
 
 

Społeczna Akademia Nauk, ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź, www.spoleczna.pl, 

Projekt „Kompetencje Absolwentów SAN – Bezpieczeństwo Narodowe i Informatyka" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Programu  Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój 

 

 

 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 9-05-2017 
NA ZAKUP USŁUG PRZEPROWADZENIA EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO W STANDARDZIE 

VCC LUB RÓWNOWAŻNYM 
 ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI 

 
 
INFORMACJE O OGŁOSZENIU 
 
Termin składania ofert: do dnia 19-05-2017 
 
Nazwa zamawiającego: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi 
 
Numer ogłoszenia: (w systemie) 
 
Status ogłoszenia: (w systemie – aktualne) 
 
Miejsce i sposób składania ofert: 

Osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu):  

- Społeczna Akademia Nauk, ul. Sienkiewicza 9, III piętro, Rektorat, 90-113 Łódź – w zamkniętej 
kopercie w sposób gwarantujący poufność treści i zabezpieczające jej nienaruszalność do dnia otwarcia 
ofert – z dopiskiem „Oferta na usługę przeprowadzenia egzaminów”; 

 - lub w formie elektronicznej (skany oferty i wszystkich wymaganych dokumentów podpisane oraz 
poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione) pod adres: 
mkielbasinski@spoleczna.pl – z tematem wiadomości „Oferta na usługę przeprowadzenia egzaminów”. 

Termin składania ofert: do 19-05-2017 do godz. 14.00. 

O ważności składanej oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Społecznej Akademii Nauk lub 
data wpływu oferty w wersji elektronicznej na serwer poczty Społecznej Akademii Nauk. 
 
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: mkielbasinski@spoleczna.pl 
 
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Maciej Kiełbasiński 
 
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 42 6646676 
 
Skrócony opis przedmiotu zamówienia:  
Przeprowadzenie egzaminów weryfikujących kompetencje z zakresu zarządzania bezpieczeństwem 
informacji i wydanie certyfikatów potwierdzających posiadane kompetencje dla 80 uczestników projektu 
wg standardu VCC ((Vocational Competence Certificate) lub równoważnego standardu uznanego na 
rynku pracy Unii Europejskiej. 

http://www.spoleczna.pl/
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Kategoria ogłoszenia: Usługi 
 
Podkategoria ogłoszenia: Usługi inne 
 
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: łódzkie; Powiat: Łódź; Miejscowość: Łódź 
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Cel zamówienia: 
 
Celem zamówienia jest weryfikacja kompetencji 80 uczestników projektu po ukończeniu 60-godzinnego 
szkolenia „Zarządzanie bezpieczeństwem informacji” (ok. 8 edycji szkoleń) realizowanego przez 
Społeczną Akademię Nauk oraz potwierdzenie tych kompetencji poprzez wydanie certyfikatu 
rozpoznawalnego na rynku pracy w standardzie uznanym na rynku pracy Unii Europejskiej np. VCC i 
suplementu zawierającego m. in. wyniki egzaminu i opis uzyskanych kompetencji. Zamówienie 
finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i 
rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym. 
 
Przedmiot zamówienia: 
 
Przeprowadzenie egzaminów weryfikujących posiadane po 60-godzinnym szkoleniu kompetencje z 
zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji i wydanie certyfikatów potwierdzających kompetencje 
dla 80 uczestników projektu. 

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) realizacji egzaminu z należytą starannością i rzetelnością wg standardu VCC ((Vocational 
Competence Certificate) lub równoważnego standardu uznanego na rynku pracy Unii 
Europejskiej; 

b) weryfikację kompetencji z zakresu zrealizowanego szkolenia pt. „Zarządzania 
bezpieczeństwem informacji”; 

c) dostosowania terminów egzaminów certyfikujących do terminów realizacji poszczególnych 
edycji szkoleń pt. „Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji”; 

d) zapewnienia certyfikatów dla uczestników oraz suplementu wg struktury dokumentu wspólnego 
dla wszystkich krajów UE (Europass) z informacją o uzyskanych kompetencjach i wynikach 
egzaminu teoretycznego i praktycznego wg standaryzowanej skali;  

e) współpracy z koordynatorem projektu lub wskazaną przez niego osobą; 

f) informowania w formie pisemnej lub elektronicznej o występujących problemach realizacji 
przedmiotu zamówienia;  

http://www.spoleczna.pl/
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g) realizację egzaminów na terenie Łodzi, w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego z 
zastrzeżeniem, że: 

 1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o miejscu, czasie i liczbie uczestników planowanego 
egzaminu na 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem egzaminu przewidzianym dla 
realizowanej edycji szkolenia; 

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania planowanego egzaminu bez podania 
przyczyny; 

 3. Zamawiający przedstawi Wykonawcy program realizowanego szkolenia, skrypt lub 
prezentację z materiałem szkoleniowym min. 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem 
egzaminu. 
 
Koszt egzaminów finansowany jest w większości ze środków publicznych w rozumieniu przepisów Art. 
5. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240), w związku z 
czym jest zwolniony z VAT. 
 
Kod CPV: 80000000-4 
 
Nazwa kodu CPV: Usługi edukacyjne i szkoleniowe 
 
Harmonogram realizacji zamówienia:  

Od 29.05.2017 do 31.07.2019. Wykonawca będzie sukcesywnie informowany o harmonogramie 
realizacji poszczególnych edycji szkoleń oraz planowanych terminach egzaminów. 
 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności: 
 
Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności, której dotyczy przedmiot zamówienia - 
posiada status Akademii Edukacyjnej oraz partnera Egzaminacyjnego VCC lub akredytację innego 
ośrodka egzaminacyjnego uznanego na rynku Unii Europejskiej - posiadają uprawnienia do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień. 

 
Wiedza i doświadczenie: 
 

Wykonawca: 
- posiada  niezbędną   wiedzę i doświadczenie a także potencjał techniczny zapewniający prawidłową 
realizację zamówienia oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
- przeprowadził egzaminy wg standardu VCC lub innego równoważnego standardu uznanego na rynku 
UE dla minimum 6 tematów i minimum 100 uczestników szkoleń ciągu ostatnich 3 lat, 
- przedłoży minimum 2 referencje potwierdzające współpracę z uczelniami wyższymi,  
- zrzeszony jest jako członek w Państwowej Izbie Firm Szkoleniowych, 

http://www.spoleczna.pl/
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- wykonawca stosuje standardy SUS (Standard Usługi Szkoleniowej), 
 
 
Potencjał techniczny: - 
 
 
Osoby zdolne do wykonania zamówienia: - 
 
 
Sytuacja ekonomiczna i finansowa: 
 
Wykonawca: 
- nie zalega z uiszczeniem podatków oraz opłat, a także składek na ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne, 
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia,  
- w ciągu ostatnich 3 lat przed datą zapytania ofertowego nie wyrządził szkody, nie wykonując 
zamówienia lub wykonując je nienależycie, 
- nie znajduje się w stanie likwidacji ani upadłości,  
- wobec Wykonawcy sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,  
- wykonawca nie ma powiązań osobowych ani kapitałowych z Zamawiającym, co oznacza brak 
wzajemnych powiązań 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 Oferenta a Firmą polegających w 
szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

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

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, lub w linii bocznej do drugiego stopnia, lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli. 

 
Dodatkowe warunki: - 
 
 
Warunki zmiany umowy: 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby uczestników do 60%, a tym samym 
proporcjonalnego zmniejszenia ceny wykonania zamówienia. 
 
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy: 
 

1. Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczeniem podatków oraz opłat, a także składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne złożone przez osobę upoważnioną do składania 
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oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym lub posiadanym 
pełnomocnictwem - załącznik nr 1 do oferty. 

2. Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem certyfikatu potwierdzającego status Akademii 
Edukacyjnej oraz partnera Egzaminacyjnego VCC lub akredytacji innego uznanego na rynku 
Unii Europejskiej ośrodka egzaminacyjnego. 

3. Oświadczenie o przeprowadzeniu egzaminów wg standardu VCC lub innego standardu 
uznanego na rynku Unii Europejskiej dla minimum 6 tematów i minimum 100 uczestników 
szkoleń zawierające wykaz tematów i liczbę osób dla każdego z nich objętych egzaminem w 
ciągu ostatnich 3 lat złożone przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy. 

4. Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem minimum 2 referencji potwierdzających 
współpracę z uczelniami wyższymi. 

5. Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zaświadczenia dotyczącego członkostwa w 
Państwowej Izbie Firm Szkoleniowych i stosowania standardu SUS. 

6. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – załącznik nr 2 do 
oferty. 

 
 
Zamówienia uzupełniające: - 
 
 
OCENA OFERTY 
 
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji: 
 

1. Zamawiający wybierze do realizacji zamówienia Wykonawcę, którego oferta spełnia łącznie 
następujące warunki: 

a. uzyska najwyższą liczbę punktów, 

b. spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

c. nie będzie podlegała odrzuceniu. 

2. Poszczególne oferty będą oceniane przez Zamawiającego według kryterium – cena brutto  
podana w ofercie. Cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

Punkty za to kryterium przyznawane będą na podstawie ceny realizacji przedmiotu zamówienia podanej 
w złożonych przez Wykonawców ofertach wg wzoru: 

C =  Cmin  / Cx   x 100 
  

gdzie:  Cmin – najniższa cena brutto spośród złożonych ofert (PLN),  
            Cx – cena brutto oferty badanej (PLN). 

Maksymalna ocena za kryterium - cena – 100 pkt. 
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Oferta Wykonawcy musi w sposób czytelny zawierać wszystkie informacje umożliwiające ocenę oferty 
oraz warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu. 
 
Wykluczenia: 
 
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

a) z załączonych dokumentów nie będzie wynikało spełnienie przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, 

b) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, 
c) zostanie złożona po terminie składania ofert, 
d) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 
e) nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub 

oświadczeń. 
 
 
ZAMAWIAJĄCY 
 
Nazwa: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi 
 
Ulica: Sienkiewicza 
 
Nr domu: 9 
 
Nr lokalu: - 
 
Kod pocztowy: 90-113 
 
Miejscowość: Łódź 
 
Powiat: Łódź 
 
Województwo: łódzkie 
 
Numer telefonu: 426646610 
 
Fax: 426646676 
 
NIP: 7251056220 
 
Tytuł projektu: Kompetencje Absolwentów SAN – Bezpieczeństwo Narodowe i Informatyka 
 
Numer projektu: POWR.03.01.00-00-K212/16-00 
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Załącznik 1 do zapytania ofertowego 

 
 
…......................................... 
       pieczęć Wykonawcy 
 

OFERTA  
NA USŁUGĘ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW CERTYFIKOWANYCH RAMACH PROJEKTU  

„Kompetencje Absolwentów SAN – Bezpieczeństwo Narodowe i Informatyka " 
 
 

 

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

  Pełna nazwa i adres Wykonawcy: 
 

Telefon …..................................................................  Fax …..................................................................... 

adres poczty elektronicznej: ………………………………………………………..……………………….… 

Regon   …...........................................................  NIP …........................................................................... 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów roboczych z Zamawiającym:  
 
……………..……………………………………………………………………………………………..…...…. 
 

W imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie Firmy oświadczam, że:  

1. zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym, nie wnosimy do nich 
zastrzeżeń i spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu,  

2. przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z Zapytaniem Ofertowym,  

3. oferujemy wykonanie usługi przeprowadzenia egzaminu certyfikowanego w standardzie 
……………………………………. za cenę jednostkową: ………………………….. pln brutto. 

 

 
Nazwa produktu 

 

 
Liczba 

jednostek 

 
Cena  

 
netto 

 
VAT 

 
brutto 

 
Egzamin i certyfikat w standardzie ………… 
 

 
80 

  
zw. 
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4. wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu oświadczenia składamy ze świadomością 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści 
majątkowych, 

5. dołączony do Zapytania Ofertowego projekt Umowy (Załącznik nr 2) został przez nas 
zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej Oferty zobowiązujemy się do zawarcia Umowy na 
proponowanych warunkach, uzupełnionych propozycjami złożonej Oferty, 

6. nie zalegamy z uiszczeniem podatków oraz opłat, a także składek na ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne, 

7. posiadamy  niezbędną  wiedzę i doświadczenie i potencjał techniczny zapewniający prawidłową 
realizację zamówienia oraz dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

8. posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności, której dotyczy przedmiot zamówienia, 

9. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia, 

10. w ciągu ostatnich 3 lat przed datą Zapytania Ofertowego nie wyrządziliśmy szkody, nie 
wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, 

11. nie znajdujemy się w stanie likwidacji ani upadłości, 

12. pracownik Firmy, wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej, 
komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej, członek 
organu zarządzającego osoby prawnej (niepotrzebne skreślić), nie został prawomocnie 
skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

13. wobec Firmy sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

 

 

 

……………………………………..                                ….......................................................................... 
               Miejscowość, data                                                      Podpis reprezentanta wykonawcy/pełnomocnika 
 
 
 
Załączniki do oferty: 

1. Oświadczenie o braku zaległości podatkowych i opłat wobec ZUS i US 
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych ani kapitałowych z Zamawiającym 
3. Odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 
4. Pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik, jeśli nie wynika ono z 

odpisu z właściwego rejestru albo z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej 

5. Załączniki dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 
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Załącznik nr 1 do oferty 

 
 
 
 
 
 

Oświadczenie o braku zaległości podatkowych i opłat  
wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego 

 
Oświadczam, że Firma ………………………………………….. nie posiada zaległości podatkowych i 

opłat wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oraz że nie jest prowadzone 

wobec firmy postępowanie mające na celu ustalenie bądź określenie wysokości zobowiązań 

podatkowych oraz należności względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

 
 
 
 
……………………………………..                                              …............................................................................. 
               Miejscowość, data                                                      Podpis reprezentanta wykonawcy/pełnomocnika 
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Załącznik nr 2  do oferty 
 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 

W imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie Firmy oświadczam, że Firma nie ma powiązań 

osobowych ani kapitałowych z Zamawiającym, co oznacza brak wzajemnych powiązań między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 

osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Firmą polegających w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

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

d) 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. 

 
 
 
 
 
 
……………………………………..                                ….......................................................................... 
               Miejscowość, data                                                      Podpis reprezentanta wykonawcy/pełnomocnika 
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

 
 
 

UMOWA Nr ……. 
(wzór)  

 

zawarta w dniu ………… maja 2017 r. w Łodzi pomiędzy:  

 

Społeczną Akademią Nauk z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 9, wpisaną do Rejestru Uczelni 
Niepublicznych pod numerem 52, NIP: ……….., REGON: ……………, reprezentowaną przez 
…………………… 

reprezentowaną przez ………………………………………, 

zwaną w dalszej części Zamawiającym,  

 
a ……………….. z siedzibą w ……….. przy ul. …………., wpisaną do ……………. pod numerem 
………….., NIP: ……….., REGON: ……………, reprezentowaną przez …………………… 
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą 
 
zwanych łącznie Stronami. 
 
Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności. 
 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia egzaminów 
certyfikowanych w standardzie ………………………………. na potrzeby realizacji projektu 
„Kompetencje Absolwentów SAN – Bezpieczeństwo Narodowe i Informatyka " 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego (umowa o dofinansowanie nr UDA-POWR.03.01.00-00-K212/16-00). 

2. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje potencjałem technicznym i osobami z odpowiednimi 
kompetencjami i uprawnieniami, zdolnymi do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie prawem przewidziane uprawnienia dotyczące 
realizacji niniejszej umowy i wykona ją zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i z należytą 
starannością.  

§ 2 

Okres realizacji umowy 

Okres realizacji umowy Strony określają na: 29.05.2017 r. - 31.07.2019 r. 
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§ 3 

Wynagrodzenie i zasady płatności 

1. Tytułem wykonania niniejszej umowy, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz 
Wykonawcy wynagrodzenia łącznie w następującej wysokości: 

- wartość netto: ……….. PLN, 

- stawka podatku VAT – zw. 

- wartość brutto: ……………….PLN (słownie: złote 00./100) 

Stawka za egzamin dla jednej osoby: 

- wartość netto: ……….. PLN, 

- stawka podatku VAT – zw. 

- wartość brutto: ……………….PLN (słownie: złote 00./100) 

2. Płatności z tytułu wykonania przedmiotu umowy będą uregulowane przez Zamawiającego na 
podstawie faktury Wykonawcy po zrealizowaniu egzaminów dla każdej edycji ze szkoleń i 
potwierdzeniu tego faktu zaświadczeniem z imienną listą wyników egzaminów. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie uregulowane przelewem z konta Zamawiającego na 
konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury na Zamawiającego. 

4. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby 
trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

5. Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 4  

Odbiór przedmiotu umowy  

1. Wykonawca wystawi każdemu uczestnikowi, który zdał egzamin certyfikat w standardzie 
………………………… zawierające informację o uzyskanych kompetencjach i wynikach 
egzaminu wg standaryzowanej skali. Certyfikaty te stanową potwierdzenie realizacji procesu 
certyfikacji. 

2. Oryginały certyfikatów wraz z suplementem zostaną przekazane Zamawiającemu w terminie 
najpóźniej 1 miesiąca po zrealizowanym egzaminie. 
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§ 5 

Odszkodowania i kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy określony w § 1 z należytą 
starannością oraz zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawnych.  

3. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje i możliwości do 
pełnej realizacji przedmiotu umowy.  

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy.  

5. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma ustalonego terminu wykonania, o którym mowa w § 2 
Zamawiający będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 0,2% od wartości 
wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.  

6. Ewentualne wystąpienie u Wykonawcy jakichkolwiek awarii lub zdarzeń losowych nie zwalnia go 
z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 

7. Zastrzega się prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 
kodeksu cywilnego, przewyższającego wysokość kar umownych – do rzeczywiście poniesionej 
szkody materialnej z winy Wykonawcy.  

8. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających naliczenia kar umownych, zostaną one 
potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

 
§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający wyznacza Panią/Pana ………………………………. do kontaktu oraz nadzorowania 
wykonania niniejszej umowy, tel. ………………., e-mail: ………………………………………..  

2. Wykonawca wyznacza Panią/Pana ………………………………………..….do kontaktu oraz 
nadzorowania wykonania niniejszej umowy, tel. ……………………...……., e-mail: 
………………………………………… 

3. W trakcie realizacji niniejszej Umowy oraz po jej zakończeniu, Wykonawca zobowiązuje się 
poddać w każdej chwili audytowi ze strony Społecznej Akademii Nauk, jak również wszelkim 
niezbędnym kontrolom dokonywanym przez uprawnione podmioty w odniesieniu do prac będących 
przedmiotem Umowy. 

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zakazuje się 
zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie, której dokonano 
wyboru Wykonawcy, chyba że wynikają one z okoliczności, których nie dało się wcześniej 
przewidzieć lub są one korzystne dla Zamawiającego. 
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5. Strony zgodnie ustalają, że wszelkie spory i nieporozumienia wynikające z Umowy będą  
w miarę możliwości rozstrzygane polubownie. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy obowiązującego 
prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U 1964, 
poz.16, nr 93 z późn. zm.). 

5. Umowa obowiązuje Strony z dniem podpisania. 

6. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych ze stosowania niniejszej umowy jest sąd 
właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim po jednym 
dla każdej ze stron. 

 
 

Zamawiający       Wykonawca 
 
 
…………………………………………………                                         ……………………………………………… 
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