
 

 
 

 

1 
 

    

 

Znak sprawy: ZO.REW.1.2019.RPOWŚ                                                  Fałków, dn.30.04.2019r 

 

Zapytanie ofertowe 

związane z realizacją Projektu nr RPSW.06.05.00-26-0004/17 pn. „Poprawa jakości życia 

mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości”, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 6.5 

„Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

prowadzone pod nazwą: 

 

„Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu pn: „Poprawa jakości życia 

mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów 

miejscowości” 

 

I. Informacje o Zamawiającym: 

1. Gmina Fałków, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, NIP: 658-187-20-63, 

2. Osoba upoważniona do kontaktów: Krzysztof Bajor, tel. 447873535 w godzinach 07.00– 15.00 

oraz adres poczty elektronicznej: k.bajor@falkow.pl 

 

II. Tryb udzielania zamówienia 

Postępowanie prowadzone w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, zgodnie z  „Zasadą konkurencyjności” oraz nie podlega 

przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

 

III. Opis przedmiot zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu nr RPSW.06.05.00-26-0004/17 pn. „Poprawa jakości 

życia mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości” w 

okresie jego realizacji przez kolejnych 32 miesięcy, tj do 31.12.2021 roku. 

 

Do obowiązków Koordynatora Projektu należeć będzie: 

1) koordynowanie wszelkich działań w ramach realizacji Projektu; 

 2) przejęcie odpowiedzialności za całość realizacji Projektu, w szczególności za zarządzanie 

przedsięwzięciem na wszystkich jego etapach zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie o 

dofinansowanie Projektu; 

 3) nadzór nad zgodnością realizacji Projektu z przyjętym harmonogramem, wnioskiem o 

dofinansowanie Projektu i budżetem oraz osiąganiem wskaźników; 

 4) prawidłowe prowadzenie pełnej dokumentacji projektu oraz przygotowanie do jej 

archiwizacji; 

 5) współpraca z IZ w zakresie realizacji Projektu, w szczególności: udział w kontrolach (wraz 

ze składaniem wyjaśnień) prowadzonych przez IZ lub organy zewnętrzne, informowanie IZ o 

planowanych zmianach lub przesunięciach w wydatkach przy realizacji Projektu; 

6) prawidłowe rozliczenie dotacji i zachowanie płynności finansowej w projekcie, 
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7) współpraca z Zamawiającym i jego Partnerami Projektu w zakresie obowiązków 

wynikających z Umowy o dofinansowanie Projektu; 

 8) monitorowanie wszelkich zmian w Wytycznych oraz innych regulacji prawnych mających 

wpływ na prawidłowe rozliczenie Projektu, przy zachowaniu aktów wewnętrznych Zamawiającego; 

9) pomoc Zamawiającemu w monitorowaniu przebiegu realizacji projektu oraz informowanie 

Zamawiającego oraz Instytucji Zarządzającej o zaistniałych nieprawidłowościach, 

10) systematyczny monitoring przebiegu realizacji Projektu, w tym monitorowanie poziomu 

wydatków, wskaźników, celów i innych; 

 11) identyfikacja zagrożeń oraz doradztwo w podejmowaniu działań mających na celu 

prawidłową realizację Projektu w przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych lub 

nieprzewidywalnych; 

 12) obsługa systemu SL2014 i sporządzanie harmonogramów, wniosków o zaliczkę i płatność 

w imieniu Zamawiającego i Partnerów Projektu wraz z częścią sprawozdawczą do IZ, w tym 

kontrolowanie terminowości ich składania; 

 13) weryfikacja formalna dokumentów księgowych związana z realizacją projektu zgodnie z 

wymogami UE, zestawienie kategorii poszczególnych wydatków projektowych z wydatkami 

prowadzonej inwestycji, informowanie o rozbieżnościach, dokonywanie stosowanych adnotacji na 

opisie tych dokumentów  

 14) przestrzeganie procedur związanych z ochroną danych osobowych uczestników projektu, 

personelu oraz kontrahentów; 

 15) reprezentowanie wraz z Zamawiającym interesów Projektu w kontaktach z IZ i innymi 

instytucjami zaangażowanymi bezpośrednio lub pośrednio w realizację Projektu, 

 16) prowadzenie czynności w zakresie działań dotyczących informacji i promocji zgodnie z 

Wytycznymi. 

17) bieżący monitoring projektu, pomiar osiągniętych wskaźników projektu i informowanie o 

rozbieżnościach i ryzykach ich nieosiągnięcia 

18) przygotowywanie dokumentacji i prowadzenie postępowań na wyłonienie wykonawców 

zadań objętych Projektem zgodnie z Zasadą Konkurencyjności oraz zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

19) opracowywanie i kompleksowe prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne dla 

Partnerów Projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami 

20) wsparcie eksperckie w zakresie prowadzenia zamówień publicznych w ramach reżimu 

ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r w zakresie odwołań i protestów  

21) koordynacja  prac budowlanych z prowadzeniem monitoringu ich zaawansowania i analizą 

ryzyka niezachowania terminów; 

22) udział w komisjach i spotkaniach koordynujących prace budowlane celem ich 

zoptymalizowania pod kątem poprawności realizacji Projektu 

 

Projekt jest  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

Projekt, realizowany jest w partnerstwie tj. Gmina Fałków jako lider oraz trzech partnerów, tj:  

a) Spółka Cywilna J&J Andrzej Kowalski i Marek Michalak,  

b) Spółdzielnia Mieszkaniowa "NASZ DOM" w Opocznie,  

c) Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Kodrębie 

Zakres projektu obejmuje kompleksową rewitalizację miejscowości Fałków, poprzez 

wykonanie poniższych robót budowlanych: 

Lider-Gmina Fałków: 

-przebudowa placu targowego 

-przebudowa Domu Wiejskiego – Remizy OSP 

-przebudowa Placu Kościelnego 

-przebudowa ul. Ogrodowej 

-przebudowa ul. Zamkowej z budową parkingów 
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-przebudowa drogi pożarowej w parku podworskim 

-budowa parkingu przy bibliotece 

-przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu mieszkaniowym 

-budowa parkingu przy sklepie i aptece  

-przebudowa parkingu przy szkole podstawowej 

-budowa parkingu przy osiedlu mieszkaniowym 

-przebudowa budynku po Kółku Rolniczym na ul. Pląskowickiej 

-przebudowa budynku magazynu przy bibliotece 

-budowa monitoringu wizyjnego przy szkole podstawowej i parku podworskim 

-budowa monitoringu wizyjnego na placu targowym 

-budowa małej architektury w Alei Kasztanowej na ul.Zamkowej 

-zagospodarowanie terenu i prace konserwatorskie w Izbie Pamięci 

-odnowienie fosy wokół zabytkowych ruin zamku w parku podworskim 

-budowa siłowni zewnętrznej w parku podworskim 

-budowa rekreacyjnej altany w parku podworskim 

-rozbudowa placów zabaw w Fałkowie 

-remont i zagospodarowanie terenu i oświetlenie przy oczku wodnym zlokalizowanym przy 

targowisku 

Partner-Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” w Opocznie: 

-termomodernizację 3 budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego 

-zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami 

Partner - Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Kodrębie: 

-termomodernizacja budynku sklepu i apteki 

-wykonanie opaski z kostki wokół budynku 

-montaż estetycznych wiat magazynowych 

Partner - Spółka Cywilna J&J Andrzej Kowalski, Marek Michalak: 

-zagospodarowanie terenu z budową ogrodu i tężnią solankową przy zajeździe 

 

 

Uwaga:  Dotychczas wykonano jedynie termomodernizację 3 budynków mieszkalnictwa 

wielorodzinnego (Partner: Partner-Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” w Opocznie). 

Pozostałe prace budowlane należy poprzedzić wyłonieniem wykonawców w postępowaniach 

przetargowych zgodnie z PZP lub zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

 

Projekt realizowany będzie do 31.12.2021 roku.  

Wartość projektu: 5.389.339,67 zł 

 

Główny Kod CPV:  

79.42.10.00-1 - usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych.  

Dodatkowe kody CPV 

72224000-1 Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem 

Termin realizacji zamówienia:  

- od 05.2019 do 31.12.2021 roku (32 miesiące) 

 

Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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Uwaga:  

Zamawiający jest administratorem danych osobowych uzyskanych w niniejszym postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 

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  (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:  

 administratorem danych osobowych  jest  Gmina Fałków, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków 

 W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

 dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie 

funkcji Koordynatora Projektu pn: „Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez 

rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości” 

 odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania do oceny postępowania i jej ewentualnej kontroli  

 dane osobowe będą przechowywane, na czas realizacji i trwałości projektu współfinansowanego 

za środków Unii Europejskiej pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez 

rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości” 

 obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;  

 w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 Wykonawca posiada: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Wykonawca, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy 

RODO; 

 nie przysługuje Wykonawcy: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

 

 

 

mailto:inspektor@cbi24.pl
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IV. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

wymagania:  

a) posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonywania działalności,  

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania 

specjalnych uprawnień. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie 

w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego 

Zapytania Ofertowego, według formuły spełnienia – niespełnienia.  

 

b) posiadają wiedzę i doświadczenie,  

Zamawiający wymaga aby wiedzę i doświadczenie posiadała jedynie osoba osobiście 

świadcząca usługę Koordynowania Projektem (osobiście Wykonawca lub osoba, którą 

Wykonawca dysponuje), tj. posiadała  łącznie: 

- wykształcenie wyższe 

- ukończone studia podyplomowe lub kurs/szkolenie z zakresu zarządzania projektami 

- ukończone studia podyplomowe lub kurs/szkolenie z zakresu procedur zamówień publicznych 

- doświadczenie w zakresie Koordynowania/Kierowania co najmniej 1 projektem 

współfinasowanym ze środków Unii Europejskiej o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00zł  

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone 

przez Wykonawcę oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, 

oraz przedłożonych kopii dokumentów według formuły spełnienia – niespełnienia. 

 

c) posiadają potencjał techniczny 

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania 

specjalnego potencjału technicznego. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu 

dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie będące załącznikiem 

nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, według formuły spełnienia – niespełnienia. 

 

d) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

Zamawiający wymaga aby usługa była świadczona osobiście przez osobę (osobiście przez 

Wykonawcę lub osobę zdolną, którą dysponuje Wykonawca) posiadającą niezbędną wiedzę i 

doświadczenie, posiadającą łącznie: 

- wykształcenie wyższe 

- ukończone studia podyplomowe lub kurs/szkolenie z zakresu zarządzania projektami 

- ukończone studia podyplomowe lub kurs/szkolenie z zakresu procedur zamówień publicznych 

- doświadczenie w zakresie Koordynowania/Kierowania co najmniej 1 projektem 

współfinasowanym ze środków Unii Europejskiej o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00zł 

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone 

przez Wykonawcę oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, 

oraz przedłożonych kopii dokumentów według formuły spełnienia – niespełnienia. 

 

e) posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową do wykonania zamówienia. 

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania 

specjalnej sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu 

dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie będące załącznikiem 

nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, według formuły spełnienia – niespełnienia. 

 

Oferty Wykonawców, którzy nie spełnią warunków udziału w postępowaniu, zostaną odrzucone. 
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V. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych przypisanych do 

poszczególnych kryteriów oceny oferty 

Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 

szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 

1. oferta spełnia wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym 

2. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego miejscu i terminie, 

3. wykonawca przedstawił ofertę na usługę spełniającą wymagania Zamawiającego 

Oferty Wykonawców, którzy nie spełnią ww. wymagań zostaną odrzucone. 

 

Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny i wyboru ofert: 

Lp Nazwa kryterium Waga kryterium 

1. Cena 100 pkt 

 

VI. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert 

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (P). 
 
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:  
a)Liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena” będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem: 

             C min 
P = -------------------------- x 100 pkt (zaokrąglone do 2 miejsca po przecinku) 
             Cbad 
 
gdzie:   C min – najniższa cena brutto spośród badanych ofert 

C bad – cena brutto oferty badanej 
C – liczba punktów badanej oferty w kryterium najniższa cena  

 
 
VII. Termin i miejsce składania ofert oraz sposób złożenia oferty 
 
1. Ofertę należy dostarczyć w formie papierowej, w zaklejonej kopercie z opisem „Pełnienie 

funkcji Koordynatora Projektu pn: „Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez 

rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości” 

2. osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego /kuriera, do siedziby Zamawiającego 

na adres:  

 

Urząd Gminy w Fałkowie, ul. Zamkowa 1A  

26-260 Fałków - sekretariat 

 

do dnia 08.05.2019 r.  do godz. 15.00 

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

 

3. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała następujące dokumenty: 

1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego 

wzoru formularza ofertowego –zał nr 1, oryginał 

2) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu–zał nr 2, 

oryginał 

3) kopia dokumentów, podpisanych za zgodność z oryginałem, potwierdzających spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu 
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4) Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zał 

nr 3, oryginał 

 

4. Oferta powinna być podpisana przez uprawnioną do tego osobę (lub osoby), zgodnie z zasadami 

reprezentacji danego Wykonawcy. W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa, do oferty należy 

dostarczyć stosowny dokument. 

VIII. Termin zakończenia realizacji umowy/zamówienia 

Termin realizacji umowy/zamówienia:  

do 31.12.2021 roku (32 miesiące) 

 

IX. Informacja na temat zakresu wykluczenia 

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z 

Zamawiającym. 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) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% lub akcji,  

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

4) 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. 

Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli złoży oświadczenie o braku 

występowania ww. powiązań. Oświadczenie stanowi zał nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 

Oferty Wykonawców, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia lub go nie złożą z ofertą, zostaną 

odrzucone. 

 

 

 

X. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej 

umowy 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień treści zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku wystąpienia 

następujących okoliczności: 

 1) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego i 

Wykonawcy, szczególności: wstrzymanie świadczenia usługi przez Zamawiającego 

 2) Zmiana unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na 

realizację umowy. 

 3) Zmiana terminu realizacji umowy na skutek zaistnienia uzasadnionych przesłanek. 

 4) W przypadku zmian formalno – organizacyjnych. 

 Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią 

uprawnienie zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. Warunki 

zmiany umowy, nie przyznają wykonawcom jakiegokolwiek roszczenia o zmianę zawartej 

umowy. 

XI. Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

XII. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

XIII. Informację o planowanych zamówieniach dodatkowych / uzupełniających 

Zamawiający nie planuje udzielania zamówień dodatkowych lub uzupełniających 

XIV. Dodatkowe postanowienia 
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a) Zapytanie ofertowe zostanie umieszczone na stronie internetowej: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, oraz na stronie internetowej 

Zamawiającego http://bip.falkow.pl/ 

b) Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub 

nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania 

spowoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania. 

c) Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie udokumentowany protokołem postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, oraz informacją o wyniku postepowania umieszczoną na 

stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, oraz na 

stronie internetowej Zamawiającego http://bip.falkow.pl/ 

d) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich 

Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania. 

XV. Termin związania ofertą. 

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

 

ZATWIERDZIŁ: 
 

                                Henryk Konieczny  
– Wójt Gminy Fałków 

30.04.2019r 
(data, podpis i pieczęć 

                                                                                                                                 osoby zatwierdzającej 
postępowanie) 

 
Załączniki: 
1. Formularz cenowo – ofertowy 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

4. Projekt umowy  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

Do zapytania ofertowego ZO.REW.1.2019.RPOWŚ pn.  

„Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu pn: „Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa 

poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości” 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
Nazwa Wykonawcy 

(pieczęć firmowa) 
 

 

Adres siedziby Wykonawcy  

NIP Wykonawcy  

Telefon do Wykonawcy  

E-mail do Wykonawcy  

Osoba do kontaktu 
(Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe) 

 

 
 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 30.04.2019 pn. 
„Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu pn: „Poprawa jakości życia mieszkańców 
Fałkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości” oferuję 
wykonać przedmiot zamówienia, na warunkach określonymi poniżej: 
 

 FORMULARZ OFERTOWY: 
 

Kryterium oceny: 

 

1.Oferuję wykonanie usługi, za miesięczną kwotę brutto obejmująca wszelkie koszty, wynoszącą: 

………………..…….. zł x 32 miesięcy  = ………………….……zł za całość zamówienia 

 

Łączna cena brutto  za całość zamówienia słownie:……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………  
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Oświadczam, iż: 

1. Zaoferowana cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w 

tym ewentualny transport 

2. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do 31.12.2021r 

3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą  na okres 30 dni 

4. Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w zapytaniu ofertowym i zobowiązujemy się, 

w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zrealizowania zamówienia 

5. Zapoznaliśmy się z poniższą klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych 

 

Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:  

 administratorem danych osobowych  jest  Gmina Fałków, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków 
 W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 
 dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
„Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu pn: „Poprawa jakości życia mieszkańców 
Fałkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości” 

 odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania do oceny postępowania i jej ewentualnej kontroli  

 dane osobowe będą przechowywane, na czas realizacji i trwałości projektu 
współfinansowanego za środków Unii Europejskiej pn. „Poprawa jakości życia 
mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości” 

 obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem związanym z 
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;  

 w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 Wykonawca posiada: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących 

Wykonawcy; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Wykonawca, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza 
przepisy RODO; 

 nie przysługuje Wykonawcy: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 
lit.c RODO.  

 
 
....................................................                      ………………………………………….. 
      /data, miejscowość/                                                                            /podpis i pieczątka imienna 
                                                      upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 

 

 

 

 

 

mailto:inspektor@cbi24.pl
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Załącznik nr 2 do Zapytania 
 
 

.....................................................................                                               …………………………. 

(pieczęć adresowa/dane Wykonawcy)                                                            miejscowość , dnia 

           O Ś W I A D C Z E N I E  

O  S P E Ł N I A N I U  W A R U N K Ó W  U D Z I A Ł U  W  P O S T Ę P O W A N I U  

 

Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu pn. „Pełnienie funkcji 
Koordynatora Projektu pn: „Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację 
zdegradowanych obszarów miejscowości” 

dotyczące:  

a) posiadania odpowiedniego uprawnienia do wykonywania działalności,  
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,  
c) posiadania potencjału technicznego 
d) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
e) posiadania odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej do wykonania zamówienia. 
 
gdyż usługę osobiście wykonywać będzie ……………………………………(imię i nazwisko), 

posiadająca/y niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj.: 
- wykształcenie wyższe 
- ukończone studia podyplomowe lub kurs/szkolenie z zakresu zarządzania projektami 
- ukończone studia podyplomowe lub kurs/szkolenie z zakresu procedur zamówień publicznych 
- doświadczenie w zakresie Koordynowania/Kierowania co najmniej 1 projektem współfinasowanym 
ze środków Unii Europejskiej o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00zł 
i jako dowód przedkładam: 

 
1…………………………………………………… 
2…………………………………………………… 
3………………………………………………….. 
4…………………………………………………. 
5…………………………………………………. 

 

Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy 
odpowiedzialności karnej art. 233 § 1 kodeksu karnego. 
 
 

...............................................................................……… 
(podpis osób/y uprawnionych do składania oświadczeń woli)  
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Załącznik nr 3 do Zapytania 
 
 
 

............................................................................                          ……………………………. 

(pieczęć adresowa Wykonawcy)                                                                           miejscowość , dnia 

                 

O Ś W I A D C Z E N I E  

O  B R A K U  P O D S T A W  D O  W Y K L U C Z E N I A  

 

Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania pn. „Pełnienie funkcji 

Koordynatora Projektu pn: „Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację 

zdegradowanych obszarów miejscowości” 

o których mowa w  zaproszeniu do złożenia oferty - Warunki wykluczenia, gdyż: 

1. Nie jesteśmy powiązani z  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 osobowo lub 

kapitałowo, w szczególności poprzez: 

 uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; 

 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

 pozostawanie 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. 

 

 

Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy 

odpowiedzialności karnej art. 233 § 1 kodeksu karnego. 

 
 
 

...............................................................................… 
(podpis osób/y uprawnionych do składania oświadczeń woli)  

 

 

 

 



 

13 
 

 

    

 

Umowa Nr …….. 
 

zawarta w dniu …………… w Fałkowie pomiędzy Gminą Fałków, ul.Zamkowa1A, 26-260 Fałków, 
zwaną dalej „Zleceniodawcą”, reprezentowaną przez: 
…………………………… –………………………………… 
…………………………… –………………………………… 

a 

……………………………………………………………………………………………………, 
zwanym dalej „Zleceniobiorcą” 
 

§ 1 Przedmiot mowy 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania pn.: „Pełnienie funkcji 

Koordynatora Projektu pn: „Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację 

zdegradowanych obszarów miejscowości” 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertą z 

dnia………………………………..r., obowiązującymi przepisami, umową o dofinansowanie oraz 

wymaganiami Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje kompleksową koordynację realizacji projektu dla zadania 

inwestycyjnego pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację 

zdegradowanych obszarów miejscowości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020  

a w szczególności: 

 

1) koordynowanie wszelkich działań w ramach realizacji Projektu; 

 2) przejęcie odpowiedzialności za całość realizacji Projektu, w szczególności za zarządzanie 

przedsięwzięciem na wszystkich jego etapach zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie o 

dofinansowanie Projektu; 

 3) nadzór nad zgodnością realizacji Projektu z przyjętym harmonogramem, wnioskiem o 

dofinansowanie Projektu i budżetem oraz osiąganiem wskaźników; 

 4) prawidłowe prowadzenie pełnej dokumentacji projektu oraz przygotowanie do jej archiwizacji; 

 5) współpraca z IZ w zakresie realizacji Projektu, w szczególności: udział w kontrolach (wraz ze 

składaniem wyjaśnień) prowadzonych przez IZ lub organy zewnętrzne, informowanie IZ o 

planowanych zmianach lub przesunięciach w wydatkach przy realizacji Projektu; 

6) prawidłowe rozliczenie dotacji i zachowanie płynności finansowej w projekcie, 

7) współpraca z Zamawiającym i jego Partnerami Projektu w zakresie obowiązków wynikających z 

Umowy o dofinansowanie Projektu; 

 8) monitorowanie wszelkich zmian w Wytycznych oraz innych regulacji prawnych mających wpływ na 

prawidłowe rozliczenie Projektu, przy zachowaniu aktów wewnętrznych Zamawiającego; 

9) pomoc Zamawiającemu w monitorowaniu przebiegu realizacji projektu oraz informowanie 

Zamawiającego oraz Instytucji Zarządzającej o zaistniałych nieprawidłowościach, 

10) systematyczny monitoring przebiegu realizacji Projektu, w tym monitorowanie poziomu wydatków, 

wskaźników, celów i innych; 
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 11) identyfikacja zagrożeń oraz doradztwo w podejmowaniu działań mających na celu prawidłową 

realizację Projektu w przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych lub nieprzewidywalnych; 

 12) obsługa systemu SL2014 i sporządzanie harmonogramów, wniosków o zaliczkę i płatność w 

imieniu Zamawiającego i Partnerów Projektu wraz z częścią sprawozdawczą do IZ, w tym 

kontrolowanie terminowości ich składania; 

 13) weryfikacja formalna dokumentów księgowych związana z realizacją projektu zgodnie z 

wymogami UE, zestawienie kategorii poszczególnych wydatków projektowych z wydatkami 

prowadzonej inwestycji, informowanie o rozbieżnościach, dokonywanie stosowanych adnotacji na 

opisie tych dokumentów  

 14) przestrzeganie procedur związanych z ochroną danych osobowych uczestników projektu, 

personelu oraz kontrahentów; 

 15) reprezentowanie wraz z Zamawiającym interesów Projektu w kontaktach z IZ i innymi instytucjami 

zaangażowanymi bezpośrednio lub pośrednio w realizację Projektu, 

 16) prowadzenie czynności w zakresie działań dotyczących informacji i promocji zgodnie z 

Wytycznymi. 

17) bieżący monitoring projektu, pomiar osiągniętych wskaźników projektu i informowanie o 

rozbieżnościach i ryzykach ich nieosiągnięcia 

18) przygotowywanie dokumentacji i prowadzenie postępowań na wyłonienie wykonawców zadań 

objętych Projektem zgodnie z Zasadą Konkurencyjności oraz zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

19) opracowywanie i kompleksowe prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne dla Partnerów 

Projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami 

20) wsparcie eksperckie w zakresie prowadzenia zamówień publicznych w ramach reżimu ustawy 

Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r zakresie odwołań i protestów  

21) koordynacja  prac budowlanych z prowadzeniem monitoringu ich zaawansowania i analizą ryzyka 

niezachowania terminów; 

22) udział w komisjach i spotkaniach koordynujących prace budowlane celem ich zoptymalizowania 

pod kątem poprawności realizacji Projektu 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury/rachunku na Zamawiającego. 

        4. Realizując przedmiotowe zamówienie Wykonawca będzie służył interesom Zamawiającego 

zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i umiejętnościami oraz z najwyższą starannością wymaganą dla  

wykonywania zawodu. Wykonawca nie posiada uprawnień do podejmowania we własnym zakresie 

decyzji, które skutkowałyby zmianą zakresu lub zmianą kosztów projektu. Nie jest również uprawniony 

do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego. 

 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących 

Zamawiającego, uzyskanych w związku z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy a także do 

ochrony danych osobowych uczestników Projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

 

6. W razie stworzenia, w wyniku wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z 

umowy, dokumentacji będącej utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, Wykonawca: 

6.1. oświadcza i zapewnia, co następuje: 

6.1.1. jako autor przedmiotowej dokumentacji, jest wyłącznym posiadaczem majątkowych praw 

autorskich, którymi to prawami może swobodnie rozporządzać i z nich korzystać; 

6.1.2. przysługujące mu autorskie prawa majątkowe nie zagrażają i nie naruszają praw osób 

trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku 

wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych 

powyżej Wykonawca zrekompensuje Zamawiającemu jako wyłącznie odpowiedzialny, koszty 
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poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko Zamawiającemu roszczeń odszkodowawczych, 

zwalniając Zamawiającego od wszelkich zobowiązań jakie powstaną z tego tytułu. 

 

6.2. Wykonawca w zamian za zapłatę wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 Umowy: 

6.2.1. przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowanych projektów na 

wszystkich polach eksploatacji, w tym polach wskazanych w art. 50 ustawy 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, znanych w chwili zawarcia umowy, które w 

szczególności obejmują następujące pola eksploatacji: 

a) utrwalanie, 

b) zwielokrotnianie techniką magnetyczną, cyfrową i optyczną, 

c) wprowadzenie do obrotu, 

d) wprowadzenie do pamięci komputera, 

e) publiczną prezentację, 

f) nadanie za pomocą wizji lub fonii, zarówno przewodowej jak i bezprzewodowej, 

g) nadanie za pośrednictwem satelity, 

h) publikowanie   nazwiska   Wykonawcy   przy  wykorzystywaniu   i rozporządzaniu Przedmiotu 

Umowy, 

i) powszechne udostępnienie w sieci internetowej, 

j)   dalsze przenoszenie autorskich praw majątkowych na inne podmioty. 

6.2.2. wyraża zgodę na wnoszenie do ww. dokumentacji zmian koniecznych, którym nie miałby 

słusznej podstawy się sprzeciwić a także zezwala na dowolne przetwarzanie, przeróbki i 

adaptacje zmian dokumentacji przez Zamawiającego i osoby trzecie działające na jego zlecenie w 

toku korzystania przez Zamawiającego z tej dokumentacji,  

6.2.3.      w razie gdy przeróbki zmian dokumentacji stanowić będą przedmiot zależnych praw 

autorskich - zezwala Zamawiającemu na rozporządzanie i korzystanie ze zmian, tj. na wykonywanie 

zależnego prawa autorskiego do ww. zmian. 

7. Autorskie prawa majątkowe do dokumentacji przechodzą na Zamawiającego z dniem 

odebrania dokumentacji przez Zamawiającego 

8. Równocześnie Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy 

utworów bądź innych przedmiotów praw własności intelektualnej, które przekaże Zamawiającemu 

stosownie do postanowień umowy oraz nośników, na których zostaną one utrwalone. 

 

 

§ 2 

Okres obowiązywania umowy 

1. Wymagany okres realizacji zamówienia: od daty zawarcia niniejszej umowy 

do dnia 31.12.2021 r. 

2. W przypadku wydłużenia okresu realizacji projektu Wykonawca zobowiązuje się świadczyć 

usługi stanowiące przedmiot zamówienia do czasu faktycznego zakończenia oraz rozliczenia 

końcowego projektu, o którym mowa w §1 ust. 1. Wydłużenie okresu świadczenia usług objętych 

niniejszą umową nie stanowi zmiany jej postanowień, w tym wartości wynagrodzenia
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§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe brutto Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia 

wynosi brutto………zł (słownie: ............................................... PLN), tj.  ………..  zł brutto miesięcznie 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie czynności niezbędne do 

prawidłowego wykonania umowy, nawet, jeśli czynności te nie zostały wprost wyszczególnione w 

treści niniejszej umowy. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet jeżeli z 

przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do 

prawidłowego wykonania niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest podatnikiem podatku VAT uprawnionym do wystawienia 

faktury VAT. 

4. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 będzie realizowana w równych miesięcznych 

kwotach. 

5. Płatność wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na wskazany przez 

Wykonawcę na fakturze/rachunku  rachunek bankowy w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego faktury VAT/rachunku.  

6. Zamawiający może wstrzymać do czasu ustania przyczyny, płatność faktury/rachunku - 

w całości lub w części - w przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z któregokolwiek ze 

zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy 

odsetki z tytułu opóźnień w zapłacie. 

 

§ 4 

Kary umowne 

1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne. 

 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, po wyjaśnieniu okoliczności sprawy, kary umowne 

w następujących wypadkach: 

a) za zwłokę w podjęciu działań wynikających z niniejszej umowy pomimo wcześniejszego 

wezwania przez Zamawiającego - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 

niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, 

b) w przypadku odstąpienia od umowy ze strony Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada 

Wykonawca, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy ze strony 

Wykonawcy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, 

określonego § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

4. Strony zgodnie ustalają, że zapłata kar umownych określonych w ust. 1 niniejszego § nie wyłącza 

możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych, 

przewyższającego wysokość wskazanych kar umownych. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia 

z przysługujących mu należności. 

6. Wykonawca, zobowiązuje się do pokrycia szkód, jeżeli na skutek jego działania, zaniechania, 

niewykonania lub nieterminowego wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający poniesie szkodę, 

w szczególności utraci dofinansowanie, w wysokości poniesionej straty
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§ 5 

Umowne prawo odstąpienia od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni od powzięcia 

informacji o którejkolwiek z poniższych okoliczności, jeżeli: 

a) Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy lub przerwał z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni; 

b) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

- odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawcy nie przysługują kary umowne i może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

c) wystąpi uzasadniona groźba utraty bądź konieczności zwrotu dofinansowania przez 

Zamawiającego wynikła wskutek działań lub zaniedbań Wykonawcy, 

 

d) Wykonawca realizuje zamówienie w sposób niezgodny z niniejszą umową, przepisami prawa, 

wskazaniami Zamawiającego lub wymaganiami Instytucji Zarządzającej , 

e) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy, 

2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego powinno nastąpić w formie pisemnej 

i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez wskazania 

uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu zamówienia lub podpisania protokołu odbioru. 

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu ww. okoliczności i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową 

Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu 

odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy 

odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na 

koszt Wykonawcy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat w wypadku 

odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

§ 6 

Odpowiedzialność Wykonawcy, kontrola 

1. Wykonawca zobowiązuje się poddać ewentualnej kontroli dokonywanej przez Zamawiającego lub 

Instytucję Pośredniczącą oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych 

z realizowanym zamówieniem, w tym dokumentów finansowych. 

3. Wykonawca jest zobowiązany przedstawiać w celu akceptacji wszystkich dokumentów 

dotyczących realizacji projektu Wójtowi Gminy Fałków lub osobie przez niego wyznaczonej, co 

najmniej na dwa dni robocze przed terminem ich dostarczenia do Instytucji Zarządzającej. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek żądań i roszczeń osób 

trzecich, wynikających z naruszenia ich patentów, praw autorskich i pokrewnych dotyczących 

przedmiotu umowy, tj. zadań realizowanych przez Koordynatora Projektu. 

5. Za niewykonywanie umowy w terminie lub wykonywanie nienależyte, skutkujące konsekwencjami 

dla Zamawiającego, w tym finansowymi, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu części 

wynagrodzenia adekwatnego do pokrycia kar lub korekt finansowych nałożonych na Zamawiającego a 

wynikających z zaniedbań Wykonawcy związanych z jego zadaniami na rzecz projektu wraz z 

odsetkami ustawowymi. 

6. Zamawiający ma prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadzie wynikającej z 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 
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§ 7 

Zmiana umowy 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy  jest dopuszczalna, jeżeli: 

 

1) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, 

szczególności: wstrzymanie świadczenia usługi przez Zamawiającego 

2) Zmiana unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację 

umowy. 

3) Zmiana terminu realizacji umowy na skutek zaistnienia uzasadnionych przesłanek. 

4) W przypadku zmian formalno – organizacyjnych. 

2. W każdym czasie niniejsza umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia stron. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają treści pisemnej w formie aneksu do 

umowy pod rygorem nieważności. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Spory wynikłe z zawartej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny . 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. 

dla Wykonawcy. 

 

WYKONAWCA:                                                     ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

…………………………………                                              ………………………………… 

           Zleceniodawca                 Zleceniobiorca 

 

 

 

 

 

 

 


