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Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego nr 4/KOOWES/PEStka/2017 

 

UMOWA NR ………………………………….. (WZÓR) 

 

zawarta dnia …………………….. w Kielcach, pomiędzy: 

 

 „PEStka”z siedzibą ul. Marszałka Piłsudskiego 36/20,  25-431 Kielce 

KRS:  0000419150, NIP: 6572907276, Regon: 260601413,  

reprezentowaną przez: 

Annę Mikołajczyk – Prezesa Zarządu 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a 

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

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

…………………………………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą, który został wyłoniony w ramach Zapytania ofertowego nr 

3/KOOWES/PEStka/2017. 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do świadczenie usługi księgowej rozumianej jako 

świadczenie obsługi księgowej wraz z prowadzeniem spraw kadrowo-płacowych dla 30 

podmiotów ekonomii społecznej (PES), objętych wsparciem przez Kielecko Ostrowiecki Ośrodek 

Wsparcia Ekonomii Społecznej, (zwany dalej KOOWES). 

2. Podmioty ekonomii społecznej- odbiorcy usług księgowych zostaną wyłonieni przez Zamawiającego 

w ilości zgodnej ze specyfikacją: 

a) 1 nabór  w okresie 09.2017 – 02.2019 – maksymalnie 15 PES  

b) 2 nabór  w okresie 1.2018 - 6.2019 – maksymalnie 15 PES 

3. Każdy PES jest objęty usługa księgową przez Wykonawcę przez okres max. 18 miesięcy. 

4. Liczba PES, jaka będzie objęta ostatecznie usługą księgową przez Wykonawcę  (zarówno w 

poszczególnych miesiącach/naborach, jak i ramach całej umowy), będzie uzależniona od skali 

zainteresowania klientów KOOWES oraz wynikami ewaluacji procesu realizacji umowy. 

5. Maksymalna liczba usług możliwa do zakontraktowania w trakcie trwania całej umowy wynosi 540. 

a) Przybliżony harmonogram realizacji usług kształtuje się następująco: 

b) w roku 2017 – 60, tj. I nabór 4 miesiące (09-12.2017) x 15 PES 

c) w roku 2018 – 360, tj. I nabór 12 miesięcy (01-12.2018) x 15 PES + II nabór 12 miesięcy (01-
12.2018) x 15 PES 

d) w roku 2019-120 tj. I nabór 2 miesiące (02.2019) x 15 PES + II nabór 6 miesięcy (01-

06.2019) x 15 PES 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby usług w poszczególnych latach oraz  

terminów naboru. 

6. Usługa księgowa będzie realizowana przez następujące osoby: 

a)…………………………………………………… (imię i nazwisko osoby wskazanej w załączniku nr 

2) 

dane kontaktowe: nr tel. komórkowego…………………., e-mail:…………………… 

b)…………………………………………………… (imię i nazwisko osoby wskazanej w załączniku nr 

2) 

dane kontaktowe: nr tel. komórkowego…………………., e-mail: 

7. W uzasadnionych przypadkach można zamienić osoby wymienione w ust. 7 na inne z równoważnym 

lub większym doświadczeniem, współpracą doradczą z PES oraz kryteriami które były przedmiotem 

oceny w ramach zapytania ofertowego.  Zamiana następuje wyłącznie za zgodą Zamawiającego i jest 
możliwa tylko w okolicznościach powstałych, na które nie miał wpływu Wykonawca. 

8. Usługa, o której mowa w ust 1, realizowana jest w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek 

Wsparcia Ekonomii Społecznej” (umowa numer RPSW.09.03.01-26-0006/16-00). Zamawiający pełni 

rolę partnera projektu. 
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§ 2 

1. Odbiorcami usługi księgowej będą podmioty ekonomii społecznej -klienci KOOWES, tj.: 

a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 

kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.); 

b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym: 

c) Centrum Integracji Społecznej (CIS) i Klub Integracji Społecznej (KIS); 

d) Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ), o których mowa w 

ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych; 

e) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt1 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 

z późn. zm.); 

f) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego 
leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej; tj:  

g) organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski 

wspierają realizację celów statutowych; 

h) spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, 

działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. -Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016r.poz. 

21); 

i) spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 

50%. 

2. Usługa księgowa realizowana będzie na terenie subregionu północnego województwa 

świętokrzyskiego, obejmującego: miasto Kielce, powiat kielecki, powiat konecki, powiat skarżyski, 

powiat starachowicki i powiat ostrowiecki.  

3. Do obowiązków Oferenta należy obsługa księgowa podmiotu ekonomii społecznej, skierowanego 

przez Zamawiającego, w szczególności: 

a) w zakresie ogólnym: 

 przygotowanie/aktualizacja polityki rachunkowości dla PES. 

 rejestracja PES i jego pracowników w ZUS. 

b) w zakresie obsługi księgowej: 

 prowadzenie ewidencji i dokumentacji księgowej, na podstawie odpowiednich dokumentów 

księgowych, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, w szczególności ewidencji środków 

trwałych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją środków trwałych i ksiąg rachunkowych. 

 wypełnianie obowiązków sprawozdawczych względem Urzędu Skarbowego i Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie danych wynikających z prowadzonych ksiąg i ewidencji. 

 prowadzenie księgi z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

 pomoc w bieżącej działalności związanej z zobowiązaniami publicznoprawnymi wobec US i ZUS. 

  prowadzenie rejestrów podatku od towarów i usług; 

  uzgadnianie kont księgowych i sporządzanie zestawień obrotów i sald (w tym przygotowywanie 

potwierdzeń sald); 

  sporządzanie i składanie w imieniu obsługującego podmiotu odpowiednich deklaracji 

podatkowych (podatek od osób fizycznych, podatek od osób prawnych, podatek VAT), 

przygotowywanie dokumentów płatności podatkowych, informowanie o terminach płatności 

podatkowych 

  sporządzenie bilansu otwarcia;  

 zamknięcie ksiąg po zakończeniu roku obrotowego;  

 sporządzanie sprawozdań finansowych,  

 sporządzenie rachunku zysków i strat oraz bilansu obsługiwanych podmiotów  na dzień 

zakończenia realizacji zadań (w przypadku rozwiązania umowy lub zakończenia realizacji umowy); 

c) w zakresie obsługi płacowej, na bazie danych przekazanych przez beneficjenta: 

 przetwarzanie informacji płacowych i naliczanie wynagrodzeń pracowników  

 sporządzanie list płac pracowników; 
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  sporządzanie wymaganych prawem formularzy i deklaracji związanych z ubezpieczeniem 

pracowników i dostarczanie ich do właściwych urzędów; 

  prowadzenie imiennych kart wynagrodzeń pracowników; 

  sporządzanie do odpowiednich urzędów dokumentów związanych z rolą PES, jako płatnika; 

d) w zakresie obsługi kadrowej, na bazie danych przekazanych przez beneficjenta: 

 prowadzenie dokumentacji pracowników PES (zawierającej m. in. dokumenty dotyczące 

zatrudnienia, jego przebiegu oraz rozwiązania stosunku pracy), 

  prowadzenie teczek osobowych; 

 przekazanie projektów dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem umów o 
pracę; 

 przechowywanie ww. dokumentów. 

4. Wykonawca  w związku z realizacją przedmiotu umowy jest zobowiązany do przestrzegania 

przepisów podatkowych, w tym: podatek od osób fizycznych, podatek od osób prawnych, podatek 

od towarów i usług, przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, 

zapisów ustawy o rachunkowości. 

5. Miejsce wykonywania przedmiotu umowy:  

a) siedziba wykonawcy, lub  

b) siedziba odbiorcy usługi, lub 

c) inkubator w Kielcach/ Bałtowie 

d) lub/i e-mailowo. 

§ 3 

1. Wykonawca minimum raz w miesiącu, w dniu ustalonym z przedstawicielem PES – w ustalonej 
przez Wykonawcę i PES formie, zobowiązany jest do odebrania dokumentów księgowych, 

omówienia ich kompletności oraz zastrzeżeń do ich prawidłowości.  

2. Usługa księgowa rozumiana jest jako prowadzenie dla PES księgowości/i/ lub pełnej księgowości 

oraz spraw kadrowo-płacowych zgodnie z zakresem zadań wskazanych w § 2 ust 3 i rozliczanie jej 

w cyklach miesięcznych przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy 

3. Przez okres min. 6 ostatnich miesięcy przed jej zakończeniem dla danego PES, usługa będzie 

realizowana przy obligatoryjnym włączeniu przedstawiciela PES, który będzie odpowiedzialny za  

współpracę  z oferentem poprzez sporządzanie dokumentacji księgowej, w tym m.in.: faktur 

sprzedaży, zakupu, RK, WB .  

4. Dokumenty od PES przekazywane są bezpośrednio podczas spotkania wykonawcy z 

przedstawicielem PES minimum 1 raz w miesiącu lub jako obsługa pośrednia – świadczona drogą 

elektroniczną lub korespondencyjną, 

5. Wsparciem w ramach przedmiotu zamówienia objęte zostaną PES generujące nie więcej niż 30 

dokumentów księgowych i zatrudniające (na podstawie stosunku pracy i w ramach umów 

cywilnoprawnych) nie więcej niż 5 osób.  

6. Zamawiający nie zapewnia sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do wykonania 

przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania własnym sprzętem i 

oprogramowaniem.  

7. Wykonawca pokrywa koszty związane z dojazdem do PES. 

8. Wykonawca po wykonaniu usługi księgowej zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 

dokumenty potwierdzające wykonanie usługi, podmiotowi któremu świadczył usługę dokumenty 

księgowe wytworzone podczas realizacji usługi oraz wynikające z charakteru świadczonej usługi 

oraz wymogów obowiązującego prawa, w tym bazy z systemu księgowego i z programu PŁATNIK 

9. Na usługę księgową podmiot ekonomii społecznej objęty wsparciem kierowany jest przez 

Zamawiającego, 

10. Wykonawca świadczący usługę księgową zobowiązany jest objąć wsparciem skierowane podmioty 

ekonomii społecznej równolegle w trybie ciągłym w okresie realizacji umowy, w liczbie wskazanej 

przez Zamawiającego 

11. Wykonawca może być poproszony o konsultacje z doradcą kluczowym, biznesowym, 

specjalistycznym KOOWES. 

12. Wykonawca świadczący usługi zobowiązany jest do prowadzenia i bieżącego przekazywania 

dokumentacji związanej z prowadzonym wsparciem oraz bieżącego informowania Zamawiającego 

w formie pisemnej o występujących problemach i trudnościach w realizacji zadań, 
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13. Wykonawca świadczący usługi zobowiązany jest do przedstawienia raz w miesiącu sprawozdania 

z realizacji umowy oraz wystawienia Zamawiającemu rachunku/faktury VAT z wykonanej usługi, 

w terminie do 5 dnia roboczego każdego miesiąca; Wykonanie zadań przez Wykonawcę jest 

potwierdzone protokołem, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę podmiotów w 

danym miesiącu kalendarzowym, które zostały objęte usługa księgową, 

14. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania raportu rocznego z przebiegu usługi do 10 dnia 

roboczego po zakończeniu każdego roku kalendarzowego; 

15. Wykonawca potwierdza, że ma możliwość prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań 

wykonywanych na rzecz Zamawiającego w ramach niniejszej umowy.   

16. Zamawiający nie będzie finansował Wykonawcy kosztów związanych z dojazdem do PES, ani 

żadnych kosztów dodatkowych związanych ze świadczeniem usługi, takich jak np. noclegi, 

wyżywienie, kwestie zakupu sprzętu, pomocy merytorycznych, narzędzi potrzebnych do 

prowadzenia usługi księgowej.  

17. Wykonawca lub osoba/osoby wskazane przez Wykonawcę do realizacji zadania są gotowi do 

stawienia się na prośbę PES lub Zamawiającego w uzgodnionym przez obie strony terminie na 

terenie realizacji umowy (§ 2 ust 5) , jeśli zajdzie taka potrzeba.  

18. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności 

świadczonych usług księgowych oraz zgodności przedstawianych dokumentów rozliczeniowych 

ze stanem faktycznym.  

19. Wykonawca w toku realizacji usługi zobowiązany jest do współpracy z kadrą kluczową projektu, 

w szczególności z Kluczowymi Doradcami Ogólnymi (zapewniającymi podstawowe wsparcie 

doradcze dla klientów) oraz Specjalistami ds. PES (koordynującymi usługi dostarczane klientom). 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a)  prowadzenia dokumentacji, zgodnej z wymogami projektowymi realizacji przedmiotu umowy 

i dostarczonymi przez Zamawiającego,  

b) współpracy z osobą, oddelegowaną przez PES, która będzie odpowiedzialna za  współpracę  z 

oferentem poprzez sporządzanie dokumentacji księgowej, w tym m.in.: faktur sprzedaży, zakupu, 

RK, WB (obligatoryjnie przez okres ostatnich 6 miesięcy realizacji usługi dla danego PES) 

c) pozostawania w stałym kontakcie z zamawiającym  

d) zbierania informacji oraz przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami   

o ochronie danych osobowych. 

e) realizacji usług z poszanowaniem zasad etycznych określonych w Kodeksie Etycznym 

KOOWES  

f) utrzymywania stałej wymiany informacji z pozostałymi członkami kadry KOOWES oraz 

niezwłoczne informowanie o sprawach istotnych z punktu widzenia prawidłowej realizacji usługi. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) terminowego wywiązywania się ze zobowiązań, szczególnie finansowych, wynikających z 

umowy z Wykonawcą tak, by świadczenie usług na rzecz PES odbywało się w sposób ciągły; 

b) przekazania wzorów dokumentów niezbędnych do realizacji usług tj. wzorów dokumentów 

dotyczących rozliczania czasu świadczonych usług przez Wykonawcę oraz wzorów 

dokumentów niezbędnych do sprawozdawczości i oceny merytorycznej Wykonawcy; 

c) weryfikacji dokumentów sprawozdawczych oraz raportu końcowego z przebiegu usługi 

najpóźniej 3 dnia roboczego po ich otrzymaniu; 

d) wystawienia stosownych zaświadczeń o wysokości udzielonej PES pomocy publicznej, jeśli 

PES jest odbiorca tej pomocy. 

§ 4 

1. Umowa zawarta została na czas określony, począwszy od dnia podpisania umowy do 30.06.2019. 

2. Wykonawca został wybrany w ramach przeprowadzonej procedury zasady konkurencyjności. 

§5 

1. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do powierzenia przetwarzania danych osobowych 

uczestników projektu w zbiorze Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2014-2020 przez osoby wykonujące przedmiot zamówienia, tj. 

a)…………………………………… 
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b)………………………………………………… 

2. Potwierdzeniem upoważnienia jest druk upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, 

wystawiony przez wykonawcę osobom wskazanym w ust. 1, stanowiący załącznik nr 1 i 2 do umowy. 

3.  Przy przetwarzaniu danych osobowych Wykonawca przestrzega zasad wskazanych w ustawie z dnia 

29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922) oraz w Rozporządzeniu 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji 

przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim, powinny 

odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. 

U. nr 100, poz. 1024). 

4. Wykonawca przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmie środki zabezpieczające 

zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych oraz w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1. Jeżeli dokumenty istnieją wyłącznie w 

formie elektronicznej, systemy komputerowe Wykonawcy, w których przechowywane są wersje 

elektroniczne, muszą spełniać normy bezpieczeństwa zapewniające, że dokumenty te są zgodne z 

wymogami prawa krajowego i można się na nich oprzeć do celów kontroli i audytu. 

5. Do przetwarzania danych osobowych w ramach świadczenia doradztwa specjalistycznego będącego 

przedmiotem niniejszej umowy mogą być dopuszczone osoby posiadające imienne upoważnienia od 

Wykonawcy do przetwarzania danych osobowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do umowy.  

6. Wykonawca prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w 

związku z wykonaniem umowy. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu w poufności 

danych osobowych. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Instytucji Zarządzającej, jaką jest Województwo 

Świętokrzyskie z siedziba w Kielcach Al. IX wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, reprezentowanym prze 

Zarząd Województwa, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Zleceniodawcy, na każde ich 

żądanie, informacji na temat przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym 

paragrafie, a w szczególności, niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku 

naruszenia przez Wykonawcę obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych. 

9. Wykonawca umożliwi Instytucji Zarządzającej  lub podmiotom przez nią upoważnionym, w 

miejscach, w których są przetwarzane dane osobowe, dokonanie kontroli, zgodności z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i rozporządzeniem, o którym mowa w ust. 5, oraz 

z niniejszą umową przetwarzania danych osobowych; zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli 

powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni kalendarzowych przed 

rozpoczęciem kontroli. 

10. W przypadku powzięcia przez Instytucję Zarządzającą wiadomości o rażącym naruszeniu przez 

Wykonawcę zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych, z rozporządzenia, lub z niniejszej umowy, Wykonawca umożliwi Instytucji 

Zarządzającej lub podmiotom przez nią upoważnionym dokonanie kontroli, w celu o którym mowa 

w ust.9. 

11. Kontrolerzy Instytucji Zarządzającej lub podmiotów przez nią upoważnionych oraz inne instytucje 

upoważnione, mają w szczególności prawo: 

a) wstępu, w godzinach pracy Wykonawcy, za okazaniem imiennego upoważnienia, do 

pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych 

osobowych, oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane dane osobowe poza zbiorem danych 

osobowych, i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu 

oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą, rozporządzeniem oraz niniejszą 

umową, 

b) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywać i przeprowadzać rozmowy z 

osobami upoważnionymi przez Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych w zakresie 

niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego, 

c) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z 

przedmiotem kontroli oraz sporządzenia ich kopii, 
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d) przeprowadzenia oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do 

przetwarzania danych osobowych. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania zaleceń dotyczących poprawy jakości 

zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania.     

§6 

1. Wykonawcy za właściwe wykonanie przedmiotu umowy, to znaczy za każdy PES objęty usługa 

księgową za 1 miesiąc otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości ………….….. złotych brutto 

(słownie: …………………………..……………………)  

2. Strony przyjmują do wiadomości, że ilość PES objętych usługą oraz płatności za zrealizowane usługi 

nie mogą przekroczyć przyznanego na ten cel budżetu. 

3. Ilość PES objętych usługą księgową, ich rozliczanie oraz określanie limitu środków finansowych, o 

których mowa w pkt. 2 na jest koordynowana przez specjalistę ds. rozwoju PES i zatwierdzana przez 

Koordynatora KOOWES po stronie Zamawiającego.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją usługi . 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, nie może zostać zwiększone przez cały okres trwania 

umowy. 

6. Wykonanie zadań przez Wykonawcę będzie potwierdzone sporządzonym przez niego protokołem, 

wskazującym prawidłowe wykonanie zadań przez osoby wskazane w § 1  ust.8 wg wzoru 

przekazanego przez Zamawiającego. 

7. Wynagrodzenie za realizację zadań wynikających z umowy współfinansowane jest ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Działania 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu 

ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałania 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. 

8. Wynagrodzenie będzie płatne miesięcznie, na podstawie dokumentów, wskazanych w § 3 ust.14 

poprawnie wypełnionych i dostarczonych do Zamawiającego. 

9. Zamawiający dokona płatności na rzecz Wykonawcy na kwotę wykazaną w dokumencie 

rozliczeniowym (rachunku lub fakturze VAT), obliczoną na podstawie iloczynu liczby obsłużonych 

PES i stawki określonej w ust 1.   

10. Płatność, o której mowa w ust. 10  realizowana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wykazany na dokumencie rozliczeniowym, w terminie do 14 dni od daty otrzymania kompletnej 

dokumentacji. 

§7 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie oraz wiedzę, 

niezbędne do prawidłowego wykonania usługi. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość i poziom merytoryczny usługi powierzonej mu 

przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania swoich obowiązków osobie trzeciej lub innemu 
podmiotowi. 

4. Wykonawca oświadcza, że osoby bezpośrednio realizujące usługę, wymienione § 1 ust 7działają w 

imieniu i na rzecz Wykonawcy.   

5. Wykonawca oświadcza, że w okresie wykonywania zlecenia będzie posiadał ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywania usług księgowych. 

§8 

1. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 5, jest dostarczenie Zamawiającemu 

przez Wykonawcę następujących dokumentów: 

a) poprawnie wypełnionego dokumentu rozliczeniowego – faktury VAT lub rachunku, 

b) wypełnionych i podpisanych sprawozdań miesięcznych, opracowanych na wzorze 

udostępnionym przez Zamawiającego, 

c) kart miesięcznej realizacji usługi podpisanej prze PES i osoby wykonujące usługę w imieniu 

Wykonawcy, na wzorze udostępnionym przez Zamawiającego, 

d) protokołu z wykonania zlecenia, opracowanego na wzorze udostępnionym przez 

Zamawiającego i podpisanego przez Wykonawcę, 
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2. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości do 40% wartości 

wynagrodzenia netto, wypłaconego w ramach całej umowy, w sytuacji gdy w wyniku weryfikacji 

sposobu realizacji lub udokumentowania usługi księgowej Zamawiający ustali, że Wykonawca: 

a) udokumentuje usługę księgową w sposób niezgodny ze stanem faktycznym, 

b) przedstawia do rozliczenia usługi księgowe, które nie zostały wykonane, 

c) realizuje usługi księgowe w sposób niezgodny z zapisami umowy, niniejszego zapytania lub 

w sposób sprzeczny z zasadami określonymi w Standardach OWES i kodeksem etycznym 

obowiązującym w KOOWES, 

3. W przypadku gdy wysokość kary umownej, o której mowa w ust. 1 nie pokryje w pełni szkody 

powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, Zamawiającemu 

przysługuje prawo dochodzenia pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych. 

§9 

1. Realizacja usługi księgowej jest ewaluowana w tym:  

      prowadzone jest badanie zadowolenia klientów – po pierwszym miesiącu realizacji usługi, w 
kolejnych miesiącach raz na kwartał oraz po zakończeniu świadczenia usługi księgowej  

2. Jeżeli Wykonawca, otrzyma od min.10% klientów ocenę satysfakcji z wykonania usługi poniżej 3 

pkt w skali 1-5 (gdzie 1 oznacza, iż klient jest bardzo niezadowolony, 2 oznacza że klient jest 

niezadowolony, 3 oznacza, że klient jest średnio zadowolony, 4 oznacza, że klient jest zadowolony, 

5 oznacza, że klient jest bardzo zadowolony z usługi), przy założeniu, że badania ewaluacyjne są 

dokonywane przez Zamawiającego 1 raz na kwartał,  oraz w przypadku dwukrotnego powtórzenie 

się tej sytuacji, Zamawiający rozwiązuje z Wykonawcą umowę na świadczenie usług. 

§10 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i karną za czynności wykonywane w ramach 

niniejszej umowy za osoby wskazane § 1 ust 2, jak za własne, zarówno z winy umyślnej jak i błędu i 

lekkomyślności. 

§ 11 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadkach, gdy: 

a) W projekcie wprowadzona zostanie zmiana do wniosku o dofinansowanie, skutkująca 

koniecznością dokonania zmian w zakresie zasad realizacji usługi księgowej, 

b) Nastąpi zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020 lub innych obowiązujących Wytycznych, obowiązująca dla 

zawartych umów i wymagająca zmiany umowy zawartej z Wykonawcą. 

c) Nastąpi zmiana Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, skutkująca zmianą 

zasad realizacji usługi księgowej, 

d) Nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca koniecznością 

wprowadzenia zmian do zawartej umowy. 

e) Wynikną rozbieżności i niejasności w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób 

niż poprzez zmianę zapisów umowy, a zmiana zapisu umowy spowoduje jednoznaczną 

interpretację zapisu umowy przez obie jej strony. 

f) Nastąpi zmiana terminu realizacji projektu „Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek wsparcia Ekonomii 

Społecznej”  przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Woj. 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

3. W powyższych przypadkach, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem zmiany zapisów 

umowy. Brak zgody Wykonawcy na zmianę warunków umowy będzie oznaczał rozwiązanie umowy.  

4. Zamawiający ma też możliwość wystąpienia do Wykonawcy z propozycją zmiany warunków 

umowy w sytuacjach innych niż opisane powyżej. W takiej sytuacji, Wykonawca może zgodzić się 

na zmianę warunków umowy lub odmówić takiej zmiany. Odmowa wykonania zmiany warunków 

umowy w takiej sytuacji nie stanowi dla Zamawiającego podstawy do rozwiązania umowy. 

§ 12 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili jej zawarcia zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 1 miesiąca 
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od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku postanowienia o karze 

umownej nie mają zastosowania. 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli w trakcie sprawowania 

nadzoru nad realizacją zadania stwierdzi ograniczenie zakresu rzeczowego zadania.   

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

natychmiastowym. 

4. W przypadku sporów powstałych na tle realizacji postanowień niniejszej umowy strony ustalają, że 

właściwym dla ich rozstrzygania będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

6. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

§ 13 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej 

zmiany w zapytaniu ofertowym.  

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna. 

 

§ 14 

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy 

i jeden dla Zamawiającego. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 

Załączniki: 

1. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych 

2. Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych 


