
 

 
 

 

 

UMOWA 

 

Zawarta w dniu …………………….. roku pomiędzy: 

 

Octopus VR Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 66, 90-105 Łódź, działającą na podstawie 

wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000657733, NIP 

7252176529, REGON 366402344, reprezentowaną przez Przemysława Kościana – Prezesa Zarządu, 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

a 

…………………………………………………. 

dalej jako „Wykonawca", 

dalej łącznie jako „Strony”, 

 

Na podstawie rozeznania rynku przeprowadzonego zgodnie z zasadą rozeznania rynku z dnia 
16.11.2021 r. dotyczącego zamówienia pn. realizacja usługi szkoleniowej z  obsługi programu 
Mulitisim, poziom zaawansowany, w projekcie pn. „Innowacje w kształceniu – wirtualne 
laboratoria”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny, Numer i nazwa Działania: 
RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Numer i 
nazwa Poddziałania: RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na 
rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, została zawarta umowa następującej treści: 
 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest organizacja szkolenia dla nauczycieli z  obsługi programu Mulitisim, 

poziom zaawansowany, w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 roku, zgodnie z 

Ofertą i z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki do Umowy.  

2. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się świadczyć Zamawiającemu usługi 

określone w Ofercie, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy oraz zgodnie z Opisem  

przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1. 

3. Strony wyznaczają następujące osoby uprawnione do bieżących kontaktów w imieniu każdej 

ze Stron w związku z realizacją niniejszej umowy: 

4. Po stronie Zamawiającego w kwestiach merytorycznych:  

a. - ……………………………….………………. Email: ………………………….., telefon:……….…………….. 

b. Po stronie Wykonawcy:  

c. - ………………………………….……………. Email: ………………………….., telefon:……………..………. 

d. Zmiana ww. danych powinna być dokonana na piśmie. Zmiana ta nie stanowi zmiany 

Umowy. 

5. Strony ustalają, że w trakcie realizacji niniejszej umowy bieżąca korespondencja stron, w tym 

wzajemne zawiadomienia, zlecenie wykonania prac, zlecenie wykonania korekt mogą być 

przesyłane w drodze elektronicznej na wskazane w ust. 4 niniejszego paragrafu adresy email. 

6. Korespondencję uznaje się za doręczoną w chwili wprowadzenia jej do systemu 

teleinformatycznego w taki sposób, że druga strona ma możliwość 



 

 
 

 

zapoznania się z jej treścią. 

7. Strony zgodnie zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego potwierdzenia odbioru 

korespondencji przesłanej drogą elektroniczną. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania 

wiadomości w ciągu 8 godzin od jej nadania Strony podejmować będą działania mające 

zmierzać do potwierdzenia otrzymania wiadomości przesłanych drogą elektroniczną. 

 

§ 2 

1. Z tytułu prawidłowego, zgodnego z Opisem przedmiotu zamówienia, wykonania usługi 

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie nieprzekraczające: …………. zł brutto  (słownie: 

………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….) 

za zapewnienie usługi szkolenia z  obsługi programu Mulitisim, poziom zaawansowany, dla 13 

osób, w liczbie 40 godzin/osobę. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie mogą powstać w związku z  

realizacją Przedmiotu Umowy, w tym podatek od towarów i usług (VAT) oraz w przypadku 

osoby  fizycznej obligatoryjne obciążenia z tytułu składek po stronie pracownika i pracodawcy, 

do opłacenia których będzie zobowiązany Zamawiający. 

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania 

umowy, nawet jeśli czynności te nie zostały wprost wyszczególnione w treści niniejszej 

umowy. Wykonawca mając możliwość uprzedniego ustalenia wszystkich warunków 

technicznych związanych z realizacją umowy, nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, 

nawet jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich czynności 

niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej umowy.  

4. Po wykonaniu umowy i potwierdzeniu jej prawidłowego wykonania przez Zamawiającego 

Wykonawca uprawniony jest do wystawienia rachunku/ faktury VAT. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty rachunku/ faktury VAT wystawionej przez 

Wykonawcę w terminie 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem 

rachunkowym i formalnym rachunku/ faktury VAT. Dopuszcza się przesunięcie terminu zapłaty 

wynagrodzenia w przypadku opóźnień w przekazywaniu transz dotacji, na co Wykonawca 

wyraża zgodę składając podpis pod niniejszą umową. O każdym opóźnieniu w przekazaniu 

transz dotacji Zamawiający poinformuje Wykonawcę, jeżeli przesunięcie będzie miało wpływ 

na termin wypłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. 

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

7. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek 

bankowy o numerze: ……………………………………………………. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia do wglądu Zamawiającemu oraz 

przedstawicielom Uprawnionych Instytucji (w tym: Urząd Marszałkowski Województwa 

Świętokrzyskiego i innym podmiotom uprawnionym do kontroli w zakresie prawidłowości 

realizacji Projektu) wszelkich dokumentów, w tym dokumentów finansowych związanych z 

realizacją Przedmiotu Umowy. 

9. Wynagrodzenie Wykonawcy jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, o czym Wykonawca został poinformowany. 

 

§3 



 

 
 

 

Umowę zawarto na czas określony od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r. 

 

§ 4 

1. W razie niewykonania przedmiotu umowy, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia 

od umowy i obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 5% należnego wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1. 

2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę 

umowną określoną w ust. 1. 

3. W przypadku niemożności wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy z przyczyn, za które 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiający jest uprawniony do całkowitego 

odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym. Powyższe nie wyklucza prawa 

Zamawiającego do dochodzenia kar umownych. 

 

§ 5 

Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci 

aneksu. 

§ 6 

1. W przypadku, gdy w związku z realizacją przez Wykonawcę Umowy, powstanie/powstaną 

utwór/utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (dalej jako Utwór), Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe do nieograniczonego w czasie i miejscu korzystania i rozporządzania Utworem oraz 

poszczególnymi jego częściami w kraju i zagranicą na wszystkich polach eksploatacji 

wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

w szczególności: 

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie dowolną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową; 

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, używanie w 

obrocie w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, produktów i wytworów, znaku 

towarowego lub innego wyróżniającego oznaczenia przedsiębiorstwa, towaru lub usługi; 

c. w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w punkcie 2) powyżej - 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 

reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

d. wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań, w tym 

przeróbek i adaptacji Utworu. 

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie 

autorskich praw zależnych dotyczących Utworu na polach eksploatacji określonych w ust. 1 

powyżej. 

3. Przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich oraz prawa do wykonywania oraz 

zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworu następuje z chwilą ustalenia 

danego Utworu (jego części). Z tą samą chwilą Wykonawca przenosi na 



 

 
 

 

Zamawiającego własność nośników, na których Utwory były utrwalone.  

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w jego imieniu/w imieniu twórców 

Utworu osobistych praw autorskich do Utworu oraz do wprowadzania zmian w Utworze w 

zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z Utworu. Wykonawca oświadcza, że 

zobowiązuje się/twórcy Utworu zobowiązują się do niewykonywania swych autorskich praw 

osobistych do Utworu w stosunku do Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez Zamawiającego z Utworów nie będzie naruszało 

jakichkolwiek praw własności intelektualnej osób trzecich i przyjmuje na siebie odpowiedzialność 

za to, że autorskie prawa majątkowe do Utworu nie będą przysługiwać jakiejkolwiek innej osobie 

oraz nie będą w jakikolwiek sposób obciążone uprawnieniami lub roszczeniami innych osób. 

6. Wykonawca przenosi wskazane wyżej prawa i udziela upoważnienia do wykonywania praw 

osobistych w ramach wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 Umowy w wysokości 10% wartości 

tego wynagrodzenia.  

 

§ 7 

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, Strony będą rozstrzygać 

polubownie. W przypadku niemożności rozwiązania sporu tą drogą, zostanie on poddany pod 

rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

2. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla 

Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. 

3. Integralną część umowy stanowią:  

– Oferta Wykonawcy,  

– Opis przedmiotu zamówienia, 

 

 

 

 

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

     Zamawiający                           Wykonawca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkoleń zawodowych dla Uczestników Projektu wraz z 

przeprowadzeniem egzaminów końcowych i wydaniem zaświadczeń, prowadzące do uzyskania 

kompetencji zawodowych zgodnie z poniższą specyfikacją. 

I. Usługa obejmuje : 
1) Szkolenie z  obsługi programu Mulitisim, poziom zaawansowany (liczba osób: 13, czas 

trwania kursu: 40 godzin/osobę). Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania 

bezkosztowej korekty liczby uczestników na 2 dni robocze przed rozpoczęciem wydarzenia. 

2) Program szkolenia uwzględnia: 

a) Tworzenie schematów i symulacji układów;  

b)  Korzystanie z bazy komponentów elektronicznych;  

c) Wirtualne przyrządy pomiarowe: zasada działania, zastosowanie;  

d)  Tworzenie i analiza prostych schematów elektrotechnicznych;  

e)  Tworzenie i symulacja układów elektronicznych analogowych;  

f)  Tworzenie i symulacja układów elektronicznych cyfrowych;  

g) Przykłady wykorzystania pakietu MULTISIM do zaprojektowania układu elektronicznego. 

h) Dobór eksperymentalny elementów układu Pomiary, analizy schematów; 

i) Dobór elementów układu. 

3) Pozostałe wymagania względem szkolenia: 

a) Wykonawca zapewni Uczestnikom/Uczestniczkom szkolenia materiały szkoleniowe 

b) Wykonawca opracuje szczegółowy program szkolenia, na podstawie wskazanego przez 

Zamawiającego zakresu ramowego 

c) Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić egzamin wewnętrzny dla 

Uczestników/Uczestniczek szkolenia badający ich przyrost wiedzy 

d) Wykonawca zobowiązany jest wystawić po zakończeniu szkolenia zaświadczenia dla 

uczestników, wraz z suplementem, w języku polskim. Świadectwa/zaświadczenia 

wydawane po zakończeniu szkolenia/kursu zawierać będą informacje o zakresie 

szkolenia/kursu, liczbie godzin oraz wynikach egzaminu. 

e) Szkolenie powinno być zrealizowane w formie zjazdów (czwartek – piątek – sobota – 

niedziela). Czas realizacji zajęć będzie dostosowany do uczestników projektu, szkolenia 

będą odbywały się w godz. 8.00-20.00. W uzasadnionych przypadkach w sali 

przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 

II. Termin realizacji zamówienia: 
1) Usługa będzie realizowana w okresie trwania Projektu.  
2) Zamawiający przewiduje realizację przedmiotu zamówienia w okresie od dnia podpisania umowy 

do 31.12.2021 r 
 

 



 

 
 

 

Załącznik  – obowiązek informacyjny dotyczący ochrony danych osobowych 

 

Obowiązek informacyjny 

W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), 

informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym 

związanych: 

1.  Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w OctopusVR Sp. z o.o. (ul. Piotrkowska 66, 90-

105 Łódź) jest OctopusVR Sp. z o.o., email: info@octopusvr.eu 

2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 
6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
(RODO) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.na podstawie: 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) nr 1303/2013  z  dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 
20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w 
sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 
(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.), 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.); 

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego 
szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz 
szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami 
zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1). 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zbiorach: „Program Operacyjny Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”, „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 
programów operacyjnych”. 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań i ustawowych obowiązków 
w ramach projektu pn. „Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria”, numer RPSW.08.05.01-26-
0045/19, w tym ogłoszenia wyników postępowania na stronie internetowej Zamawiającego (i mogą 
zostać udostępnione innym podmiotom poprzez wspomnianą stronę internetową), udzielenia 
zamówienia, zawarcia umowy, realizacji zamówienia, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, 
udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań 
informacyjno-promocyjnych w ramach RPSW. 

5. Państwa dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej – Urząd 
Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Liderowi realizującemu projekt: Starostwo Powiatowe w 
Staszowie (ul. Józefa Piłsudskiego 7; 28-200 Staszów), Partnerowi  realizującemu  Projekt – OctopusVR 
Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 66, 90-105 Łódź oraz  podmiotom, które na zlecenie Partnera Projektu 
uczestniczą w realizacji Projektu. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom 
realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Partnera Projektu. Państwa 
dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie 
Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Partnera Projektu kontrole i audyt w ramach 
RPSW. Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom świadczącym na rzez Instytucji 
Zarządzającej usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych. 

6. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym 
prawem. 

7. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do podpisania umowy, a odmowa ich podania jest 
równoznaczna z brakiem możliwości podpisania umowy w ramach Projektu. 

8. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest 
wymogiem określonym w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020”. 



 

 
 

 

9. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe u Partnera Projektu, podanie danych 
osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest 
warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym 
obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, 
informowani Państwo będziecie przez pracowników merytorycznych Partnera Projektu. 

10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
11. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
12. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 
13. Możecie się Państwo skontaktować się u Partnera Projektu z osobą, która odpowiada za ochronę 

przetwarzania danych osobowych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej 
info@octopusvr.eu. 

14. Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania lub ograniczenia 
przetwarzania, jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 16 i 18 RODO. 

15. Nie przysługuje Państwu : 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawa 

prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
16. Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 

 

 


