ze zmianprzepis6w,

3) zmiana przepis6w prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, powoduj4ca
koniecznoSi dostosowania umowy do zmiany przepis6w, ktOra nasi4piL w trakcie
realizacji umowy,

4) zmniejszenie zakresu umowy, a tym samyrn wlmagrodzenia, z przycrw
o obiektywnym charakterze lub istotnej ztniany okolicznoSci powoduj4c ej, ze
wykonanie czgsci zakresu realizacjiumowy nielery w interesie Zamawiajqiego.

s 11.

Umowg sporz4dzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach - po jednym dlaka1dej ze
stron.

Wykonawca

T^F.
Wyzrzo Szkolo I TWP u 0lutynie

,1 usz OR

dr GC,rska

)

PCWIAT'OWE CEhITRU1V,
POMOCY RODZINIE

i0-175 Olsztyn, ul. Baltycka 65
Tel. 89 544 38 00, fax 89 544 381

NIP 73929s6445 (1

KSIEGOWY

(r '...',.
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Zawafta w dniu 25.04.2018r. w Olsztynie pomiqdzy
Powiatowym centrum Pomocy Rodzinie w olsztynie majqcym siedzibq w olsztynie
przy ulicy Baltyckiej 65 zwanym dalej ZamawiajEcym, reprezentowanym przez: 

'

Arkadiusza Patureja - Dyrektora powiatowego centrum pomocy Rodzinie
w Olsztynie

WW?.q Szkolq Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy powszechnej,
ul. Jagiello6ska 59, 10-283 .Olsztyn, zwanq dalej Wykonawcq,-reprezentowanl
pnez: Paniq Agnieszkg G6rskq- Rektora wyzszej szkoly Informatyki i Ekonomii
w Olsztynie

w wyniku rozstrzygniqcia postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznegow trybie pzetargu nieograniczonego na przeprowadzenie warsztat6w d]a
uczestnik6w i uczestniczek projektu pn. ,,Aktywizujemy i usamodzielniamy - 1,,
dofinansowanego ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego w iamach
Regionalnego Programu operacyjnego wojew6dztwa warmiisko - M-azurskiego na
lata 2074-2020 zostala zawarta umowa, pzy wykonywaniu K6rej niezbqdn6 jest
udostgpn ia n ie da nych osobowych uczestn i k6w powyzszego projektu.

U M OWA POWI E RZE N IA PRZ ETWARZAN IA DANYCH OSO BOWYCH

51

1. w zwiqzku z wykonywaniem przez wykonawcq uslugi w projekcie w ramach
umowy Nr 4lEFSl20lB z dnia 25.04.2019r., powierza mu siq zgodq na
przetwaaanie danych osobowych.

2. Dane osobowe stanowiqce zbi6r danych udostgpniane Wykonawcy
w warunkach niniejszego paragrafu , okreSla sig w nastgpujqrym zakresie: 

'

a) nazwiska,
b) imienia,
c) adresu zamieszkania,
d) daty i miejsca urodzenia,
e) wyksnalcenie,
F) PESEL,
g) numeru telefonu,
h) adresu e-mail

<2

52

1. Zamawiajqcy powieza wykonawcy p'etwazanie danych osobowych w trybie
art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 79g7 r. o ochronie danych osobowych (Di.u.
z 20L6 r. poz. 922) w zwiqzku z przeprowadzeniem warsztat6w w rimach
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pQektu ,,Aktywizujemy i usamodzielniamy - 1,, wsp6lfinansowanego ze
5rodk61v Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operaciinego
Wojew5dztwa Warmifisko - Mazurskiego na lata 2014-2020.

2. Na podstawie art. 31 ustawy, Zamawiajqcy jako administrator danych
osobowych, powlefta Wykonawry przetwaftanie danych osobowych
w imieniu i na rzecz wykonawry, na warunkach opisanych w niniejszej umowie.

3. umowa nie upowaznia wykonawry do dalszego powieaenia paetwazania
powiezonych do pzetwarzania danych osobowych, w imieniu i na zecz
Zamawiajqcego, innym podmiotom.

4. Dane osobowe sa powierzone do paetwazania Wykonawcy paez
ZamawiaiEcego wylqcznie w celu realizacji projektu, tj. do paeprowadzenia w/w
warsztat6w, udzielania wsparcia uczestnikom poektu w iamach Regionalnego
Programu operacyjnego wojew6dztwa warmirisko - Mazurskiego nalata 20r?-
2020.

5. zamawiaiQcy powieza wykonawcy przetwazanie danych osobowych w zakresie
okre6lonym w g 1.

s3
1. Zamawiajqcy powieaa Wykonawry przetwazanie powiezonych do

pzetwazania danych o_sobowych na okres zgodny z okresem realizacji umowy
E. od 25.04.2018r. do 31.07.20!8r., z mozliwo6ciq ewentualnego pzedluzenia
do dnia 10.08.2018r.

g4

1' wykonawca jest zobowiqzany do paestaegania paypisdw ustawy z dnia 29
sierpnia L997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozponqdzenia Ministra
Spraw wewngtznych i Administracji z dnia 29 kwietnia zoo+ w sprawie
dokumentacji pzetwazania danych osobowych oraz warunk6w technicznychi 

-organizacp'nych, 
jakimi powinny odpowiadai uaqdzania i systemy

informatyczne sluzqce do pzetwazania danych osobowych
(Dz. U z 2004 nr 700, poz 1024)

2. W przypadku naruszenia paepis6w ustawy lub niniejszej Umowy z przyczyn
le2qcych po stronie Wykonawry, w nastqpstwie, czegi Zamawiajqcy,' jalo
administrator danych osobowych zostanie zobowiqzany do-' wyfiatv
odszkodowania lub zostanie ukarany karq gr4nruny, wykonawca zobowiEzuje siq
pokryd ZamawiajEcemu poniesione z tego gtulu straty i koszty.

ss
1. Dostqp do. powieaonych Wykonawcy danych osobowych mogE posiadaa tylko

osoby, k6re posiadajq upowaznienie zgodnie z ari. 37 usiarvy o ochronie
danych osobowych

2. Wykonawca o6wiadcza, 2e spelnia wymagania ustawy
osobowych dotyczqce zabezpieczenia danych pzed
osobom nieupowaznionym, zabraniem paez osobg
pzetwarzaniem z naruszeniem ustawy.

o ochronie danych
ich udostgpnieniem
nieuprawnionq oraz

1,'l^ 
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s6
1. Zamawiajqcy ma prawo rozwiqza(, niniejszq Umowg bez zachowania terminu

wypowied zenia, gdy Wykonawca :

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

2) powiezyl paetwazanie danych osobowych podwykonawcom bez zgody
Zamawiajqcego,

3) nie zapzestanie niewla6ciwego paetwaaania danych osobowych,

4) zawiadomi o swojej niezdolnoSci do dalszego wykonyrruania niniejszej
Umowy, a w szczegdlno6ci niespelniania wymagafi okre6lonych w 94.

s7

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 $rtulu Umowy bgdzie rozstrtlgal Sqd wla6ciwy dla miejsca

siedzi by Zleceniodawry.

5e

Umowg sporzqdzono w dwdch jednobzmiqcych egzemplatzach, z pzeznaczeniem
dla ka2dej ze stron umowy.

Zamawiajqcy Wykonawca

D -:3P_
!lyzszu Ikonomii TWP w 0liztynie-TC R

i

A
/1

G6rska

II.IFO RMATY EKONOMII
TO\ryARZY5T!'IA'//iE PCVISZEIHNEJ
10-2B3 Olszt,,rrr Lrl. Jagielionska 5g
tel 89 534 71 53 NiP i39-27.A+367

dr I'

POWT,ATOWE CENTRLIM
PCN4OCY RODZINIE

i0175 Olsztyn, ul. Battycka 65
Tel.89 54zi 38 00, far Bg 544 AB1

NIP 7392996445 (.
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