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„Z impactem w przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 9 do Regulaminu

Umowa nr ………./2012/KSI035

na przeprowadzenie SZKOLENIA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

w projekcie

„Z impactem w przyszłość”

zawarta w Opolu, w dniu …………………………………….. r.

pomiędzy:

Firmą FPL Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Piramowicza 9, 90-254 Łódź; wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Lodzi - Śródmieścia, XX Wydział Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000075078; NIP 7250041469; REGON 470844539; reprezentowaną 
przez: Jolantę Krokowską, zwaną dalej „FPL”

a

……………………………………………………..………  z  siedzibą  w  ………………………………………………………..  przy 
……………………………………………………………….,  wpisanym/ą do rejestru przedsiębiorców, pod nr …………………………. 
REGON  ………………………….………  NIP  ……………………….………………..  reprezentowanym/ą  przez 
………………………………………..…………., zwanym/ą dalej „Przedsiębiorcą”;

§ 1.Przedmiot Umowy

1. FPL  oferuje,  zaś  Przedsiębiorca  zamawia,  przeprowadzenie  szkolenia  (dalej  zwanego  Szkoleniem)  dla 
delegowanych  pracowników  /  właścicieli  (zwanych  dalej  Uczestnikami) .  Szkolenie  realizowane  jest  
w  ramach  projektu  szkoleniowego  „Z  impactem  w  przyszłość”  (POKL.08.01.01-16-035/11), 
współfinansowanym  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  
zwanego dalej Projektem.

§ 2.Pomoc de minimis

1. W ramach projektu udzielania jest pomoc w ramach pomocy de minimis, co oznacza, że  Przedsiębiorca nie 
będzie ponosić kosztów związanych z uczestnictwem w Szkoleniu.

2. Wartość  pomocy  de  minimis (wartość  szkolenia)  na  1  delegowanego  pracownika  uczestnika  wynosi 
5.809,35  PLN (słownie:  pięć  tysięcy  osiemset  dziewięć  złotych  35/100),  co  stanowi  koszt  wydatków 
poniesionych na udział w szkoleniu i coachingu wdrożeniowym jednej osoby z przedsiębiorstwa.

3. Liczba Uczestników szkolenia zgłaszanych przez Przedsiębiorcę:………… (słownie: ……………………………. osób). 
Dane Uczestników zawierają załączniki 6-8 do Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie.
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4. FPL  informuje,  iż  nie  ma  obowiązku  uprzedniej  notyfikacji  Komisji  Europejskiej  o  pomocy  publicznej 
udzielanej  na  podstawie  niniejszej  umowy (na  podstawie  art.  38  Ustawy  z  dnia  30 kwietnia  2004  r.  
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy).

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie ma Regulamin Uczestnictwa w Szkoleniach 
dofinansowanych  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego 
opublikowany  na  stronach  internetowych:  http://www.bizneslingua.pl/firma-dla-handlowcow  
i  http://www.kompetencjehandlowe.pl/ oraz dostępny w Biurze Projektu.

§ 3.Obowiązki Stron

1. Do obowiązków FPL w ramach realizacji niniejszej Umowy należy:

a) przygotowanie programu Szkolenia;

b) zapewnienie  Uczestnikowi  udziału  w  zajęciach  prowadzonych  przez  wykwalifikowanego  trenera,  
zgodnie z programem Szkolenia;

c) zapewnienie Uczestnikowi materiałów pomocniczych (materiały szkoleniowe, notatnik, długopis, itp.)

d) zapewnienie Uczestnikowi wyżywienia w trakcie Szkolenia; 

e) wydanie beneficjentowi pomocy (przedsiębiorcy) stosownych zaświadczeń o uczestnictwie w Szkoleniu 
oraz certyfikatu.

2. FPL  zobowiązuje się wykonać świadczenia określone w ust. 1 wg standardów świadczenia usług przyjętych  
przez FPL.

3. Do  obowiązków  Przedsiębiorcy  (uczestnika  szkolenia/delegującego  pracownika/ów  na  szkolenie)  
w ramach realizacji niniejszej Umowy należy:

a) Niezwłoczne informowanie FPL o zmianie sytuacji Przedsiębiorstwa, Uczestników Szkoleń i wszelkich  
danych przekazanych na etapie składania dokumentacji rekrutacyjnej (załączniki 1-8 do Regulaminu  
Uczestnictwa w Projekcie);

b) Udział w badaniu ankietowym przed i po Szkoleniu;

c) Uczestnictwo w zajęciach zgodnie z harmonogramem Szkolenia (wymagana obecności na co najmniej 
80% zajęć);

d) Udział w coachingu na platformie coachingowej przez 12 tygodni;

e) Podpisanie  dokumentów  związanych  z  udziałem  w  Szkoleniu,  w  szczególności  listy  obecności,  
protokołu odbioru materiałów szkoleniowych i wyżywienia;

f) Przechowywanie dokumentacji  dotyczącej  otrzymanej w ramach projektu pomocy publicznej przez 
okres  10  lat,  liczony  od  momentu  zakończenia  uczestnictwa  w  ostatniej  formie  wsparcia 
przewidzianego niniejszą umową.

4. FPL nie odpowiada za obecność Uczestników na Szkoleniu.

5. W  przypadku  naruszenia  przez  FPL  zobowiązania  zawartego  w  ust.1 powodującego  brak  możliwości 
realizacji Szkolenia w umówionym terminie, FPL na pisemne wezwanie pokryje udokumentowane koszty 
Uczestnika  poniesione  w  związku  ze  Szkoleniem,  nie  przekraczające  jednak  kwoty  wartości  
dwukierunkowego biletu II klasy środkami transportu publicznego. Nie dotyczy to sytuacji, o której mowa  
w ust. 4.
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6. W  przypadku  naruszenia  przez  Przedsiębiorcę  zobowiązania  zawartego  w  ust.  3,  powodującego  brak 
możliwości przeprowadzenia Szkolenia zgodnie z niniejszą Umową oraz Projektem, w tym w szczególności  
w  przypadku  obecności  na  zajęciach  w  wymiarze  mniejszym  niż  80%  lub  w przypadku  podania 
nieprawdziwych danych w oświadczeniach,  stanowiących  załączniki  1-8 do Regulaminu Uczestnictwa  
w Projekcie, FPL będzie uprawniona do dochodzenia kary umownej w wysokości 10-krotności wartości  
szkolenia, która wynosi 5.809,35 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset dziewięć złotych 35/100). Wskazana 
wartość   stanowi  kwotę  wartości  szkolenia,  na  jednego  uczestnika  i  może  zostać  powiększona  
z  uwzględnieniem  ilości  delegowanych  pracowników  co  do  których  wystąpią  ww.  zastrzeżenia. 
Zastrzeżenie  kary  umownej  nie  pozbawia  FPL  prawa  dochodzenia  odszkodowania  przewyższającego 
wysokość zastrzeżonej kary umownej.

7. Uczestnik zobowiązuje się  do niezwłocznego pisemnego informowania FPL o zmianie danych zawartych 
w niniejszej Umowie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany.

§ 4.Poufność

1. Strony  zobowiązują  zachować  w  ścisłej  tajemnicy  wszelkie  informacje  techniczne,  technologiczne, 
ekonomiczne,  finansowe,  handlowe,  prawne  i  organizacyjne  dotyczące  drugiej  Strony,  a  także  dane 
osobowe, uzyskane od drugiej Strony w trakcie realizacji niniejszej umowy. Zastrzeżenie to nie dotyczy 
przypadku udostępniania powyższych danych organom kontrolnym, właściwym dla każdej z umawiających  
się Stron.

2. Tajemnicą objęte są informacje pisemne określone jako poufne lub zastrzeżone, jak również informacje 
przekazane ustnie,  pisemnie, lub w innej formie  dotyczące firmy,  jak i  działalności  FPL oraz wszystkich 
metod, technik i narzędzi wykorzystywanych przez FPL.

3. W ramach obowiązku określonego w ust. 1-2 Przedsiębiorca zobowiązuje się do:

a) wykorzystywania pozyskanych informacji jedynie dla potrzeb realizacji niniejszej umowy;

b) powstrzymania od rozpowszechniania, przekazywania lub ujawniania informacji w jakikolwiek sposób, 
lub w jakiejkolwiek formie osobom trzecim z wyłączeniem wypadków, gdy jest to konieczne dla 
realizacji niniejszej umowy i za pisemną zgodą FPL;

c) niepublikowania żadnych materiałów, nieprowadzenia wykładów ani niewydawania komunikatów;

d) ujawniania i przekazywania informacji stanowiących tajemnicę handlową Przyjmującego Zamówienie 
wyłącznie osobom pracującym lub współpracującym z Zamawiającym, których udział jest niezbędny 
dla wykonania niniejszej umowy i tylko w zakresie niezbędnym dla wykonania umowy; 

e) powiadomienia wszystkich osób, mających dostęp do informacji poufnych o takim charakterze tych 
informacji oraz o środkach, jakie muszą być przez te osoby zachowane dla właściwej ochrony tych 
informacji;

f) nieoferowania pozyskanych informacji objętych tajemnicą.

4. W przypadku naruszenia zobowiązania określonego w ust. 1-3 przez Zamawiającego czy to bezpośrednio,  
czy pośrednio, w tym także przez jego pracowników lub inne osoby, z którymi Zamawiający współpracuje 
w ramach prowadzonej przez siebie działalności, Zamawiający zapłaci na rzecz Przyjmującego Zamówienie,  
na  jego wezwanie,  w terminie  14 dni  karę  umowną wynosząca  50  000 (słownie:  pięćdziesiąt  tysięcy) 
złotych za każdy przypadek naruszenia.  W przypadku,  gdy w wyniku naruszenia postanowień niniejszej 
umowy powstanie szkoda przewyższająca wysokość zastrzeżonej kary umownej, Przyjmujący Zamówienie 
może dochodzić pozostałej części odszkodowania do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych. 
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5. Strony zobowiązują się wykorzystać informacje, o których mowa w ust. 1, jedynie w celach prawidłowej  
realizacji przedmiotu umowy.

§ 5.Oświadczenia Przedsiębiorcy

1. Przedsiębiorca  oświadcza,  że  jest  mikro-  lub  małym  przedsiębiorcą  zgodnie  z  załącznikiem  nr  3  do  
Regulaminu  uczestnictwa  w  Projekcie (w  rozumieniu  załącznika  I  do  rozporządzenia  Komisji  (WE) 
nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem 
w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu.)

2. Przedsiębiorca oświadcza, iż nie pozostaje pod zarządem komisarycznym, nie jest prowadzone względem 
niego postępowanie likwidacyjne, upadłościowe ani naprawcze.

3. Przedsiębiorca oświadcza, iż wszelkie dane dotyczące Przedsiębiorcy i jego pracowników przekazane FPL 
w ramach niniejszej Umowy, są zgodne z prawdą.

4. Przedsiębiorca (w okresie realizacji i rozliczania Szkolenia) zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego 
informowania  FPL o  zmianie  danych,  o  których mowa w niniejszym paragrafie,  nie  później  jednak niż 
w terminie 7 dni od ich zaistnienia.

8. W  przypadku  uchybienia  postanowieniom  ust  1-4  niniejszego  paragrafu  oraz  §  7,  Przedsiębiorca 
zobowiązuje się zapłacić FPL będzie uprawniona do dochodzenia kary umownej w wysokości 10-krotności  
wartości  szkolenia,  która wynosi  5.809,35 zł  (słownie:  pięć  tysięcy  osiemset  dziewięć złotych 35/100).  
Wskazana wartość  stanowi kwotę wartości szkolenia, na jednego uczestnika i może zostać powiększona 
z  uwzględnieniem  ilości  delegowanych  pracowników  co  do  których  wystąpią  ww.  zastrzeżenia. 
Zastrzeżenie  kary  umownej  nie  pozbawia  FPL  prawa  dochodzenia  odszkodowania  przewyższającego 
wysokość zastrzeżonej kary umownej.

5. Przedsiębiorca  oświadcza  że  zapoznał  się  i  akceptuje  Regulamin  Uczestnictwa  w Projekcie.  Regulamin 
opublikowany  jest  na  stronie  internetowej  http://www.bizneslingua.pl/firma-dla-handlowcow  oraz 
udostępniony do wiadomości publicznej w Biurze Projektu.

§ 6.Prawa autorskie 

1. Materiały otrzymane przez Przedsiębiorcę w toku prowadzenia szkolenia objęte są prawa autorskimi.

2. Przedsiębiorca nie nabywa prawa do rozporządzania autorskich praw majątkowych oraz nie nabywa prawa 
do korzystania z dzieła, a w szczególności prawo do:

a) utrwalania;

b) zwielokrotniania  czasowego  lub  trwałego,  jakimikolwiek  środkami  w jakikolwiek  sposób  
i w jakiejkolwiek formie;

c) wprowadzania do obrotu;

d) wprowadzania do pamięci komputera;

e) publicznego wykonywania, odtwarzania, wystawiania;

f) wykorzystywania w Internecie;

g) wykorzystywanie w całości bądź we fragmentach jako reklam;

h) najmu;

i) dzierżawy;
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j)  rozpowszechniania  w  kraju  i  zagranicą  w  dowolny  sposób,  przy  zastosowaniu  dowolnych 
technik.

3. FPL nie przenosi na Przedsiębiorcę prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.  
W  szczególności  obejmuje  to  możliwość  wykonywania  i  korzystania  z  opracowań  i  tłumaczeń,  oraz  
uprawnienie  do rozporządzania  autorskimi  prawami majątkowymi do tych opracowań i  tłumaczeń,  na 
wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 2.

§ 7.Postanowienia końcowe.

1. W przypadku sporów sądem właściwym do ich rozstrzygnięcia jest sąd właściwy dla siedziby FPL.

2. Wszelkie zamiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

FPL:                                                                                                              Przedsiębiorca:

  

 

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

      (podpis i pieczęć)                                                                                                   (podpis i pieczęć)
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