załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Umowa zawarta w dniu …. …...... roku pomiędzy:
Andrzej Gąsiorek, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REHAT”, z siedzibą w Wągrowcu
(ul. Kcyńska 48, 62-100 Wągrowiec) zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez
właściciela – Andrzeja Gąsiorka
a
………………, zwanym/ą dalej Wykonawcą, reprezentowanym/ą przez………… – ………………..

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie w 2020 r. usług z zakresu edukacji prozdrowotnej dla
pacjentów uczestniczących w projekcie pn. „Wielkopolski program rehabilitacji w Niepublicznym
zakładzie opieki zdrowotnej "REHAT" w Wągrowcu, RPWP.06.06.01-30-0036/17.
2. Usługa polegająca na przeprowadzeniu spotkań, zajęć edukacyjnych (jedno spotkanie trwające
jedną godzinę lekcyjną tj. 45 minut) dla uczestników Projektu (pacjentów), spotkania dotyczące
następujących tematów:
1) Ergonomii pracy i zachowanie zdrowych postaw w wykonywaniu czynności zawodowych
– szacowana liczba zajęć w 2020 r. to 23 *;
2) Prawidłowe odżywianie, dostosowane do wieku, profilu pracy, problemów zdrowia, trybu
życia, predyspozycji genetycznych, cech metabolizmu, nietolerancji, alergii i preferencji
pokarmowych, konsekwencji otyłości, nadwagi oraz innych parametrów zdrowotnych, na
występowanie chorób układu naczyniowego, oddechowego oraz układu mięśniowo
powięziowego i tkanki łącznej – szacowana liczba zajęć w 2020 r. to 23 *;
3) Nauki ćwiczeń do samodzielnego wykonywania w domu, dostosowane m.in. do wieku,
możliwości fizycznych, niepełnosprawności i chorób, preferencji, trybu życia i pracy.
Zajęcia przyczyniające się do podniesienia wiedzy teoretycznej nt. bezpiecznego
uprawiania sportu i ćwiczeń podnoszących sprawność – szacowana liczba zajęć w 2020 r.
to 23 *;
4) Nauka relaksu, autoterapii - praktyczne wskazania dotyczące sposobów biernego
i czynnego odpoczynku, które pozwalają na wyciszenie, regulacje oddechu, koncentracje,
dotlenienie – szacowana liczba zajęć w 2020 r. to 23; *.
3. Każdy uczestnik Projektu (pacjent) będzie zobowiązany uczestniczyć jeden raz w każdym z 4
rodzajów ww. zajęć edukacyjnych. Zajęcia będą prowadzone w 10 osobowych grupach.
4. Wykonawca na potrzeby każdego rodzaju zajęć zobowiązany jest do przygotowania dla
każdego uczestnika Projektu materiałów dydaktycznych w formie drukowanej i elektronicznej
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§2
Termin oraz miejsce realizacji spotkań edukacyjnych
1. Spotkania edukacyjne

należy realizować w ramach przedmiotowej umowy w terminie od

02.01.2020 r. do 31.12. 2020 r. Harmonogram spotkań edukacyjnych będzie ustalany na bieżąco,
w odniesieniu do faktycznych potrzeb Zamawiającego, w porozumieniu z Wykonawcą.
Harmonogram będzie ustalany na podstawie aktualnej liczby uczestników Projektu Szacuje się, że
w 2020 r. wsparciem w ramach Projektu zostanie objętych około 230 pacjentów, czyli konieczne
będzie realizacji 23 spotkań edukacyjnych z każdego rodzaju (230 osób, 10 osobowe grupy czyli
23 grupy) Jednakże Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenie spotkań dla wszystkich
osób jakie Zamawiający skieruje, przy założeniu, że liczba ta nie przekroczy 30 godzin lekcyjnych
z każdego rodzaju zajęć.
2. Zmawiający udostępni w swojej siedzibie sale, na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający wymaga, aby była możliwość wykonywania usługi sześć dni w tygodniu,
w szczególności w godzinach popołudniowych od poniedziałku do piątku oraz w soboty.
§3
Wynagrodzenie
1. Zamawiający zobowiązuje się tytułem wynagrodzenia wypłacić Wykonawcy:
1) ……….zł brutto/ jedna godz. lekcyjna (słownie ………… …zł), za przeprowadzenie spotkania
edukacyjnego dotyczącego ergonomii pracy i zachowanie zdrowych postaw w wykonywaniu
czynności zawodowych, dostosowanych do danej pracy. *
2) …………zł brutto/ jedna godz. lekcyjna (słownie ………… zł), za przeprowadzenie spotkania
edukacyjnego dotyczącego prawidłowego odżywiania. *
3) …………zł brutto/ jedna godz. lekcyjna (słownie ………… zł), za przeprowadzenie spotkania
edukacyjnego dotyczącego nauki ćwiczeń do samodzielnego wykonywania w domu. *
4) …………zł brutto/ jedna godz. lekcyjna (słownie ………… zł), za przeprowadzenie spotkania
edukacyjnego dotyczącego nauki relaksu, autoterapii. *
2. Rozliczenie przedmiotu umowy następować w częściach, z uwzględnieniem faktycznej liczby
przeprowadzonych spotkań edukacyjnych.
3. Zapłaty będą realizowane do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
4. Faktury Wykonawca będzie wystawiał na: Andrzej Gąsiorek, Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „REHAT”, NIP 766-159-08-35, REGON 570335650.
5. Zapłaty wynagrodzenia będą dokonane przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na fakturze.
6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§4
1.

Wykonawca oświadcza, że świadczone usługi będą wykonywane przez osobę/osoby
posiadająca/e następujące wykształcenie, kwalifikacje, na potrzeby poszczególnych spotkań:
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1) Ergonomii pracy i zachowanie zdrowych postaw w wykonywaniu czynności
zawodowych, dostosowanych do danej pracy – osoba posiadająca uprawnienia
w zakresie BHP. Imię i nazwisko osoby prowadzącej spotkania edukacyjne:………
2) Prawidłowe odżywianie – osoba posiadającą kwalifikacje dietetyka. Imię i nazwisko
osoby prowadzącej spotkania edukacyjne:………
3) Nauka ćwiczeń do samodzielnego wykonywania w domu – osoba posiadająca
kwalifikacje fizjoterapeuty lub osoba z tytułem magistra wychowania fizycznego.
Imię i nazwisko osoby prowadzącej spotkania edukacyjne:……………
4) Nauka relaksu, autoterapii - osoba z tytułem magistra wychowania fizycznego.
Imię i nazwisko osoby prowadzącej spotkania edukacyjne:………
2.

Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia list obecności.

3.

Wykonawca zobowiązuje się, na życzenie Zamawiającego, do sporządzenia dodatkowych
informacji i sprawozdań dotyczących zakresu realizowanego przedmiotu umowy.

4.

Zamawiający

zastrzega

sobie

prawo

sprawdzania

jakości

świadczonych

usług

przez

Wykonawcę, a w szczególności w zakresie sposobu przekazywania wiedzy, informacji.
§5
1.

Zamawiający może odstąpić od umowy z miesięcznym wypowiedzeniem dokonanym na koniec
miesiąca kalendarzowego w sytuacji ograniczenia dostępności usługi edukacyjnej, zawężenia jej
zakresu lub w przypadku prowadszenia spotkań edukacyjnych w niepdpowiedniej jakości.

2.

Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie zaistnienia
okoliczności uniemożliwiających dalszą realizację umowy, przez które rozumie się utratę przez
Wykonawcę koniecznych uprawnień do realizacji świadczeń na rzecz Zamawiającego.
§6
Kary umowne

1.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku nieświadczenia/niedostępności
usługi w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 3, w wysokości 50,00 zł za każdy dzień
nieświadczenia/niedostępności usługi.

2.

Strony zgodnie ustalają, że naliczona przez Zamawiającego kara może zostać potracona z
wynagrodzenia Wykonawcy.

3.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za
które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 2 000,00 zł.

4.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy w wysokości 2 000,00
zł, z wyłączeniem sytuacji, o których mowa § 5, wówczas kara nie ma zastosowania.

5.

Żądanie kary umownej nie wyklucza uprawnień Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przekroczy wartość zastrzeżonej kary.

6.

Ewentualne kary umowne Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.

Strona 3 z 4

§7
Pozostałe postanowienia
1. Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Spory mogące wynikać na tle stosunku prawnego tworzonego niniejszą umową będą rozstrzygane
przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Powoda.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca

………………………….

Zamawiający

………………………………….

* niewłaściwe skreślić
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