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Załącznik nr 4 do ZO 
 

WZÓR UMOWY 
 

Umowa nr …………………………. 
 
zawarta w dniu ……..... 2022 roku w Szczecinie, pomiędzy: 
 
Fundacją Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Komes, z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Generała 
Ludomiła Rayskiego 3/19, NIP: 852-256-98-55, REGON: 320819287, KRS: 0000350657, 
reprezentowaną przez  
Annę Łukomską-Dziedzic - Prezes Zarządu Fundacji, 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
 
a 
 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
………………………………………….. 
zwaną/y dalej Wykonawcą, 
 
o następującej treści: 
 

 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, prowadzonego z zastosowaniem Zasady Konkurencyjności, zgodnie z pkt. 6.5.2 Wytyczne 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa 
Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (zwanych dalej „Wytycznymi”) pn. „Usługi marketingowe dla 
podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych w projekcie pn. SZOWES – OWES 
w regionie szczecińskim – w podziale na części”. 

 
 

§ 1. 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Usługi marketingowe dla podmiotów 

ekonomii społecznej, określonych w CZĘŚCI ……….., zgodnie z Zapytanie Ofertowym (ZO) oraz 
ofertą Wykonawcy, stanowiącymi integralną część umowy. 

2. Usługi marketingowe świadczone będą na rzecz n/w Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) 
będących Klientami OWES w regionie szczecińskim, z powiatów: goleniowskiego, gryfickiego, 
kamieńskiego, polickiego, M. Szczecin i M. Świnoujście (zwanych dalej zbiorczo: Podmiotami 
korzystającymi): 
1) Przedsiębiorstwa Społeczne, w tym spółdzielnie socjalne; 
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2) podmioty reintegracyjne, realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: Centra Integracji Społecznej(CIS) Kluby 
Integracji Społecznej (KIS),Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ), Warsztaty Terapii Zajęciowej 
(WTZ); 

3) organizacje pozarządowe lub podmiot, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  lub spółka non-profit, o 
której mowa w art. 3 ust.3 pkt 4 tej ustawy, Koła Gospodyń Wiejskich. 

3. Usługi marketingowe realizowane są w ramach partnerskiego projektu „SZOWES - OWES w 
regionie szczecińskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 
§ 2. 

1. Usługi marketingowe realizowane są w formie pakietów, w skład których mogą wchodzić różne 
usługi, wymienione w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym integralną część umowy. 

2. Wielkość pakietów jest orientacyjna i służy jedynie do porównania ofert. Nie odzwierciedla realnej 
bądź deklarowanej wielkości zamawianych pakietów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
zmiany wielkości zamawianych pakietów, bądź nie zrealizowania danego rodzaju pakietu, w 
zależności od rzeczywistych potrzeba indywidualnych podmiotów ekonomii społecznej, w 
granicach maksymalnej wysokości wynagrodzenia należnego z tytuły realizacji całego zamówienia. 
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 

3. Liczba podmiotów korzystających z usług marketingowych w danym okresie (miesiącu, kwartale 
itp.) może być różna. 

4. Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy do: 
1) 30.11.2023r. 

lub 
2) wyczerpania wynagrodzenia umownego 

lub 
3) dnia, w którym pozostała kwota wynagrodzenia umownego będzie niewystarczająca do 

zlecenia usług objętych przedmiotem umowy, 
w zależności od tego, które ze zdarzeń wskazanych w pkt 1) – 3) nastąpi wcześniej. 

5. W sytuacji, o której mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, termin realizacji przedmiotu umowy ulega zakończeniu 
z dniem zaistnienia zdarzenia, o którym mowa odpowiednio w ust. 4 pkt 2 i 3, bez konieczności 
składania jakichkolwiek oświadczeń Stron. 

6. W sytuacji, o której mowa w ust. 5 Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu 
zakończenia realizacji przedmiotu umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4 pkt 1. 

 
§ 3. 

1. Wykonawca zapewnia iż posiada możliwość prawidłowej i efektywnej realizacji zadań 
wykonywanych na rzecz Zamawiającego. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za świadczoną usługę, z uwzględnieniem dbałości o 
jak najwyższą jej jakość. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia upoważnionym podmiotom przeprowadzenia 
czynności kontrolnych lub audytowych, w tym dostępu do swojej siedziby i miejsca realizacji 
pakietów marketingowo-rozwojowych. 

4. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązania wynikającego z tej umowy innej 
jednostce bez zgody Zamawiającego. 

5. Do realizacji zamówienia wykonawca zatrudni co najmniej 1 osobę niepełnosprawną w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, zgodnie ze złożoną ofertą. 

6. Za zatrudnienie do realizacji przedmiotowego zamówienia, o którym mowa w ust. 5, uznaje się 
także osoby zatrudnione przed zawarciem niniejszej umowy, pod warunkiem, że zatrudnienie 
nastąpiło w terminie nie wcześniejszym niż w dniu wszczęcia przedmiotowego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego. 

7. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, wykonawca zobowiązany jest złożyć informację o 
dokładnej liczbie zatrudnionych bądź oddelegowanych do realizacji zamówienia osób 
niepełnosprawnych, określonych w ust. 5. 

8. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 5, będzie trwało od dnia następującego po dniu zawarcia 
umowy, do dnia zakończenia realizacji zamówienia. 

9. W ramach czynności kontrolnych, prowadzonych w trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający jest 
uprawniony w szczególności do: 
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, tj. w szczególności: Oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych, które powinno zawierać: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, informację o zatrudnieniu do realizacji zamówienia, 
określonych w ust. 5, osób w liczbie zadeklarowanej przez Wykonawcę, podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy. 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
10. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dokumentów czy oświadczeń, o których mowa w ust. 9, zostanie uznane za 
niezatrudnienie do realizacji zamówienia zadeklarowanej przez Wykonawcę liczby osób 
niepełnosprawnych. 

11. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy z osobą niepełnosprawną, Wykonawca 
zobowiązany będzie, w terminie 7 dni od ustania stosunku łączącego Wykonawcę z tą osobą, do 
zatrudnienia do realizacji zamówienia innej osoby niepełnosprawnej. 

12. Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadku: 
1) niezatrudnienia do realizacji zamówienia zadeklarowanej przez niego liczby osób 

niepełnosprawnych, lub 
2) stwierdzenia przez zamawiającego, na podstawie dowolnych środków dowodowych, iż w 

trakcie trwania umowy doszło do rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku łączącego wykonawcę 
z zatrudnionymi osobami, o których mowa w ust. 5, a wykonawca nie wywiązał się z 
obowiązków ciążących na nim w takiej sytuacji na podstawie ust. 11. 

13. Wysokość kary umownej wynosi 300 zł za każde stwierdzone wystąpienie któregokolwiek z 
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naruszeń, o których mowa w ust. 12. 
 - jeżeli dotyczy* (ust. 5-13 mają zastosowanie w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę 
zatrudnienia do realizacji przedmiotowego zamówienia osoby/osób niepełnosprawnej/-ych). 
 

§ 4. 
1. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy: 

1) rzetelna i terminowa, zgodna z wymogami projektowymi realizacja przedmiotu umowy; 
2) pozostawanie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia w pełnej dyspozycyjności 

Zamawiającego, rozumianej jako gotowość do realizacji przedmiotu zamówienia; 
3) utrzymywanie stałej wymiany informacji z pozostałymi członkami kadry OWES region 

szczeciński oraz informowania o sprawach istotnych z punktu widzenia prawidłowej realizacji 
usługi; 

4) dostarczenia do Zamawiającego wykonanych usług oraz protokołu wskazującego prawidłowe 
wykonanie zadania, stanowiącego podstawę do wypłaty wynagrodzenia za dany okres 
realizacji zamówienia. 

2. Do obowiązków Zamawiającego w szczególności należy rekrutacja podmiotów, o których mowa w 
§ 1, ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Maksymalny termin wykonania zamówienia wynosi: 
50 dni kalendarzowych (dla CZĘŚCI 1), 
24 dni kalendarzowe (dla CZĘŚCI 2)*, 
każdorazowo od dnia zgłoszenia zapotrzebowania na usługi przez Zamawiającego. Zgłoszenie 
zapotrzebowania dokonywane jest pisemnie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej i 
obejmuje wskazanie pakietu oraz danych kontaktowych Podmiotu korzystającego, na rzecz 
którego świadczone będą usługi. 

4. Wykonawca dostarczy wykonane zamówienia w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w 
godzinach od 8:00 do 16:00 osobie upoważnionej do odbioru i kontroli zamówienia (w zakresie 
ilości, jakości oraz zgodności z zamówieniem). Brak możliwości odbioru zamówienia po godzinie 
wskazanej wyżej. Wykonawca nie może pozostawić zamówienia bez nadzoru lub przekazać go 
osobom nieupoważnionym. 

5. Dostarczenie zamówienia w ostatnim dniu jego maksymalnego terminu wykonania, o którym 
mowa w ust. 3, po godzinie 16:00 traktowane będzie jako opóźnienie w terminie realizacji 
zamówienia. 

 
§ 5. 

1. Strony oświadczają, że będą wymieniać między sobą informacje potrzebne do starannego i 
należytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy.  

2. Strony zobowiązują się do zachowania poufności oraz właściwego zabezpieczenia informacji 
udostępnionych w ramach wykonywania niniejszej umowy.  

 
§ 6. 

1. Oferta złożona w ramach postępowania ofertowego wraz z załącznikami, którą Wykonawca 
zobowiązany jest realizować, stanowi integralną część niniejszej umowy i jest wiążąca dla stron. 

2. Zaoferowana w ofercie cena za realizację usług marketingowych dla klientów OWES region 
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szczeciński nie będzie ulegała waloryzacji w okresie trwania umowy. 
 

§ 7. 
1. Maksymalne wynagrodzenie należne Wykonawcy za prawidłową realizację niniejszej umowy ustala 

się do kwoty: 
CZĘŚĆ 1   brutto (słownie: ………………….………złotych 00/100)* 
CZĘŚĆ 2  brutto (słownie: ………………….………złotych 00/100)* 
w tym podatek VAT według obowiązującej stawki, zgodnie z ofertą Wykonawcy. Kwota ta stanowi 
maksymalną wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu należytej realizacji całości 
przedmiotu zamówienia i nie stanowi zobowiązania do jej wypłacenia w całości. 

2. Rozliczenie za realizację usługi prowadzone będzie w systemie miesięcznym/kwartalnym i odbywać 
się będzie na podstawie faktycznie zrealizowanej ilości zamawianych pakietów, w oparciu o ich ceny 
jednostkowe, zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

3. Protokół odbioru usługi wskazujący prawidłowe wykonanie zadania, stanowić będzie podstawę do 
wypłaty wynagrodzenia za dany okres realizacji zamówienia oraz na podstawie faktury 
VAT/rachunku wystawionej/wystawionego przez Wykonawcę. 

4. Zamawiający dokona przelewu kwoty objętej fakturą VAT/rachunkiem na rachunek bankowy 
Wykonawcy do 14 dni od dnia otrzymania i jej/jego prawidłowo/ego wystawionej/ego, pod 
warunkiem posiadania na rachunku bankowym Zamawiającego środków finansowych na realizację 
projektu, w przeciwnym przypadku termin może zostać przedłużony. 

 
§ 8.  

1. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną: 
1) w wysokości 10% wartości przedmiotu zamówienia, o której mowa w § 7 ust. 1, gdy 

Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 
2) w wysokości 5% wartości przedmiotu zamówienia, o której mowa w § 7 ust. 1, za 

nieprzestrzeganie zapisów umowy zawartych § 4 niniejszej umowy. 
2. W przypadku, gdy wysokość kary umownej nie pokryje powstałej w wyniku niewykonania lub 

nienależytego wykonania zamówienia szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia 
pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych. 

3. Zamawiający zastrzega sobie, że zobowiązanie wynikające z niniejszej umowy wygasa, jeżeli jedno 
ze świadczeń wzajemnych stanie się niemożliwe do wykonania w skutek okoliczności, za które 
żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności.  

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i karną za czynności wykonywane w ramach 
niniejszego zlecenia zarówno z winy umyślnej, jak i błędu i lekkomyślności. 

5. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia zdarzenia 
uzasadniającego obciążenie Wykonawcy karą umowną. 

6. W przypadku rażących zaniedbań przez jedną ze stron, umowa może być rozwiązana ze skutkiem 
natychmiastowym. 

 
§ 9. 

1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady jakościowe i ilościowe realizowanego 
zamówienia. 
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2. Po dokonaniu kontroli ilości oraz jakości dostarczonego zamówienia nastąpi jego przyjęcie. 
3. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji (w tym telefonicznie lub e-mailem) w przypadku 

ujawnienia przy odbiorze braków ilościowych lub wad jakościowych dostarczonego towaru. 
4. W przypadku nieodpowiedniej jakości lub stwierdzenia braków ilościowych dostarczonego towaru 

Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia towaru w odpowiedniej jakości lub ilości w 
terminie maksymalnie 24 godzin od momentu przekazania informacji o wadzie. Powyższe nie 
wyklucza naliczenia kary umownej za zwłokę w dostawie danej partii towarów. 

5. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji na zasadach określonych w niniejszym paragrafie 
także w przypadku ujawnienia wad ukrytych towaru. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, w przypadku dwukrotnego 
stwierdzenia: 
1) dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem co do rodzaju lub jakości zamawianych 

produktów, 
2) dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem co do ilości, 
3) opóźnienia w dostawie,  
z zastrzeżeniem, że Zamawiający może skorzystać z umownego prawa odstąpienia od umowy w 
terminie 20 dni od stwierdzenia którejkolwiek z przyczyn, lecz nie później niż do 30.11.2023r. W 
takim przypadku zastosowanie znajdzie § 8 ust. 1 pkt 2 umowy. 

7. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Zamawiającego 
oraz obowiązków Wykonawcy związanych z gwarancją i rękojmią wynikających z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa. 

 
§ 10. 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej/ aneks pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadkach, gdy: 

1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 
na realizację przedmiotu zamówienia; 

2) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach 
pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi 
realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie; 

3) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego lub wytycznych 
i zaleceń Instytucji Zarządzającej; 

4) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie będzie można usunąć w inny 
sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu 
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 
 

§ 11. 
1. W przypadku sporów powstałych na tle realizacji postanowień niniejszej umowy strony ustalają, iż 

właściwym dla ich rozstrzygania będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy m.in. Kodeksu 

Cywilnego, Ustawy o finansach publicznych. 
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3. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

 
 
ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 
 
* Zapisy będą uzależnione od treści oferty Wykonawcy. 

 


