
Załącznik nr 3  

do zapytania ofertowego na przeprowadzenie diagnozy 

psychologiczno-pedagogicznej uczestników CKiW OHP w Oleśnicy 

 

Umowa nr CKiW.DZP.273.9.2022 

 
zawarta w dniu ……………………….. w Oleśnicy zwana dalej „Umową” pomiędzy: 

Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Oleśnicy z siedzibą 

w Oleśnicy , ul. Zamkowa 4, 56-400 Oleśnica, NIP – 911-17-67-347, reprezentowanym przez 

Dyrektora – Pana Przemysława Wróbla, zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, 

a 

…………………………………………………………………………., reprezentowanym 

przez: …………………………………………………………………………………………… 

Zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 

 

Zamawiający oraz Wykonawca zwani dalej łącznie „Stronami”, a każda z nich oddzielnie 

„Stroną”. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest usługa, której przedmiotem jest: 

1) przeprowadzenie badań diagnostycznych; 

2) sformułowanie na piśmie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej; 

3) określenie na piśmie kierunków działań terapeutycznych o charakterze psychologiczno- 

pedagogicznym; 

4) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu raportu z badań i wniosków dotyczących 

badanej grupy młodzieży w wieku 14-18 lat, zrekrutowanej w roku szkolnym 

2020/2021 do Centrum     Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy  

w Oleśnicy. 

2. Usługa składa się w szczególności z następujących zadań: 

1) przeprowadzenie analizy (w postaci konsultacji i spotkań z Wykonawcą, 

a przedstawicielem Zamawiającego) uszczegóławiającej potrzeby Zamawiającego 

w zakresie celu realizacji badania oraz sposobów jego realizacji; 

2) przeprowadzenie badania diagnostycznego zgodnie z wymogami określonymi w opisie  

przedmiotu zamówienia; 

3) przeprowadzenie badania diagnostycznego zgodnie z wymogami określonymi w opisie 

przedmiotu zamówienia; 

4) opracowanie bazy odpowiedzi, przeprowadzenie analiz uzyskanych informacji 

pozyskanych w trakcie prowadzonych badań. W uzgodnieniu z Zamawiającym 

przekazanie przez Wykonawcę baz uzyskanych danych dla wszystkich badań (w tym 

przekazanie baz uzyskanych danych źródłowych) Zamawiającemu; 

5) sporządzenie ogólnego raportu z wykonania badania oraz sformułowanie ogólnych 

wniosków dotyczących uzyskanych wyników; 

6) określenie na piśmie ogólnych kierunków działań terapeutycznych o charakterze 

psychologiczno-pedagogicznym i przekazania ich na rzecz Zamawiającego; 

7) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu do dnia 31 października 2022 r. pierwszego 

zbiorczego raportu z wykonanego badania zawierającego również ogólne 

sformułowane wnioski dotyczące uogólnionych kierunków rekomendowanych działań 

wychowawczych. Dla osób zrekrutowanych po 31 października 2022 r, badanie należy 

przeprowadzić sukcesywnie w ciągu jednego miesiąca. 



3. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca obejmie badaniem grupę młodzieży 

 w minimalnej ilości 40 uczestników, a w maksymalnej 60 uczestników zrekrutowanych               

do Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Oleśnicy w roku 

szkolnym 2022/2023, którzy oprócz opóźnienia szkolnego wykazują inne deficyty społeczne 

lub emocjonalne. 

4. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca przeprowadzi badanie w wymiarze 8 godzin 

na uczestnika. 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 2 do zapytania 

ofertowego – opis przedmiotu zamówienia. 

 

 

§ 2 

Termin wykonania Umowy 

Wykonawca rozpocznie realizację niniejszej umowy w dniu 01 września 2022 r. 

Umowa będzie realizowana sukcesywnie, w miarę prowadzonej przez Zamawiającego 

rekrutacji młodzieży. Czas realizacji umowy nie może przekroczyć roku szkolnego 

2022/2023. 
 

§ 3 

Obowiązki Stron 

1. Zamawiający zobowiązuje się udzielić Wykonawcy wszelkich informacji oraz udostępnić 

wszelkie dokumenty, których jest posiadaniu, niezbędne do realizacji Umowy. 

2. Jeżeli brak informacji, dokumentów lub ich niekompletność ze strony Zamawiającego 

spowoduje brak możliwości realizacji praz przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany 

jest niezwłocznie poinformować pisemnie o tym fakcie Zamawiającego. W takiej sytuacji 

Wykonawca ustala z Zamawiającym sposób kontynuowania prac. 

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich zdarzeniach prawnych  

i fizycznych, mogących mieć wpływ na prawidłową realizację umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie umiejętności oraz doświadczenie                             

do wykonywania powierzonych czynności. 

5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot niniejszej umowy wykona z zachowaniem  najwyższej 

staranności i poufności, zgodnie z kwalifikacjami i posiadaną wiedzą, a także  

z zachowaniem zasad etyki i neutralności. 

6. Wykonawca zapewnia, że dysponuje kadrą, która ma stosowne wykształcenie (np. 

psychologiczne) oraz uprawnienia do realizacji działań diagnostycznych i terapeutycznych 

(np. z zakresu terapii zaburzeń zachowań, uzależnień itp.) oraz doświadczenie w pracy  

z młodzieżą. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia uwag i sugestii Zamawiającego podczas 

wykonywania przedmiotu umowy. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie 

1. Z tytułu należnego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 

za wykonanie prac, o których mowa w § 1. 

2. Za potwierdzenie należytego wykonania umowy uznaje się odbiór  wykonanych prac  

i sporządzenie z tego tytułu protokołu odbioru, co stanowić będzie podstawę do wystawienia 

faktury przez Wykonawcę za prace wykonane do 31 października 2022 r. 

3. Za prace wykonane po 31 października 2022 r. Wykonawca rozliczać się będzie 

sukcesywnie na podstawie protokołów odbioru, zależnie od potrzeb Zleceniodawcy. 

4. Całkowity koszt diagnozy jednego uczestnika wynosi: 



Kwota brutto: ……………………….. zł 

Słownie …………………………………………………………………………………. 

Kwota netto: ………………………… zł 

Słownie …………………………………………………………………………………. 

Stawka i kwota VAT …………………………………………………………………… 

5. Przewidywana łączna  wartość umowy brutto wyniesie …………………………….                            

i nie stanowi ona zobowiązania dla Zamawiającego do realizacji umowy w tej wysokości. 

6. Wynagrodzenie płatne będzie sukcesywnie w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury oraz protokołu odbioru wykonanej usługi. 

Pierwsze wynagrodzenie z tytułu wykonanej usługi nie może nastąpić wcześniej,                              

niż po przekazaniu Zamawiającemu sprawozdania z przeprowadzonych badań na dzień  

31 października 2022 r. 

7. Za nieterminową płatność Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych.   

8. Za datę zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy uważa się datę skutecznego obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 5 

Zasady odbioru wykonanych prac 

1. Strony ustalają następujące zasady odbioru usługi: 

1) po zakończeniu badań na dzień 31 października 2022 r., Wykonawca niezwłocznie 

przekaże Dyrektorowi CKiW OHP w Oleśnicy oryginalne indywidualne Arkusze 

diagnostyczne wraz z częścią wnioskową i kierunkami działań terapeutycznych  

o charakterze psychologiczno-pedagogicznym oraz wszystkie dane, o których mowa  

w § 1 ust. 2, z czego sporządzony będzie protokół odbioru; 

2) po zakończeniu badań na dzień 31 października 2022 r.  Wykonawca opracuje  

i przedstawi Zamawiającemu ogólny raport z wykonanego badania wraz                                     

ze sformułowanymi uogólnionymi wnioskami dotyczących uzyskanych wyników (dalej 

„Raport”), który Zamawiający zatwierdzi opis zawartych w nim prac bez uwag,                   

albo przekaże Wykonawcy uwagi. 

3) za badania wykonane po 31 października 2022 r. protokoły odbioru sporządzane będą 

sukcesywnie w miarę przeprowadzanych badań. 

2. Zamawiający ma prawo odmówić podpisania Protokołu odbioru, jeżeli prace zostały 

wykonane niezgodnie z postanowieniami Umowy lub niezgodnie z liczbą godzin. 

3. Osobami wyznaczonymi do kontaktów ze strony Zamawiającego są: 

Pan/i ……………….….……..…… tel. ………..………e-mail ……...……….……….…… 

Pan/i …………….….………..…… tel. ………..………e-mail ……...……….……….…… 

 

4. Osobą wyznaczoną do kontaktów ze strony Wykonawcy jest: 

Pan/i ……………….….……..…… tel. ………..………e-mail ………...……….……….…… 

Pan/i …………….….………..…… tel. ………..………e-mail ………...……….……….…… 

5. Zmiana osób wskazanych w ust.. 3, 4 i 7, nie wymaga zmiany Umowy w drodze aneksu,  

a dokonana może być w formie pisemnego oświadczenia złożonego drugiej Stronie                           

ze wskazaniem stosownych danych kontaktowych. 

6. Zamawiający ma prawo kontrolować postępy wykonywania przedmiotu umowy. Na każde 

żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie (nie później                           

niż w terminie 3 dni od daty zgłoszenia żądania przez Zamawiającego) przekazać żądane 

informacje dotyczące realizacji Umowy. 

7. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy oraz podpisywania Protokołów odbioru                      

ze strony Zamawiającego jest: 

Pan/i……………………….……… tel. ………...………e-mail ……………………………… 



 

§ 6 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Oleśnicy, w którym 

prowadzone będą badania pełni rolę Administratora danych osobowych, powierzenie 

Wykonawcy przetwarzania danych osobowych w celu i na zasadach określonych w Umowie 

powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącej Załącznik nr 4 do zapytania 

ofertowego. 

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi 

niezbędnymi do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania powierzonych danych 

osobowych oraz zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującym prawem. 

3. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco śledzić zmiany regulacji prawnych dotyczących 

ochrony danych osobowych w szczególności zasad bezpieczeństwa związanych  

z przetwarzaniem danych osobowych i adekwatnie, na bieżąco dostosowywać sposoby 

przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia 

wewnętrznych procedur ochrony danych osobowych, sposobów zabezpieczania danych,  

a także prowadzonej dokumentacji stosownie do aktualnych wymagań prawnych i zaleceń 

Zamawiającego. 

 

§ 7 

Klauzula poufności 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych  

i dokumentów, w posiadanie których weszły w związku lub przy okazji realizacji Umowy. 

2. Strony zobowiązują się wykorzystywać uzyskane w toku realizacji Umowy informacje  

i dane wyłącznie w celu wykonania Umowy. 

3. Nie stanowi naruszenia ust. 1 – ujawnienie informacji lub danych: 

a) przez Wykonawcę w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Umowy,  

w szczególności w zakresie informacji przekazywanych upoważnionym instytucjom., 

b) dostępnych publicznie lub uzyskanych niezależnie z innych źródeł, 

c) co do których uzyskano pisemną zgodę na ich ujawnienie, 

d) których ujawnienie może być wymagane na podstawie przepisów prawa. 

4. Postanowienia Umowy Strony uznają za poufne i zobowiązują się do ich nie ujawniania 

osobom trzecim. 

 

§ 8 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez jakichkolwiek roszczeń 

Wykonawcy w przypadku, gdy: 

1) zaistnieje istotna zamiana okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 20 dni kalendarzowych                                 

od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 

2) zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub postępowanie likwidacyjne 

Wykonawcy, 

3) zostanie powzięta informacja o rozwiązaniu Wykonawcy, 

4) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

5) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje                     

ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.  

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części Umowy, zrealizowanej do czasu odstąpienia. 



3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego, w terminie 

siedmiu dni roboczych od daty odstąpienia od Umowy sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzień odstąpienia, na podstawie którego zostanie 

obliczone przez Zamawiającego wynagrodzenie należne Wykonawcy na dzień odstąpienia. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia sporządzenia inwentaryzacji robót w toku  

i rozliczenia robót Zamawiający wykona jednostronne rozliczenie i inwentaryzację, którą 

przekaże do wiadomości Wykonawcy. 

6. Strona, która odstępuje od Umowy, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko,                    

co otrzymała od niej na mocy umowy, a druga strona obowiązana jest to przyjąć. Strona, 

która odstępuje od Umowy, może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również 

na zasadach ogólnych naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. 

 

§9 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, które leżą                          

po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia umownego 

netto wg § 4 ust. 3 Umowy, 

b) niedotrzymania któregokolwiek terminu wskazanego w § 2 Umowy, a opóźnienie  

w realizacji Umowy trwa dłużej niż 5 dni roboczych, w wysokości 0,5 % ceny netto 

określonej w § 4 ust. 3 za każdy roboczy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 20 % 

ceny netto określonej w § 4 ust. 3 Umowy. 

2. Kary umowne podlegają sumowaniu, co oznacza, że naliczenie kary umownej z jednego 

tytułu nie wyklucza możliwości naliczenia kary umownej z innego tytułu, jeżeli istnieją ku 

temu podstawy, z zastrzeżeniem, że łączna wartość należnych Zamawiającemu kar 

umownych nie może przekroczyć 25 % maksymalnego wynagrodzenia umownego netto                

wg § 4 ust. 3. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych  

z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia określonego w § u ust. 3 lub na podstawie 

noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego. 

4. W przypadku, gdy zapłata kary umownej nie następuje w drodze potrącenia  

z wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej  

w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego. 

5. Wybór sposobu dochodzenia kary umownej należy do Zamawiającego. 

6. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Wszelkie zmiany Umowy, z zastrzeżeniem § 5 ust. 5 Umowy wymagają sporządzenia 

aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy  

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

4. Strony poddają spory wynikłe z Umowy pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

5. Wszelkie załączniki stanowią integralną część Umowy. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

   stron. 



7. Umowa zawiera następujące załączniki, stanowiące jej integralną część: 

     1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, 

     2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy, 

     3) Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia danych osobowych 

 

 

 

Zamawiający       Wykonawca    

 

 

…………………..………….     ………………..……………… 

 

     


