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1. U.024
r. w Brudzewie

pomi^dzy;
GMIN;^ Brudzew z siedzibq Urz^du Gminy Brudzew, ui. Turkowska 29, 62 - 720 Brudzew
NIP 668 19 23 110, reprezentowanq przez Cezarego Krasowskiego - Wojta
zwanq dalejZAMAWiAJACYM
a
Aleksandrq Brz^ck^ prowadzaca dzialalnosc pod nazwg Ustugi Doradczo Szkoleniowe "O.N.E"
Aleksandra Brzecka
z siedzibq Ziotkowy 29b
62-570 Rychwat
NIP 665-260-44-60
zwanq dalej WYKONAWCA-

§1.

1. Zamawiajqcy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieto polegajqce na
opracowaniu soteckiej strategii rq^woju na okres 5 lat dIa kazdego z nast^puj^cych sotectw
gminy Brudzew uczestnic^2(cych w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi
20i9—2626-": XOXO -f
/
<^
1) Krwony
2) Koinica
2. Opracowanie sofeckiej strategii rozwoju obejmuje:
1) przeprowadzenie wizji terenowej w kazdym z sotectw, z wykorzystaniem karty diagnozy
zaawansowania odnowy wsi okreslonej w zataczniku nr 1 do niniejszej umowy,
2) przeprowadzenie dwudniowych warsztatow dIa przedstawicieli Grup odnowy wsi,
wspolnych dIa kazdego z sotectw, zgodnie z nast^pujqcym schematem:
a) analiza zasobow,
b) analiza SWOT,
c) analiza potencjatu rozwojowego wsi,
d) wizja wsi,
e) program dtugoterminowy,
f) program krotkoterminowy na okres 1 lub 2 lata,
3) przygotowanle, w oparciu o materiafy wypracowane na warsztatach, dokumentu
strategii, zawierajacego elementy okreslone w zatqczniku nr 1 do niniejszej umowy
i przekazanie go Zamawiajacemu, wraz z dokumentacjq zdj^ciowq, nie pozniej niz
w terminie 14 dni od przeprowadzenia ostatniego warsztatu, zgodnie z wytycznymi
okreslonymi w ust. 7.

ODNOWA W^I

3. Wykonawca zobowigzuje si^ przygotowac w ramach realizacji przedmiotu umowy wszelkie
materiaty dydaktyczne niezbedne do wypracowania strategii.
4. Wykonawca zobowiazuie sie do przekazania po jednym egzemplarzu gotowego, podpisanego
dokumentu strategii, w formie papierowej, iiderowi Grupy odnowy wsi lub sottysowi kazdego
z solectworaz gminnemu koordynatorowi odnowy wsi.
5. Wykonawca zobowiqzuje st^ do przekazania Zamawiajacemu drogq elektronicznq na adres
email: strategii w postaci dokumentu w formacie PDF.
§2.

1. Wykonawca zobowiqzuje si^ do wspoipracy w realizacji przedmiotu umowy z osobq
wskazanq przez Zamawiaj^cego.
2. Wykonawca oswiadcza, ze zostat przeszkolonv z metodyki prowadzenia warsztatow soteckich
oraz posiada umiej^tnosci, kwalifikacje i wiedz? umozliwiaj^cq wykonanie przedmiotu
umowy z profesjonaln^ starannosciq.
3. Wykonawca zobowi^zany jest kazdorazowo po zakonczeniu warsztatow, o ktorych mowa
w § 1 ust. 3 pkt 2) przeprowadzic ankiet^ oceniajqcq zgodnie ze wzorem okreslonym
w zataczniku nr 2 do niniejszej umowy.
4. Po wykonaniu przedmiotu
Zamawiajacemu:

umowy

Wykonawca zobowiqzuje

si^ do

przekazania

1) list obecnosci uczestnikow warsztatow, zgodnych z wzorem okreslonym w zatqczniku
do niniejszej umowy,
2) podpisanych oswiadczen w sprawie zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnikow
warsztatow, zgodnych z wzorem okreslonym w zatqczniku do niniejszej umowy.
§3.

Wykonawca nie moze powierzyc osobom trzecim wykonania dzieta, o ktorym mowa w niniejszej
umowie.
§4.

1.

Zamawiajqcy powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji
niniejszej umowy zgodnie z Rozporzqdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, zwanego dalej RODO.

2.

Wykonawca moze przetwarzac dane osobowe osob bior^cych udziat w warsztatach,
o ktorych mowa w § 1, w zakresie imi^, nazwisko, sotectwo, miejscowosc.

3.

Wykonawca zobowiqzuje si^ przetwarzac dane osobowe zgodnie z RODO, w tym:
1)

zastosowac adekwatne do zagrozeri srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczaj^ce
przetwarzanie danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem
zniszczeniem, utrat^, modyfikacjq, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym
dost^pcm do powicrzonycn danych osobovv"y'ch^
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2)

zachowac poufnosc, integralnosc, dost^pnosc i odpornosc systemow przetwarzania;

3)

zachowac zdolnosc do szybkiego przywrocenia funkcjonainosci systemow przetwarzania
i danych osobowych;

4)

reguiarnie testowac, mierzyc i oceniac skutecznosc organizacyjnych i technicznych
srodkow majqcych zapewnic bezpieczehstwo przetwarzania danych osobowych;

5)

dopuszczac do przetwarzania tyiko osoby upowaznione do przetwarzania danych
osobowych oraz prowadzic ich ewidencie;

6)

zobowiqzac upowaznione do przetwarzania danych osobowych osoby do zachowania
wtajemnicy przetwarzanych przez nich danych osobowych i sposobow ich zabezpieczeh;

7)

informowac niezwtocznie Zamawiajqcego o naruszeniach danych osobowych, nie pozniej
niz 24h od ich stwierdzenia, a w przypadku wystgpienia zwtoki przedtozyc uzasadnienie
jej wystqpienia;

8)

informowac zamawiajqcego o kontrolach przeprowadzonych przez upowaznione do nich
instytucje oraz wykazanych w ich wyniku niezgodnosciach przetwarzania danych
osobowych;

9)

zapewnic bezpieczehstwo przetwarzania danych osobowych oraz wdrazac zaiecenia
wskazane w wyniku wyzej wymienionych kontroli;

10) zwrocic powierzone dane osobowe po zakonczeniu umowy oraz usunqc je ze swoich
systemow i nosnikow;
11} nie korzystac z ustug innego podmiotu przetwarzaj^cego bez pisemnej zgody
Zamawiajqcego; na uprawnione przez Zamawiajqcego inne podmioty przetwarzaj^ce
Wykonawca naktada prawa i obowi^zki nie mniejsze niz okreslone w niniejszej umowie;
12) zachowac w tajemnicy powierzone dane osobowe oraz srodki ich ochrony;
13) udost^pnic Zamawiajacemu wszelkie niezbedne informacje do wykazania zgodnosci
przetwarzania danych osobowych z RODO;
14) udost^pnic Zamawiajacemu wszelkie niezbedne informacje do spetnienia obowiqzku
Informacyinego oraz realizowac prawa i obowiazki osob fizycznych ktorych dane
osobowe dotyczq;
15) umoziiwiac Zamawiajacemu lub osobom przez niego upowaznionym przeprowadzenie
audytow zgodnosci przetwarzania danych osobowych i przyczyniac SIQ do nich;
16) udzielac na zadanie Zamawiajacego wszeikich informacji dotycz^cych przetwarzania
danych osobowych.
4. W miar^ mozliwosci Wykonawca pomaga Zamawiajacemu w niezb^dnym zakresie
wywiqzywac si^ z obowiqzku odpowiadania na zqdania osoby, ktorej dane dotycz^ oraz
wywigzywania si^ z obowiqzkow okreslonych w art. 32-36 RODO.

§5.
1. Termin rozpocz^cia realizacji przedmiotu umowy Strony ustalajq na darehiaWarcia niniejszej
umowy, a wykonania nie pozniej niz do 21 lutego 2020 r. lOl^i r, u^.j^j^'

•
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2. Termin przeprowadzenia wizji terenowej oraz dwudniowych warsztatow Wykonawca uzgodni
z gminq oraz osobq, o ktorej mowa w § 2 ust. 1, przy czym termin realizacji przedmiotu
umowy nie moze ulec zmianie.
§6.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 Zamawiaj^cy zapfaci
Wykonawcy wynagrodzenie w wysokosci 2 000,00 zt brutto (sfownie: dwa tysiqce ztotych).
2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 platne bedzie na konto Wykonawcy w PKO Bank Polski,
nr rachunku:
po wykonaniu przedmiotu umowy w terminie
14 dni od dnia dor^czenia prawidtowo wystawionego rachunku/ faktury do siedziby
Zamawiajqcego na adres: Turkowska 29, 62 - 720 Brudzew.
3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiajacego z tytutu wykonania przedmiotu umowy.
§7.
W trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiqzany jest do wspotdzialania
z Zamawiajaicym oraz osoba, o ktorej mowa w § 2 ust. 1 w zakresie koniecznym do prawidtowej
realizacji umowy oraz udzielania Zamawiajacemu wszeikich informacji znajdujqcych si^ w jego
posiadaniu, niezb^dnych do prawidtowego i terminowego wykonania dziefa.
§8.

W ramach wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiajacego majatkowe prawa autorskie do
wszeikich rezultatow umowy, bez ograniczeh co do czasu, terytorium, liczby egzemplarzy, w zakresie:
1) utrwalania, kopiowania, wprowadzania do pami^ci komputerow i serwerow sieci
komputerowych,
2) wystawiania lub publicznej prezentacji.

§9.
1. Za niewykonanie przedmiotu umowy z przyczyn lez^cych po stronie Wykonawcy, Wykonawca
zaptaci Zamawiajacemu kar^ umownq w wysokosci 20% wynagrodzenia okreslonego
w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, na podstawie noty obciqzeniowej wystawionej przez
Zamawiajacego, ptatnej w terminie 7 dni od dnia jej wystawienia, na konto Zamawiajqcego
w Banku PKO BP S.A. nr 72 1020 4027 0000 1302 0049 8634.
2. Za kazdy dzieh zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
kar^ umownq w wysokosci 2 % wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kary umownej, o ktorei mowa
w ust. 2, na podstawie noty obciqzeniowej wystawionej przez Zamawiajqcego, z naleznego
wynagrodzenia.
4. W razie zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy trwajqcej dtuzej niz 5 dni Zamawiajqcy moze
odstqpic od umowy bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu.
5. Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajqcego
w przypadku gdy szkods przewyzszy wysokosc zastrzezonych kar umownych
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§10.

1. Zmiany umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. vV sprawach nieureguiowanycii niniejsz^ urnowij mdj^ zdslosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
3. Strony umowy dotoz^ wszeikich starah, aby wszelkie spory jakie wynikajq z umowy
rozwiazywane byty w pierwszej kolejnosci w sposob ugodowy.
4. Wszelkie spory mogace wyniknqc w zwigzku z realizacji niniejszei umowy strony poddaja
pod rozstrzygniecie sqdu wtasciwego miejscowo dla Zamawiajacego.
§11-

1. Umowa zostata spisana w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach, z ktorych jeden
otrzymuje Wykonawca a drugi Zamawiajacy.
2. Integraing cz^sciq umowy sg zatqczniki:
1) Zatqcznik nr 1 - Formularz okreslajqcy elementy soteckiej strategii rozwoju
2) Zatqcznik nr 2 - Wzor listy obecnosci
3) Zatacznik nr 3 ~ Wzor oswiadczenia ws. zgody na wykorzystanie wizerunku.
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