UMOWA
Dnia 18 sierpnia 2014 roku we Wrocławiu pomiędzy wymienionymi niżej stronami została zawarta niniejsza
umowa
VULCAN:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VULCAN, z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Wołowskiej 6;
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej
pod numerem: KRS 0000153176; kapitał zakładowy: 2 700 000,00 zł; NIP 898-001-44-51. Spółkę
reprezentuje:
Arleta Stefanicka – Dyrektor Działu Usług
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą
a:
Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Piasecznie ul. Kusocińskiego 4, 05-500 Piaseczno:
1. Edyta Woźniak – Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym
Łącznie zwane dalej „Stronami”
§1
1. Przedmiotem umowy jest współpraca w zakresie zbudowania strategii rozwoju oświaty gminy Piaseczno.
§2
W ramach realizacji umowy firma VULCAN zobowiązuje się do:
1. Opracowania diagnozy stanu lokalnej oświaty na podstawie danych dostarczonych przez ZEAS Piaseczno.
2. Poprowadzenia dwudniowych warsztatów moderowanych dla dwóch maksymalnie 24-osobowych lub
trzech grup 20-osobowych w lokalizacji określonej przez Zamawiającego, mających na celu
wypracowanie modelu docelowego oświaty (spotkanie warsztatowe dwudniowe).
3. Opracowania analizy SWOT na podstawie wyników diagnozy i pracy warsztatowej (spotkanie
warsztatowe jednodniowe).
4. Opracowania prognoz: demograficznych, finansowych, zapotrzebowania na etaty nauczycielskie,
społeczno-gospodarczych JST.
5. Wsparcia merytorycznego i bieżących konsultacji w trakcie opracowywania przez ZEAS Piaseczno: celów
strategicznych, celów operacyjnych i wypracowania planów działań oraz wypracowania wskaźników
pozwalających na ocenę stopnia realizacji poszczególnych zadań.
6. Poprowadzenia dyskusji nad przedstawioną propozycją strategii (spotkanie warsztatowe jednodniowe).
7. Przygotowania ostatecznej wersji dokumentu Strategia rozwoju oświaty na lata 2015-2020 w postaci pdf
z uwzględnieniem uwag wynikających z uprzednio poprowadzonej dyskusji.
8. Przeprowadzenia, w terminie i miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, prezentacji, której przedmiotem
będzie przedstawienie wypracowanej strategii rozwoju oświaty.
9. Konsultacje w zakresie monitoringu wskaźników, o których mowa w § 2 pkt 5, przy opracowywaniu
przez ZEAS Piaseczno informacji z realizacji zadań oświatowych.
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§3
Strony ustalają, że:
1. Dokument, o którym mowa w § 2 pkt 7, zostanie przesłany Zamawiającemu w formacie PDF w terminie
do 7 listopada 2014 r.
2. Prezentacja, o której mowa § 2 pkt 8, zostanie przeprowadzona w dogodnym dla obu stron miejscu
i terminie po zakończeniu wszystkich prac oraz przygotowaniu dokumentu.
§4
W celu umożliwienia realizacji niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się do:
1. Udostępnienia firmie VULCAN wszystkich niezbędnych danych do przygotowania diagnozy oraz prognoz.
Opóźnienie w dostarczeniu tych danych przez Zamawiającego będzie skutkowało automatycznym
przesunięciem terminu realizacji wskazanego w § 3 pkt. 1 o liczbę dni równą liczbie dni tego opóźnienia,
na co Zamawiający wyraża zgodę.
2. Przekazywania, w odpowiedzi na zapytania koordynatora oraz ekspertów firmy VULCAN, dodatkowych
informacji i wyjaśnień. Odpowiedzi na pytania będą udzielane przed upływem dwóch dni roboczych. Pod
pojęciem dni roboczych strony uważają dni od poniedziałku do piątku godz. 8.00 – 16.00. Opóźnienie w
odpowiedzi na zapytanie będzie skutkowało automatycznym przesunięciem terminu realizacji
wskazanego w § 3 pkt 1 o liczbę dni równą liczbie dni tego opóźnienia, na co Zamawiający wyraża zgodę.
3. Zorganizowania prezentacji, o której mowa w § 2 pkt 8.
§5
Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę zgodnie z warunkami niniejszej umowy oraz z przedłożoną
ofertą z dnia 4 lipca 2014 r., która stanowi załącznik Nr 1 będący integralną częścią umowy, a także zgodnie
z harmonogramem prac stanowiącym załącznik Nr 2 będącym integralną częścią umowy.
§6
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w dokumencie, jeśli wynikną one z błędów
w danych, informacjach lub wyjaśnieniach dostarczonych przez Zamawiającego. Za błędy w dokumencie
strony uważają błędy w danych, a nie błędy interpretacyjne przesłanych danych.
§7
1.

Do koordynowania prac związanych z realizacją umowy, Strony wyznaczają koordynatorów:
a.

Po stronie Wykonawcy:
Barbara Kołcio

b.

Po stronie Zamawiającego:
Edyta Woźniak

2.

Do zadań koordynatora Wykonawcy należy:
a.

Ścisła współpraca z koordynatorem Zamawiającego.

3. Zadania koordynatora Zamawiającego:
a.

Ścisła współpraca z koordynatorem Wykonawcy.
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b.

Wyznaczenia pracownika, którego zadaniem będzie utrzymywanie roboczych kontaktów z firmą
VULCAN, a w szczególności odbieranie pytań, o których mowa w § 4 pkt 2 i przekazywanie
odpowiedzi na te pytania.

4. Każda zmiana koordynatora po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego wymaga powiadomienia drugiej
strony w formie pisemnej z uprzednim terminem 7-dniowym pod rygorem nieważności, listem
poleconym na adres drugiej strony określony w umowie.
§8
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 55 000 zł brutto,
(słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT.
2. Firma VULCAN ma prawo do wystawienia faktury po przekazaniu Zamawiającemu opracowania,
o którym mowa w § 2 pkt 7.
3. Wynagrodzenie zostanie przekazane przez Zamawiającego w formie przelewu na konto bankowe
Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania faktury
przez Zamawiającego. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia należnością konta
Zamawiającego.
4. Zamawiający oświadcza, że odbiorcą i płatnikiem faktury VAT będzie:
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
ul. Kusocińskiego 4
05-500 Piaseczno
NIP: 123-00-45-113
§9
Przelew wierzytelności wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.

§10
1. Majątkowe prawa autorskie do wykonanej strategii przechodzą na Zamawiającego z dniem zapłaty, bez
konieczności dokonywania odrębnych czynności prawnych.
§ 11
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją niniejszej umowy jest
Zamawiający.
2. Zamawiający powierza firmie VULCAN przetwarzanie danych osobowych zawartych w arkuszach
organizacyjnych, wyłącznie w celu prawidłowej realizacji postanowień niniejszej umowy.
3. Firma VULCAN jest zobowiązana do ochrony powierzonych jej danych zgodnie z przepisami Ustawy
o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych do ustawy.
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§ 12
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieunormowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązać polubownie.
Jeżeli nie dojdą do porozumienia, orzekać będą sądy cywilne właściwe dla siedziby strony
Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca

Zamawiający

…………………………………….
Osoba upoważniona
do reprezentowania VULCAN sp. z o.o.

…………………………………….
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