Tarnowskie Góry, dn. 10.06.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/2019/SOWA
w trybie rozeznania rynku
na przeprowadzenie animacji dla dzieci w ramach pikniku rodzinnego
realizowanego w ramach projektu
„SOWA – Sowicki Obszar Wsparcia i Aktywizacji –
Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców dzielnicy Sowice”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Społeczny)
Priorytet IX, Włączenia Społeczne, Działanie 9.1. Aktywna Integracja
Poddziałanie 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych –ZIT
zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku
Niniejsze zapytanie ma na celu weryfikację cen rynkowych
Szczegóły zapytania ofertowego zostały przedstawione poniżej

ZAMAWIAJĄCY:
Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim FALOCHRON
ul. Słowackiego 1
42-600 Tarnowskie Góry
tel.: 32 454 83 00
e mail: sowa.falochron@gmail.com
OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Wybór wykonawcy lub osoby prowadzącej animacje dla dzieci w ramach pikniku rodzinnego
odbywającego się w Tarnowskich Górach ul. Słowackiego 1, dnia 27.07.2019r. w godz. od 14:00 do
18.00. Program animacyjny obejmuje:
 Zabawy ruchowe dostosowane do wieku uczestników,
 Zabawy z liną,
 Zabawy z chustą animacyjną
 Zawody sportowe
 Pokaz baniek mydlanych
 Wata cukrowa dla każdego dziecka
 Inne animacje dla dzieci trwające 4 godziny
dla społeczności lokalnej dzielnicy SOWICE w Tarnowskich Górach w ramach projektu ”SOWA –
Sowicki Obszar Wsparcia i Aktywizacji – Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców
dzielnicy Sowice poddziałanie 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego
społeczności lokalnych – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014 – 2020 w okresie od podpisania umowy do 27 lipca 2019 roku na terenie dzielnicy Sowice
w Tarnowskich Górach.
Wykonawca pokrywa koszty dojazdu oraz zakupu niezbędnych materiałów.
Projekt „SOWA – Sowicki Obszar Wsparcia i Aktywizacji – Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców dzielnicy Sowice”
jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
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TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji usługi 27 lipca 2019r. w godzinach od 14.00 do 18.00 w oparciu o umowę cywilno – prawną
(umowa zlecenia).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Wybór wykonawcy lub osoby prowadzącej animacje dla dzieci w ramach pikniku rodzinnego
odbywającego się w Tarnowskich Górach ul. Słowackiego 1, dnia 27.07.2019r. w godz. od 14:00 do
18.00. Program animacyjny obejmuje:
 Zabawy ruchowe dostosowane do wieku uczestników,
 Zabawy z liną,
 Zabawy z chustą animacyjną
 Zawody sportowe
 Pokaz baniek mydlanych
 Wata cukrowa dla każdego dziecka
 Inne animacje dla dzieci trwające 4 godziny
dla społeczności lokalnej dzielnicy SOWICE w Tarnowskich Górach w ramach projektu ”SOWA –
Sowicki Obszar Wsparcia i Aktywizacji – Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców
dzielnicy Sowice poddziałanie 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego
społeczności lokalnych – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014 – 2020 w okresie od podpisania umowy do 27 lipca 2019 roku na terenie dzielnicy Sowice
w Tarnowskich Górach.
Wykonawca pokrywa koszty dojazdu oraz zakupu niezbędnych materiałów.

Do głównych działań wykonawcy lub osoby prowadzącej należeć będą:




Prowadzenie animacji dla dzieci w ciągu 4 godzin,
Zapewnienie nagłośnienia, oprawy muzycznej,
Dostosowanie animacji do wieku uczestników.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki w zakresie:
 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia;
 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym;
 dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym
Zamawiający uzna warunki udziału w postępowaniu za spełnione na podstawie oświadczenia woli
Wykonawcy, stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
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DOKUMENTY JAKIE WYKONAWCY WINNI DOŁĄCZYĆ DO OFERTY:






prawidłowo wypełniony formularz ofertowy wraz z formularzem cenowym (załącznik nr 1),
prawidłowo wypełniony formularz – wykaz osoby uczestniczącej w wykonaniu przedmiotu
zamówienia oraz składany w celu uzyskania dodatkowych punktów w Kryterium oceny oferty nr
2 „doświadczenie” (załącznik nr 2).
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3),
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (załącznik nr 4),

Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione, Wszelkie
poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i
podpisane przez osobę upoważnioną.

OCENA OFERTY
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji.
Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim Falochron dokona oceny oferty na podstawie
poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert

Kryterium cena: 100%
Punkty przyznane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C (przyznana liczba punktów) = (Cmin : C0) x 100
Gdzie:
C0 - cena Wykonawcy
Cmin - minimalna cena spośród ważnych ofert
1. Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc
po przecinku.
2. Punkty uzyskane przez ofertę za poszczególne kryteria wyboru zostaną zsumowane. Wybrana
zostanie oferta, która otrzyma największą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką
może uzyskać oferta to 100 pkt.

INFORMACJA NA TEMAT WYKLUCZENIA
Z możliwości składania ofert wyklucza się Oferentów, którzy są podmiotem powiązanym
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
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d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
MIEJSCE ORAZ TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

Oferty należy złożyć do 28 czerwca 2019r. na wypełnionym formularzu ofertowym wraz z wycenionym
formularzem cenowym w formie pisemnej osobiście w biurze projektu pod adresem Stowarzyszenie
Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim FALOCHRON, ul. Słowackiego 1, 42-600 Tarnowskie Góry lub
w formie elektronicznej na adres: sowa.falochron@gmail.com z tytułem wiadomości „Oferta –
przeprowadzenie animacji dla dzieci”.
Oferty składane drogą elektroniczną winny być w formie skanu z widocznym podpisem (format
JPG, PDF).
Termin składania ofert upływa w dniu 28 czerwca 2019 r. Oferty złożone po tym terminie nie zostaną
rozpatrzone.
W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości związanych z przedmiotem zamówienia prosimy
o kontakt telefoniczny pod nr tel. 32 454 83 00
Osobą wyznaczoną do kontaktów z wykonawcami jest: Michał Pyrkosz
SPOSÓB PUBLIKACJI:
Zapytanie ofertowe zostało przekazane do 3 potencjalnych wykonawców i publikacja na stronie internetowej
Stowarzyszenia.
WYBÓR OFERTY:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim
FALOCHRON poinformuje wszystkich Oferentów biorących udział w postępowaniu.
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty
dodatkowe nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych
ofertach.
Oferent, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez
Zamawiającego
o miejscu i terminie zawarcia umowy. Niestawienie się w wyznaczonym miejscu i terminie
upoważnionego przedstawiciela Oferenta może zostać potraktowane jako odstąpienie Oferenta
z rankingu punktowego bez przeprowadzenia nowego postępowania.
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO ZWIĄZANA Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA:
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 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i Ich
Bliskim FALOCGRON z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Słowackiego 1,42-600
Tarnowskie Góry
 Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail
stowarzyszenie.falochron@gmail.com
 Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy, będą przetwarzane w
następujących celach:
a) Związanych z zawarciem i realizacją umowy
b) Związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań
c) Na potrzeby prowadzonej działalności, w tym prowadzenie analiz, sporządzanie raportów i
statystyk
d) Udzielanie odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi
e) Udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach
f) Archiwizacji
g) Prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
 Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie:
a) Niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed
zawarciem umowy
b) Udzielona zgoda
c) Niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
d) Niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora np. jakich jak udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma i wnioski
 Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
a) Procesorom w związku ze zleconymi przez Stowarzyszenie działaniami realizowanymi w imieniu
Stowarzyszenia
b) Kontrahentom i podmiotom współpracującym
c) Firmom szkoleniowym
d) Firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Państwa
e) Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
f) Podmiotom kontrolnym i nadzorczym
g) Organom egzekucyjnym
h) Podmiotom obsługującym benefity
i) Podmiotom świadczącym usługi medyczne
j) Bankom
 Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich
 Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są
przetwarzane. Okres przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w
oparciu o następujące kryteria:
a) Przepisy prawa , które mogą obligować Stowarzyszenie do przetwarzania danych przez określony
czas (np. 7 lat od rozwiązania umowy z uwagi na przepisy prawa podatkowego)
b) Okres, który jest niezbędny do obrony interesów Stowarzyszenia
c) Okres na jaki została udzielona zgoda
 Ponadto informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
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a) Żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana
b) Sprostowania danych osobowych
c) Żądania uzupełnienie niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie
dodatkowego oświadczenia
d) Usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania
e) Wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
f) Przeniesienia Pani/Pana danych osobowych
 Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie
ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych, którego dokonano na
podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
przez Stowarzyszenie, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 Stowarzyszenie nie korzysta z systemów do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA I INFORMACJE:

 Wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 nie podlega negocjacjom, złożenie oferty jest
równoznaczne z akceptacją postanowień umowy.
 Termin związania ofertą wynosi 14 dni.
 Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.
 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego Zamawiający
przekazuje niezwłocznie w formie wysłania wiadomości e-mail wszystkim wykonawcom,
którym przekazano zapytanie ofertowe.
 Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 wezwania Wykonawców w celu uzupełnienia braków w ofercie lub złożenia wyjaśnień do treści
oferty;
 unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

Załączniki:
 Formularz ofertowy - cenowy (załącznik nr 1),
 Formularz – wykaz osoby uczestniczącej w wykonaniu przedmiotu zamówienia oraz składany
w celu uzyskania dodatkowych punktów w Kryterium oceny oferty nr 2 „doświadczenie”
(załącznik nr 2)
 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3),
 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (załącznik nr 4),
 Wzór umowy (załącznik nr 5).
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Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
Imię i nazwisko i/lub
(firmy) Wykonawcy:

nazwa

Adres Wykonawcy:

Nr telefonu:

Nr faksu:

URL: http://

e-mail:

NIP:

Nr rejestru (jeżeli dotyczy):

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na usługę: świadczenia usług animacyjnych na pikniku
rodzinnym w ramach projektu pt. „SOWA” – Sowicki Obszar Wsparcia i Aktywizacji – Aktywizacja społeczno –
zawodowa mieszkańców Sowice współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla działania 9.1. Aktywna Integracja
poddziałanie 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych - ZIT
1. Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu
zamówienia,
zamieszczonymi
w
zapytaniu
ofertowym
oraz
wzorze
umowy
i załącznikach do zapytania ofertowego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.
2. Oświadczam, że zawarty w zapytaniu ofertowym wzór umowy (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego)
został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuje się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia
umowy na warunkach tam określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone
w zapytaniu ofertowym.
4. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu.
5. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego za cenę
……………………………… PLN brutto1 (słownie złotych brutto ………………………………), zgodnie z
poniższą kalkulacją:

1

W przypadku składania oferty przez osobę fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej w cenę należy skalkulować składki na
ubezpieczenie zdrowotne, społeczne, podatek dochodowy.
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Wyszczególnienie:

1

Cena jednostkowa
brutto za 1 h.
zegarową usługi
poradnictwo
psychologiczne (w zł)
2

Maksymalna liczba godzin
zegarowych usługi:

Całkowita cena brutto (w zł)

3

iloczyn poz. 2 i 3

4h

…………………………..

Przeprowadzenie animacji dla
dzieci podczas Pikniku
rodzinnego

6. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia
oraz
uważam
się
za
związanego(-ną)
niniejszą
ofertą
przez
okres
30
dni
od upływu terminu składania ofert.
7. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, do których będziemy mieli dostęp w
związku z realizacją przedmiotu zamówienia – stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów.
8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływy takich danych oraz uchylania dyrektywy
95/46/WE (Dz. U. L. 119 z 04 maja 2016 r.).
9. Oświadczam, że wypełniłem(-am) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 2
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem(-am) w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
10. Osobą upoważnioną do składania wyjaśnień do złożonej oferty oraz kontaktów w sprawie realizacji
umowy jest p. ……………………….………………………, nr tel. ……………..………………, e-mail:
………………………………………….……
Załącznikami do oferty, stanowiące jej integralną część są:
1.

Wykaz osoby uczestniczącej w wykonaniu przedmiotu zamówienia,

2.

…………………………………

3.

…………………………………

………………………, dn. ………………………
(miejscowość, data)

………………………
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

2

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).
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Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
....................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby /osób/ uprawnionej do składania oświadczenia)

....................................................................................................................
(stanowisko)

nazwa Wykonawcy…….....................................................................................

Jako uprawniony/-nieni przedstawiciel/-e Wykonawcy oświadczam/-y, że Wykonawca biorący udział
w przedmiotowym postępowaniu spełnia warunki pozwalające ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego,
w zakresie:
1. posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej właściwe wykonanie zamówienia.

Niniejsze oświadczenie Wykonawca składa pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego – „Kto składając
zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznając
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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załącznik nr 3

…………............................
Miejscowość, data

…………………………………….…….
Imię i nazwisko Oferenta

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w
imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1.
2.
3.
4.

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.

….................................................................................
(podpis i pieczęć Oferenta lub osoby uprawnionej2)

Projekt „SOWA – Sowicki Obszar Wsparcia i Aktywizacji – Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców dzielnicy Sowice”
jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Priorytet IX, Włączenia Społeczne, Działanie 9.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych -ZIT

załącznik nr 4
WZÓR UMOWY

Umowa nr …………..
W dniu ……………... w Tarnowskich Górach
pomiędzy:
Stowarzyszeniem Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim „FALOCHRON” z siedzibą w Tarnowskich Górach przy
ul. Słowackiego 1, NIP: 9492166075, REGON: 241852541 reprezentowanym przez Zarząd:
Michał Pyrkosz – Prezes zarządu
Anna Pyrkosz – Skarbnik
Zwanym dalej Zleceniodawcą,
a
……………………………………………………………………
zwanym w treści umowy Zleceniobiorcą,
łącznie zwane dalej „Stronami”, o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa polegająca na przeprowadzeniu animacji dla dzieci
podczas Pikniku rodzinnego w dniu 27.07.2019r. Miejscem realizacji przedmiotu umowy, o którym
mowa w ust. 1 jest: Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim Falochron, Tarnowskie
Góry ul. Słowackiego 1.
Piknik odbędzie się w ramach „SOWA – Sowicki Obszar Wsparcia i Aktywizacji – Aktywizacja
społeczno – zawodowa mieszkańców dzielnicy Sowice” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014
– 2020 (Europejski Fundusz Społeczny) Priorytet IX, Włączenia Społeczne, Działanie 9.1. Aktywna
Integracja Poddziałanie 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności
lokalnych –ZIT.
2. Przedmiot umowy obejmuje zadania: Przeprowadzenie animacji dla dzieci podczas pikniku
rodzinnego.
§2
Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania czynności objętych zleceniem osobom trzecim bez uzyskania
uprzedniej zgody Zleceniodawcy wyrażonej w formie pisemnej.
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§3

1. Umowa została zawarta na czas określony od godz. 14.00 do 18.00 w dniu 27.07.2019r.

§4
1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada uprawnienia do przeprowadzenia usługi określonej w § 1 owej
umowy,
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać powierzone czynności z należytą starannością,
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych od Zleceniodawcy w
związku z realizacją umowy,
4. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu
umowy,
5. Zleceniobiorca bierze na siebie pełna odpowiedzialność za skutki wynikające w czasie realizacji umowy.

§5
1. Strony zgodnie ustalają, że maksymalna wartość brutto umowy nie przekroczy kwoty ……… brutto
(słownie…………………..). Wynagrodzenie powyższe jest współfinansowane przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za przedmiot umowy faktycznie zrealizowany.
3. Podstawą do dokonania zapłaty za wykonaną usługę będzie faktura VAT wystawiona przez
zleceniobiorcę i dostarczona do Zleceniodawcy.
4. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy należność przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zleceniobiorcę w treści faktury VAT, w terminie 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury.

§6
1. Strony ustalają, że Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną za niewykonanie usługi zgodnie
z umową w wysokości 0,2% wartości danej usługi.
2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Zleceniobiorcy za
niewykonanie usługi zgodnie z umową, na co Zleceniobiorca wyraża zgodę i do czego upoważnia
Zleceniodawcę bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia.
3. Zleceniobiorca ma prawo żądać od Zleceniodawcy odsetek w razie zwłoki w płatności.
4. Strony mogą zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niewykonania niniejszej umowy w przypadku,
gdy to niewykonanie jest następstwem wystąpienia siły wyższej lub innych nadzwyczajnych okoliczności
lub też w przypadku zawarcia porozumienia rekompensującego skutki niewykonania umowy.

§7
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymajają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§8
Ewentualne sporne kwestie wynikłe w trakcie realizacji umowy Strony rozstrzygać będą polubownie.
W przypadku braku porozumienia stron właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji
niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
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§9
W sprawach nie normowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

§10
Do przedmiotu zamówienia określonego w §1 umowy, nie stosuje się przepisów z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych z późń. Zm., ponieważ wartość zamówienia nie przekroczyła
wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)
§11
Umowa została spisana w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

..............................................................................
ZLECENIODAWCA

..........................................................................
ZLECENIOBIORCA
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