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Załącznik nr 3
UMOWA
NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ_v2
Nr /2013
Zawarta w dniu ….r. w Gorzowie Wlkp., pomiędzy
Zakład Mechaniczny MESTIL Sp. z o.o. ul. Walczaka 25, 66-407 Gorzów Wlkp., wpisanym do
Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze nr 0000169791,

NIP599-11-71-

690,
Reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Zbigniewa Rudowicza i Krzysztofa Rudowicza Członka
Zarządu
Zwanym dalej Zamawiającym
a
reprezentowanym przez
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą
o następującej treści:
§1
Na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca realizując przedmiot zamówienia zobowiązuje się do
świadczenia usług szkoleniowych
1. Szkolenie operatorów podnośników wózków platformowych nożycowych
2. Szkolenie dla montażystów rusztowań z wliczonym egzaminem
3. Szkolenie z obsługi żurawi stanowiskowych z wliczonym egzaminem
4. Szkolenie z obsługi suwnicy z wliczonym egzaminem
5. Szkolenie obsługa i eksploatacja pieców przemysłowych powyżej 50 KW, obsługa linii przesyłowych
sprężonego powietrza
na rzecz Zamawiającego (przeszkolenie w zakresie teoretycznym i praktycznym, przygotowanie do
egzaminu zewnętrznego, przekazanie książek oraz materiałów dodatkowych), a Zamawiający
zobowiązuje się do zapłacenia Wykonawcy umówionej ceny w kwocie ……………………………
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§2
Obowiązki wykonawcy
:
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość metodyczną przekazywanych informacji
i zgodność z obowiązującymi przepisami.
2. Wykonawca zapewni niezbędny sprzęt, odpowiada za dokumentacje i sprawność sprzętu
technicznego
3. Wykonawca odpowiada za dobór kadry prowadzącej szkolenia, w razie potrzeby udostępni
zaświadczenia kwalifikacyjne kadry.
4. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi egzamin wewnętrzny, dopuszczający do egzaminu
w Gorzowie, wskaże Zamawiającemu osoby, które nie spełniają warunków dopuszczających
do egzaminu.
5. Wykonawca dopilnuje dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia kursu i zgłoszenia
do jednostki nadzorującej, odbierze zaświadczenia kwalifikacyjne i przekaże do Zamawiającego.
6. Udostępni do wglądu dokumenty wykonawcy związane z realizowanym projektem, w tym
dokumenty finansowe oraz umożliwi prowadzenie monitoringu realizacji zadań.
7. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia listy obecności zawierającej datę i miejsce
szkolenia, nazwisko wykładowcy, tytuł szkolenia, imienny wykaz skierowanych uczestników
i przedłożenia podpisanej listy obecności przez skierowanych uczestników oraz wykładowcę,
Zleceniodawcy do 5 dni od daty zakończenia szkolenia.
8. Po zakończeniu szkoleń skierowani uczestnicy winni wypełnić ankiety służące do oceny szkoleń,
które powinny być dostarczone zleceniodawcy w ciągu 5 dni od dnia ukończenia danego
szkolenia
9. Zleceniobiorca zobowiązuje się do terminowego wykonania zlecenia.
10. Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania za nienależyte wykonanie przedmiotu
umowy będą naliczone kary umowne w następujących przypadkach: Zleceniobiorca zapłaci kary
za:
a) nieterminowe wykonanie usługi – w wysokości 0,1% ceny brutto całego kursu
za każdy dzień zwłoki,
b) odstąpienie od umowy z winy Zleceniobiorcy, w wysokości 10% ceny brutto całego
kursu.
Kary, o których mowa powinny być uregulowane w terminie 14 dni roboczych od daty
wystąpienia przez drugą stronę z żądaniem zapłaty.
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11. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego informowania Zleceniodawcy o nieobecności na
szkoleniu osób skierowanych, nie zgłoszeniu się tych osób na szkolenie lub też rezygnacji z
uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania
§3
Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. do ….. r. Zajęcia odbywać się będą wg załączonego
harmonogramu.
§4
Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy
wskazany na wystawionej fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego.
§5
Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy, strony deklarują rozwiązywać w
drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygać będzie Sąd Powszechny,
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§6
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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