
LWOG- 2402-71/19 

1 
 

Zaproszenie do składania ofert 

 na świadczenie usług edukacyjnych  

na rzecz uczestników Ośrodków Kuratorskich 

 
I. Nazwa i adres Zamawiającego:  

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie  

z siedzibą w Świdniku  

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18  

21-040 Świdnik 

tel./fax 081 46 48 879 

e-mail: katarzyna.kwiatkowska@lublin–wschod.sr.gov.pl  

NIP: 712-32-35-253   

REGON: 060716192 

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.lublin-wschod.sr.gov.pl  

Godziny pracy Sądu:  

- od 7:30 do 18:00 (w poniedziałki),  

-  od 7:30 do 15:30 (od wtorku do piątku). 

II. Tryb udzielenia zamówienia:  

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 6a w zw. z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).  

2. Warunki niniejszego postępowania mogą być zmienione do czasu złożenia ofert lub niniejsze 

postępowanie może być odwołane bez podania przyczyny w każdym czasie (tzw. unieważnienie 

postępowania). 

3. Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

III. Nazwa przedmiotu zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług edukacyjnych w 5 Ośrodkach 

Kuratorskich utworzonych i funkcjonujących przy Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w 

Lublinie  

z siedzibą w Świdniku.  

2. Świadczenie usług ma charakter edukacyjny i skierowany jest do uczestników Ośrodków 

Kuratorskich prowadzonych przy Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą  

w Świdniku tj.:  

a)  Ośrodek Kuratorski Nr 1 w Bychawie przy ul. P. Ściegiennego 25; 

b) Ośrodek Kuratorski Nr 2 w Świdniku przy ul. Kosynierów 22; 

c) Ośrodek Kuratorski Nr 3 w Świdniku przy ul. Mickiewicza 5;  

d) Ośrodek Kuratorski Nr 4 w Łęcznej przy ul. Szkolna 3; 

e) Ośrodek Kuratorski Nr 5 w Lublinie przy ul. Lotnicza 8. 

3.  Usługi edukacyjne na rzecz uczestników Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 w Bychawie obejmują:   

1. zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z przedmiotów szkolnych w okresie od 03 września 

2019 r. do dnia 30 września 2019 r. zakresie: 

-  wychowania fizycznego – w ilości 10 godzin;   
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-  fizyki - w ilości 4 godzin; 

-  chemii - w ilości 4 godzin; 

-  języka niemieckiego w ilości 4 godzin;  

2.  zajęcia z zakresu psychoterapii i psychoedukacji w okresie od 03 września 2019 r. do dnia 

30 września 2019 r. w wymiarze 6 godzin;   

3.  zajęcia edukacyjne polegające na organizowaniu i prowadzeniu zajęć wychowawczych 

w wymiarze 136 godzin w okresie od 03 września 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. (tj. co 

najmniej 3 osoby). 

4.  Usługi edukacyjne na rzecz uczestników Ośrodka Kuratorskiego Nr 2 w Świdniku tj. obejmują:   

1. zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z przedmiotów szkolnych w okresie od 03 września 

2019 r. do dnia 30 września 2019 r. zakresie :   

-  języka angielskiego – w ilości 4 godzin;   

-  matematyki - w ilości 4 godzin;  

-  języka polskiego w ilości 4 godzin;  

-  języka niemieckiego w ilości 4 godziny; 

-  języka hiszpańskiego w ilości 4 godzin; 

2. zajęcia za z zakresu psychoterapii i psychoedukacji w okresie od 03 września 2019 r. do 

30 września 2019 r. w wymiarze 6 godzin; 

3.  zajęcia edukacyjne polegające na organizowaniu i prowadzeniu zajęć wychowawczych  

w okresie od 03 września 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. w wymiarze 136 godzin (tj. co 

najmniej 3 osoby). 

5. Usługi edukacyjne na rzecz uczestników Ośrodka Kuratorskiego Nr 3 w Świdniku w okresie od 

03 września 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. obejmują:   

1. zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z przedmiotów szkolnych w zakresie:   

-  języka angielskiego – w ilości 4 godzin;    

-  matematyki - w ilości 4 godzin;  

-  języka polskiego w ilości 4 godzin;  

-  zajęcia plastyczne w ilości 2 godzin; 

-  wychowania fizycznego – w ilości 4 godzin; 

-  chemii - w ilości 2 godzin;  

2.  zajęcia z zakresu psychoterapii i psychoedukacji w wymiarze 6 godzin; 

3. zajęcia z zakresu socjoterapii w wymiarze 6 godzin; 

4.  zajęcia edukacyjne polegające na organizowaniu i prowadzeniu zajęć wychowawczych 

w wymiarze 96 godzin (tj. co najmniej 2 osoby).  

6. Usługi edukacyjne na rzecz uczestników Ośrodka Kuratorskiego Nr 4 w Łęcznej w okresie od 03 

września 2019 r. do 30 września 2019 r. obejmują:   

1. zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z przedmiotów szkolnych w zakresie:   

-  matematyki - w ilości 6 godzin; 

-  języka polskiego w ilości 6 godzin; 

-  fizyki w ilości 2 godzin; 
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-  chemii w ilości 2 godzin. 

2.  zajęcia z zakresu psychoterapii i psychoedukacji w wymiarze 6 godzin miesięcznie; 

3.  zajęcia edukacyjne polegające na organizowaniu i prowadzeniu zajęć wychowawczych 

w wymiarze 96 godzin (tj. co najmniej 2 osoby).    

7. Usługi edukacyjne na rzecz uczestników Ośrodka Kuratorskiego Nr 5 w Lublinie w okresie od 03 

września 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. obejmują:   

1. zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z przedmiotów szkolnych w zakresie: 

- wychowania fizycznego – w ilości 4 godzin;  

-  matematyki - w ilości 4 godzin; 

-  języka angielskiego w ilości 4 godzin; 

2.  zajęcia z zakresu psychoterapii i psychoedukacji w wymiarze 6 godzin miesięcznie; 

3. zajęcia z zakresu socjoterapii w wymiarze 6 godzin miesięcznie; 

4.  zajęcia edukacyjne polegające na organizowaniu i prowadzeniu zajęć wychowawczych 

w wymiarze 96 godzin (tj. co najmniej 2 osoby).    

8.  Średniomiesięczna ilość uczestników w w/w Ośrodkach Kuratorskich wynosi około 12 

uczestników w  grupie młodzieży od 13 roku życia do 18 roku życia. 

9. Zamawiający wymaga, aby usługa realizowana była przy udziale co najmniej:    

1) z zakresu wychowania fizycznego 2 osoby: 

a) z uprawnieniami pedagogicznymi określonymi w § 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1575), która ukończyła studia 

magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne lub studia magisterskie o których 

mowa w § 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia, posiadająca co najmniej dwuletnie 

doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu wychowania fizycznego w szkołach 

podstawowych, gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych lub ma kwalifikacje 

wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowania fizycznego w danym typie 

szkoły, określone w § 3 ust. 1, § 4 ust. 1, § 5 ust. 1 ww. Rozporządzenia lub posiada 

świadectwo dojrzałości i tytuł zawodowy trenera lub instruktora w określonej dyscyplinie 

sportu, uzyskany zgodnie z przepisami w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych 

w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania, oraz 

posiada przygotowanie pedagogiczne;   

b) posiadającą doświadczenie w pracy z młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, 

Zakładach Poprawczych lub w Schroniskach dla Nieletnich lub poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych – przez okres minimum 3 miesięcy;  

c) nie karaną i względem której nie toczy się postępowanie karne lub karne skarbowe. 

2) z zakresu fizyki 1 osobę: 

a) z uprawnieniami pedagogicznymi określonymi w § 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1575), która ukończyła studia 

magisterskie na kierunku fizyki lub studia magisterskie o których mowa w § 3 ust. 1 
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ww. Rozporządzenia, posiadająca co najmniej dwuletnie doświadczenie dydaktyczne w 

nauczaniu fizyki w szkołach podstawowych, gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych;  

b) posiadającą doświadczenie w pracy z młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, 

Zakładach Poprawczych lub w Schroniskach dla Nieletnich lub poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych – przez okres minimum 3 miesięcy;  

c) nie karaną i względem której nie toczy się postępowanie karne lub karne skarbowe. 

3) z zakresu chemii 1 osobę: 

a) z uprawnieniami pedagogicznymi określonymi w § 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1575), która ukończyła studia 

magisterskie na kierunku chemii lub studia magisterskie o których mowa w § 3 ust. 

1 ww. Rozporządzenia, posiadająca co najmniej dwuletnie doświadczenie dydaktyczne w 

nauczaniu chemii w szkołach podstawowych, gimnazjach lub szkołach 

ponadgimnazjalnych;   

b) posiadającymi doświadczenie w pracy z młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, 

Zakładach Poprawczych lub w Schroniskach dla Nieletnich lub  poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych – przez okres minimum 3 miesięcy;  

c) nie karanymi i względem której nie toczy się postępowanie karne lub karne 

skarbowe. 

4) z zakresu języka niemieckiego 1 osobę: 

a) z uprawnieniami pedagogicznymi określonymi w § 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1575), która ukończyła studia 

magisterskie na kierunku filologii germańskiej lub lingwistyki stosowanej w zakresie 

języka niemieckiego lub posiada studia wyższe w kraju w którym językiem 

urzędowym jest język niemiecki, posiadającą co najmniej dwuletnie doświadczenie 

dydaktyczne w nauczaniu języka niemieckiego w szkołach podstawowych, gimnazjach lub 

szkołach ponadgimnazjalnych;   

b) posiadającymi doświadczenie w pracy z młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, 

Zakładach Poprawczych lub w Schroniskach dla Nieletnich lub  poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych – przez okres minimum 3 miesięcy;  

c) nie karanymi i względem której nie toczy się postępowanie karne lub karne 

skarbowe. 

5) z zakresu zajęć wychowawczych 12 osobami:  

a)  będącymi kuratorami sądowymi zawodowymi bądź społecznymi w sprawach rodzinnych i 

nieletnich, posiadającymi co najmniej 6-miesięczne doświadczenie jako zawodowy kurator 

sądowy lub społeczny kurator sądowy w sprawach rodzinnych i nieletnich; 

b) posiadającymi doświadczenie w pracy z młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, 

Zakładach Poprawczych lub w Schroniskach dla Nieletnich lub  poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych – przez okres minimum 3 miesięcy;  
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c) nie karanymi i względem których nie toczy się postępowanie karne lub karne 

skarbowe. 

6) z zakresu psychoterapii i psychoedukacji 3 osoby: 

a) posiadającymi co najmniej studia magisterskie w zakresie  psychologii; 

b) posiadającą doświadczenie w pracy z grupą młodzieży w wieku od 13 roku życia do 

18 roku; 

c) posiadają doświadczenie w pracy z młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, Zakładach 

Poprawczych lub w Schroniskach dla Nieletnich lub  w poradniach psychologiczno-

pedagogicznych – przez okres minimum 3 miesięcy;  

d) nie karaną i względem której nie toczy się postępowanie karne lub karne skarbowe.  

7) z zakresu języka angielskiego 2 osoby: 

a)  z uprawnieniami pedagogicznymi określonymi w § 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1575), która ukończyła studia 

magisterskie na kierunku filologii angielskiej lub lingwistyki stosowanej w zakresie 

języka angielskiego lub posiada studia wyższe w kraju w którym językiem 

urzędowym jest język angielski, posiadającą co najmniej dwuletnie doświadczenie 

dydaktyczne w nauczaniu języka angielskiego w szkołach podstawowych, gimnazjach lub 

szkołach ponadgimnazjalnych;   

b) posiadającymi doświadczenie w pracy z młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, 

Zakładach Poprawczych lub w Schroniskach dla Nieletnich lub  poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych – przez okres minimum 3 miesięcy;  

c) nie karanymi i względem której nie toczy się postępowanie karne lub karne 

skarbowe. 

8) z zakresu matematyki 2 osoby: 

a) z uprawnieniami pedagogicznymi określonymi w § 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1575), która ukończyła studia 

magisterskie na kierunku matematyki lub studia magisterskie o których mowa w § 3 

ust. 1 ww. Rozporządzenia, posiadająca co najmniej dwuletnie doświadczenie 

dydaktyczne w nauczaniu matematyki w szkołach podstawowych, gimnazjach lub szkołach 

ponadgimnazjalnych;  

b) posiadającą doświadczenie w pracy z młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, 

Zakładach Poprawczych lub w Schroniskach dla Nieletnich lub  poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych – przez okres minimum 3 miesięcy;  

c) nie karaną i względem której nie toczy się postępowanie karne lub karne skarbowe. 

9) z zakresu języka polskiego 1 osobę: 

a) z uprawnieniami pedagogicznymi określonymi w § 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1575), która ukończyła studia 
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magisterskie na kierunku filologii polskiej lub studia magisterskie o których mowa 

w § 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia, posiadająca co najmniej dwuletnie doświadczenie 

dydaktyczne w nauczaniu języka polskiego w szkołach podstawowych, gimnazjach lub 

szkołach ponadgimnazjalnych;   

b) posiadającymi doświadczenie w pracy z młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, 

Zakładach Poprawczych lub w Schroniskach dla Nieletnich lub  poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych – przez okres minimum 3 miesięcy;  

c) nie karanymi i względem której nie toczy się postępowanie karne lub karne 

skarbowe. 

10) z zakresu języka hiszpańskiego 1 osobę: 

a) z uprawnieniami pedagogicznymi określonymi w § 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1575), która ukończyła studia 

magisterskie na kierunku filologii hiszpańskiej (iberystyka) lub lingwistyki 

stosowanej w zakresie języka hiszpańskiego  lub posiada studia wyższe w kraju w 

którym językiem urzędowym jest język hiszpański, posiadającą co najmniej dwuletnie 

doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu języka hiszpańskiego w szkołach 

podstawowych, gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych;   

b) posiadającymi doświadczenie w pracy z młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, 

Zakładach Poprawczych lub w Schroniskach dla Nieletnich lub  poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych – przez okres minimum 3 miesięcy;  

c) nie karanymi i względem której nie toczy się postępowanie karne lub karne 

skarbowe. 

11)  z zakresu socjoterapii 1 osobę: 

a) z uprawnieniami pedagogicznymi określonymi w § 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1575), która ukończyła studia 

wyższe w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii lub ukończyła: zakład kształcenia 

nauczycieli w specjalności resocjalizacja lub socjoterapia lub studia wyższe na 

dowolnym kierunku (specjalności) i studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w 

zakresie resocjalizacji lub socjoterapii oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, 

lub zakład kształcenia nauczycieli w dowolnej specjalności i kurs kwalifikacyjny w 

zakresie resocjalizacji lub socjoterapii,     

b) posiadającymi doświadczenie w pracy z młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, 

Zakładach Poprawczych lub w Schroniskach dla Nieletnich lub  poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych – przez okres minimum 3 miesięcy;  

c) nie karanymi i względem której nie toczy się postępowanie karne lub karne 

skarbowe. 
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12)  z zakresu plastyki 1 osobę: 

a) posiadającymi doświadczenie w pracy z młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, 

Zakładach Poprawczych lub w Schroniskach dla Nieletnich lub  poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych – przez okres minimum 3 miesięcy;  

b) nie karanymi i względem której nie toczy się postępowanie karne lub karne 

skarbowe. 

IV. Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

a) 80.00.00.00 – 4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe  

b) 85.12.12.70 – 6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne  

V. Termin wykonania zamówienia 

Umowa zostanie zawarta na czas określony tj. od dnia 03 września 2019 r. do dnia 30 września  

2019 r. 

VI. Wymagania związane z wykonaniem usługi:   

1. Wykonawca świadczonej usługi w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć wychowawczych  

zobowiązany jest m. in. do:  

a) prowadzenia działalności profilaktycznej, opiekuńczo – wychowawczej i resocjalizacyjnej 

dotyczącej nieletnich, wobec których zastosowano środek wychowawczy na podstawie art. 6 

pkt 6 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t. j. Dz. 

U. z 2018 r., poz. 969 ze zm.). Działalność ta polegać będzie przede wszystkim na organizacji  

i prowadzeniu zajęć z nieletnimi, współpracy z rodzicami i opiekunami uczestników zajęć, 

współpracę z instytucjami państwowymi, społecznymi, jednostkami samorządowymi (w tym 

szkołami), a także wykonywaniu czynności zgodnie z ww. ustawą i Rozporządzenie Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie nadzoru nad nieletnim (Dz. U. z 2014 r., 

poz. 855 ze zm.); 

b) zaspakajaniu potrzeb osobowościowych wychowanków tj. poprzez pomoc w rozwiązywaniu 

ich problemów psychicznych, uczenie samodzielnego radzenia sobie z trudnościami 

życiowymi, eliminowanie zaniedbań wychowawczych i edukacyjnych oraz wyrównywanie 

zaniedbań środowiskowych, wdrażanie do przestrzegania norm społecznych, rozwijanie 

zainteresowań, wyrabianie właściwych nawyków spędzania czasu wolnego, rozładowywanie 

napięć emocjonalnych, kształtowanie poczucia odpowiedzialności i opiekuńczości. Ponadto 

wychowawca zobowiązany będzie do: 

-  wdrażania przestrzegania zasad higieny uczestników zajęć,  

-  dbania o ich bezpieczeństwo podczas zajęć,  

-  utrzymywanie porządku na terenie ośrodka,  

-  dbanie o majątek placówki; 

c) prowadzenia dokumentacji placówki dotyczącą tematyki i przebiegu własnych zajęć oraz 

dokumentację dotyczącą poszczególnych osób skierowanych na zajęcia placówki w tym 

sprawozdania z realizacji środka wychowawczego wymagane rozporządzeniem o ośrodkach 

kuratorskich; 
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d) współpracy z kierownikiem i innymi osobami prowadzącymi zajęcia na terenie placówki w calu 

uzgadniania spójnych oddziaływań resocjalizacyjnych; 

e) współuczestniczenia w sporządzaniu planu pracy ośrodka i przestrzeganiu jego realizacji.   

f)  Wykonawca świadczonej usługi zobowiązany jest także m. in. do: 

-   ustalenia z kierownikiem placówki działalności i przebiegu zajęć w ramach niniejszej 

umowy, 

-  rzetelnego wypełniania zadań powierzonych do wykonania, 

-  gotowości do elastycznego modyfikowania zaplanowanych zajęć w odpowiedzi na 

pojawiające się potrzeby, 

-  zgłaszania kierownikowi ośrodka problemów i nieprawidłowości niezwłocznie po 

zaobserwowaniu ich występowania, 

- zachowania w tajemnicy wszelkich danych, do których będzie miał dostęp i informacji 

pozyskanych w toku czynności związanych z powierzonymi zadaniami z wyłączeniem 

współpracy na terenie placówki lub dotyczącymi podopiecznych w ich interesie, 

-  prowadzenia zajęć przez Wykonawcę, w czasie niekolidującym z wykonywaniem 

obowiązków wynikających ze stosunku pracy Wykonawcy, 

- współpracy z całym personelem ośrodka; 

-  przestrzegania zasad równości szans, w tym równości płci.  

2.  Wykonawca świadczonej usługi w zakresie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z przedmiotów 

szkolnych zobowiązany jest m. in. do:  

1)  prowadzenia zajęć w zakresie programowym odpowiedniego oddziału szkoły podstawowej, 

gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej; 

2) udzielania uczestnikom Ośrodka pomocy w usuwaniu zaniedbań wychowawczych i 

dydaktycznych;  

3) organizowaniu zajęć wspomagających proces nauczania; 

4) współrealizowaniu programu w zakresie rozwoju osobowościowego uczestników Ośrodka; 

5) prowadzeniu wymaganej dokumentacji, redagowanie wniosków, sporządzanie opinii na temat 

wychowanków Ośrodka; 

3.  Wykonawca świadczonej usługi zobowiązany jest do: 

 rzetelnego wykonywania powierzonych mu obowiązków wynikających z planu pracy Ośrodka 

Kuratorskiego; 

 współpracy z całym personelem Ośrodka Kuratorskiego; 

 organizowania zajęć objętych przedmiotem zamówienia przy użyciu własnych materiałów, 

narzędzi i urządzeń, a także przy wykorzystaniu materiałów, narzędzi i urządzeń dostępnych 

w Ośrodku. 

4. Wykonawca świadczonej usługi w zakresie zajęć z zakresu psychoterapii i psychoedukacji oraz 

socjoterapii zobowiązany jest m. in. do:  

a)  rzetelnego wykonywania powierzonych mu obowiązków wynikających z planu pracy Ośrodka 

Kuratorskiego;  
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b) dokonywania systematycznych wpisów w dzienniku zajęć i arkuszu spostrzeżeń 

dokumentujących podjęte działania;  

c) prowadzenia obserwacji i studium przypadku;   

d) przeprowadzenia badania psychologicznego i opracowania diagnozy dla poszczególnych 

uczestników ośrodka; 

e) prowadzenia oddziaływania terapeutycznego stosowanie do potrzeb w grupach treningowych 

i indywidualnie; 

f) udzielania konsultacji psychologicznych dla rodziców i opiekunów uczestników ośrodka; 

g) formułowania wniosków i opinii na temat uczestników dla potrzeb oddziaływań 

resocjalizacyjnych prowadzonych przez kuratorów; 

h) współpracy z całym personelem ośrodka.  

5. Wykonawca ma obowiązek organizować zajęcia dla uczestników zajęć w Ośrodku Kuratorskim 

zgodnie z przepisami BHP i p. poż. 

6. Podczas zajęć prowadzonych w Ośrodkach, Wykonawca w pełni ponosi odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo uczestników, za ich życie i zdrowie.   

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności objętych przedmiotem zamówienia przy 

wykorzystaniu materiałów, narzędzi i urządzeń dostępnych w Ośrodkach, a także przy użyciu 

własnych materiałów, narzędzi czy urządzeń. Zamawiający nie doprecyzowuje co rozumie pod 

określeniem własnych materiałów, narzędzi i urządzeń, bowiem pozostawia w tym zakresie 

Wykonawcy dowolność. Materiały, narzędzi czy urządzenia mogą być wykorzystywane przez 

Wykonawcę w celach wspomagających proces nauczania uczestników Ośrodków Kuratorskich.    

VII. Ofertę należy:  

1. Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim i podpisana (imieniem  

i nazwiskiem) przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z aktualnym 

odpisem z właściwego rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo 

zaświadczeniem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)   lub 

udzielonym pełnomocnictwem. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony 

własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten 

znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska to znak musi być 

uzupełniony napisem (np. w formie pieczęci), z którego można odczytać imię i nazwisko 

podpisującego.  

2. Oferta powinna być rzetelna, kompletna i odpowiadać wszystkim warunkom zawartym w opisie 

przedmiotu zamówienia. Wszelkie zmiany i poprawki w treści oferty muszą być parafowane  

i datowane przez osobę/osoby podpisującą/e ofertę. Zamawiający nie przewiduje możliwości 

uzupełnienia oferty. 

3.  Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:  

a) Formularz Ofertowo - Cenowy  – w załączeniu wzór formularza do ewentualnego 

wykorzystania - załącznik nr 1;   

b)  wykaz osób uczestniczących w zamówieniu – w załączeniu wzór formularza do ewentualnego 

wykorzystania  -   załącznik nr 2, 
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c) w przypadku pełnomocnictwa – pełnomocnictwo sporządzone w języku polskim i podpisane 

(imieniem i nazwiskiem) przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie 

z aktualnym odpisem z właściwego rejestru przedsiębiorców KRS albo zaświadczenia o wpisie 

do CEIDG (jeżeli dotyczy), 

 wymienione w ust. 3 lit. a) i b) dokumenty należy złożyć w formie oryginału; 

 wymieniony w ust. 3 lit. c) pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie 

oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, 

z zastrzeżeniem, że w przypadku braku złożenia pełnomocnictwa Zamawiający wezwie 

jednorazowo Wykonawcę do jego złożenia pod rygorem odrzucenia oferty.  

4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na 

Zamawiającego z dopiskiem:  

„Oferta na świadczenie usług edukacyjnych”  

Sprawa: LWOG – 2402 - 71/19 

Nie otwierać przed dniem 02 września 2019 r. godzina 10:30”  

5. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Świdniku przy ul. Kard. S. 

Wyszyńskiego 18, sala konferencyjna – K005 w dniu 02 września 2019 r. o godzinie 10:30.  

6. Termin składania ofert upływa dnia 02 września 2019 r. o godzinie 10:15.  

7. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem dostarczenia ich 

do Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku nie później niż do dnia 02 

września 2019 r. do godziny 10:15 włącznie. 

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nie doręczenie w terminie na miejsce składania lub 

wcześniejsze otwarcie ofert oznaczonych w inny sposób. 

9. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po terminie wyznaczonym na składanie ofert, zostaną 

odesłane bez otwierania niezwłocznie.  

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu.  

11. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.   

12. Zamawiający ma prawo wezwania Wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty.    

VIII. Kryterium oceny ofert 

1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. Zamawiający wybierze ofertę najtańszą spośród ofert 

nie odrzuconych.  

2. Cena stanowi 100 % kryterium wyboru. Maksymalną liczbę punktów (100) otrzyma Wykonawca, 

który zaoferuje najniższą cenę przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich innych wymagań 

określonych w niniejszym zaproszeniu a w przypadku uchylenia się tego Wykonawcy od zawarcia 

umowy – następnemu w kolejności oferującemu najniższą cenę.  

3. Oferty budzące wątpliwości mogą być przedmiotem zapytania Zamawiającego o wyjaśnienie ich 

treści. Zamawiający ma prawo wezwania Wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty, a  

w przypadku braku złożenia wyjaśnień do odrzucenia oferty. 

4. W toku oceny ofert Zamawiający może poprawiać w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i 

rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz inne 

omyłki polegające na niezgodności oferty z zaproszeniem, niepowodujące istotnych zmian w 
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treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, 

z zastrzeżeniem, że ww. czynności Zamawiający wykona przed ustaleniem rankingu ofert.  

5. Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów wyłącznie w zakresie 

wskazanym w pkt VII ust. 3 lit. b) i c).  

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom 

określonym w niniejszym Zaproszeniu oraz w Załącznikach i która została oceniona zgodnie z 

postanowieniem ppkt 1 jako najkorzystniejsza. 

7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskały 

największa liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną. W przypadku, gdy dwie 

lub więcej ofert uzyskała taka sama liczbę punktów Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 

w złożonych ofertach.  

8. Oferty nie spełniające wymogów określonych w postępowaniu będą odrzucane.  

IX. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Pod pojęciem ceny rozumieć należy cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia, o którym 

mowa w załączniku nr 1 do Zaproszenia. 

2. W cenie winny być uwzględnione wszystkie inne koszty, jakie powstaną w związku z 

wykonywaniem usługi. 

X. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy:  

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę w miejscu  

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

2.  W przypadku nie podpisania Umowy przez wybranego Wykonawcę w terminie określonym w ust. 

1, zostanie wybrana kolejna oferta z najniższą ceną.  

XI. Postanowienia końcowe.  

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zaproszeniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego.   

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania niniejszego postępowania w każdym czasie 

bez podania przyczyny lub zmiany postanowień Zaproszenia przed terminem składania ofert.  

3. Sądem właściwym dla rozpoznawania wszelkich sporów wynikających z niniejszego 

postępowania jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.   

XII. Informacja zgodnie z art. 13 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), dalej RODO 
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Informacja 

zgodnie z art. 13 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), dalej RODO 

Tożsamość i dane kontaktowe 

Administratora  ewentualnie tożsamość i dane 

kontaktowe przedstawiciela Administratora 

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w 

Lublinie z siedzibą w Świdniku  

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18  

21-040 Świdnik 

tel. 081 46 48 704 

fax. 081 46 48 704 

Inspektor Ochrony Danych    Iwona Hećko – Umińska 

E-mail: support@inbase.pl  

Tel. 22 350 01 40 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przetwarzanie jest niezbędne do  realizacji 

umowy oraz wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO 

Cel przetwarzania danych osobowych Celami przetwarzania danych osobowych 

jest przeprowadzenie procedury udzielenia 

zamówienia publicznego 

Informacja o przetwarzaniu na podstawie  prawnie 

uzasadnionych interesach realizowanych przez 

administratora lub przez stronę trzecią 

Nie dotyczy 

Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców Otrzymane dane osobowe mogą zostać 

przekazane innym oferentom na zasadach 

określonych przepisami prawa w 

przypadku wniesienia środków ochrony 

prawnej oraz  firmie zajmującej się 

niszczeniem dokumentów po upływie 

okresu ich przechowywania w Sądzie 

Zamiar przekazania danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz 

informacje o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez 

Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w 

 Nie dotyczy 

mailto:support@inbase.pl
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przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 

47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o 

odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz 

o Możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu 

udostępnienia danych 

Okres, przez który dane osobowe będą 

przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, informacja 

o kryteriach ustalania tego okresu 

Okres przechowywania dokumentacji 

postepowania o udzielenie zamówienia 

publicznego tj. okres, o którym mowa w 

art. 97 ustawy w przypadku wykonawców, 

którym Zamawiający nie udzielił 

zamówienia.  

W przypadku wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, 

okres równy okresowi gwarancji i rękojmi, 

nie krótszy jednak niż do dnia 

rozstrzygnięcia roszczeń stron 

Informacja o prawie do żądania od Administratora 

dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, 

której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia 

Osoba, której dane dotyczą posiada: 

1. Prawo dostępu do przetwarzanych 

przez Administratora jej danych 

osobowych zgodnie z Art. 15 RODO i 

może żądać od Administratora 

potwierdzenia, czy dane są 

przetwarzane i w jakim zakresie. 

2. Prawo do żądania sprostowania 

danych zgodnie z art. 16 RODO. 

3. Prawo do żądania usunięcia danych 

zgodnie z art. 17 RODO. 

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania 

danych zgodnie z art. 18 RODO. 

Administrator powiadomi osobę o 

sprostowaniu, usunięciu lub o 

ograniczeniu przetwarzania danych 

zgodnie z art. 19 RODO 
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Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia 

danych 

  

Osoba, której dane dotyczą posiada: 

- prawo do złożenia sprzeciwu co do 

przetwarzania jej danych w sytuacjach i na 

zasadach określonych w art. 21 RODO 

- prawo do otrzymania jej danych w 

ustrukturyzowanym, powszechnie 

używanym formacie nadającym się do 

odczytu maszynowego oraz prawo do 

przesłania tych danych innemu 

administratorowi na zasadach określonych 

w art. 20 RODO 

Informacja o prawie do cofnięcia zgody (jeśli dane 

przetwarza się na podstawie zgody) w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem 

Nie dotyczy – dane nie są przetwarzane 

na podstawie zgody 

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu 

nadzorczego 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa 

Informacja o wymogu podania danych (wymóg 

ustawowy lub umowny lub warunek zawarcia umowy) 

oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana 

do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje 

niepodania danych 

Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji 

wymienionych celów zbierania danych. 

Niepodanie danych osobowych skutkuje 

brakiem możliwości wzięcia udziału w 

procedurze udzielenia zamówienia 

publicznego 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu 

decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 

ust. 1 i 4 oraz istotne informacje o zasadach ich 

podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych 

konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, 

której dane dotyczą 

Administrator nie będzie podejmować 

decyzji w sposób zautomatyzowany, w 

tym profilować otrzymanych danych 

osobowych 

Informacja o planowanym przetwarzaniu w innym celu 

ich przetwarzania 

Administrator nie będzie przetwarzał 

danych osobowych w innym celu niż 

wskazany w Informacji powyżej 
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XIII. Wykaz załączników 

1.  nr 1 –  Formularz Ofertowo – Cenowy; 

2. nr 2 –  wzór wykazu osób; 

3. nr 3 – wzór Umowy; 

4. nr 4 – wzór Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.   
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Załącznik nr 1 do Zaproszenia  

 

Formularz Ofertowo - Cenowy 

 

1. Pełna nazwa Wykonawcy: 

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

……………………………………………………………………………………… 

2. NIP:  ………………………………………………………………………………………….. 

REGON: ……………………………………………………………………………………… 

3. Adres siedziby Wykonawcy:  

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

………………………………………………………………………………………. 

4. Adres korespondencyjny: 

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

……………………………………………………………………………………… 

5. Osoba do kontaktu:  

………………………………………………………………… 

6. Telefon: 

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

7. Fax.: 

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

8. E-mail: 

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

9. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:  

 
Przewidywana ilość 
godzin przez jaką 

świadczona będzie 
usługa 

 
  

 
Cena brutto za jedną 

godzinę 
świadczenia usługi     

(zł) 

 

Wartość brutto 

(zł) 

a b c = a x b 

 
ZAJĘCIA Z ZAKRESU ORGANIZOWANIA I PROWADZENIA ZAJĘĆ WYCHOWAWCZYCH  

 

560 godzin 

 

 

……………………………….. 

 

…………………………………….. 

 
ZAJĘCIA Z ZAKRESU PSYCHOTERAPII I PSYCHOEDUKACJI ORAZ SOCJOTERAPII     

 

42 godziny 

 

 

……………………………….. 

 

…………………………………….. 

 
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE Z PRZEDMIOTÓW SZKOLNYCH  
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 90 godzin 

 

 

……………………………….. 

 

……………………………….…….. 

 

                                                                         RAZEM*: 

 

………………………………………….. 

 
10.  Deklaruję ponadto:  

warunki płatności - przelew: do 21 dni liczonych od dnia dostarczenia faktury dla 

Zamawiającego.  

11.  Oświadczam/y, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji 

przyszłego świadczenia umownego. 

12.  Zapoznałem/am się/zapoznaliśmy się z postanowieniami Zaproszenia do składania ofert i nie 

wnoszę/wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem/am  /uzyskaliśmy konieczne informacje 

do przygotowania oferty. 

13.  Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego 

jako termin składania ofert. 

14.  Zawarty wzór umowy (załącznik nr 3) został przeze mnie/przez nas zaakceptowany  

i zobowiązuję/my się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy zgodnej z tym 

wzorem umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

15.  Moja/Nasza sytuacja finansowa oraz zdolności techniczne i zawodowe pozwalają na należyte 

wykonanie przeze mnie/przez nas przedmiotu zamówienia. 

 

Uwaga: Zamawiający we własnym zakresie, na podstawie  danych wskazanych  

w ofercie zweryfikuje uprawnienia osoby składającej ofertę zgodnie z wpisem 

podmiotu do KRS lub CEiDG, a Wykonawca, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, oświadczy zgodnie z wzorem Umowy, że ww. dane nie uległy 

zmianie – są aktualne.  

 

 

  ……………………, dnia ……………………….. 

 

 

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

                                                                 podpis osoby uprawnionej 
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WYKONAWCA……………………….                                                                                                                                       Załącznik  nr  2 do Zaproszenia 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

 na „Świadczenie usług edukacyjnych”   

   
Wykaz osób uczestniczących w zamówieniu  

 
 

Lp. 

 
 

Imię i Nazwisko 

 
Posiadane kwalifikacje  

zawodowe, wykształcenie 
 

 
Doświadczenie w 

prowadzeniu zajęć 
(proszę o wskazanie 

dokładnego miejsca pracy 
osoby świadczącej usługi 

tj. czy była usługa 
świadczona na rzecz 

Ośrodka, Schroniska czy 
też Zakładu, a w przypadku 

kuratora sądowego 
miejsce pracy) 

 

 
Zakres wykonywanych 

czynności przy wykonywaniu 
zamówienia 

 
Podstawa dysponowania 

osobami 

 
1. 
 

     

 
2. 
 

     

 
3. 
 

     

 
4. 
 

     

 
5. 
 

     

 
6. 
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7. 
 

     

 
8. 
 

     

 
8. 
 

     

 
10. 

 

     

 
11. 

 

     

 
12. 

 

     

 
13 
 

     

 
14. 

 

     

 
15. 

 

     

 
16. 

 

     

 
17. 

 

     

 
18. 

 

     

 
19. 
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20. 

 

     

 
21. 

 

     

 
22. 

 

     

 
23 
 

     

 
24. 

 

     

 
25. 

 

     

 
26. 

 

     

 
27. 

 

     

 
28. 

 

     

  
(Formularz w zależności od ilości osób należy odpowiednio zmodyfikować)  

 
 
………………………, dnia……………….. 
 
                             ……………………………………………………………… 

              (Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania  
          Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)
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Złącznik nr 3 do Zaproszenia  

WZÓR 

UMOWA NR LWOG-2403-…./19 

z dnia …………………………………………….. 

   
Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową” została zawarta po przeprowadzeniu postępowania  

o zamówienie publiczne na podstawie art. 6a w zw. z art.  4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) pomiędzy: 

Skarbem Państwa – Sądem Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 

21-040 Świdnik, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18 

NIP: 712-32-35-253,  REGON: 060716192 

reprezentowanym przez: 

....................................................................................................................................................... 

zwanym dalej w treści Umowy „Zamawiającym” 

a 

....................................................................................................................................................... 

z siedzibą w ..............., przy ul. ..................................................................................................., 

wpisaną/ym do rejestru KRS .................................................................................. 

NIP: ………………………………REGON………………….. 

reprezentowaną/ym przez: 

1) ....................................................................................................................................................... 

2) ....................................................................................................................................................... 

zwaną/ym dalej w treści Umowy „Wykonawcą”  

Przedmiot Umowy 

§ 1. 

1. Przedmiot Umowy obejmuje usługi polegające na świadczeniu usług edukacyjnych (prowadzeniu 

zajęć) dla uczestników pięciu Ośrodków Kuratorskich funkcjonujących przy Sądzie Rejonowym 

Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (zwanego dalej Ośrodkiem Kuratorskim). 

2. W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania czynności 

polegających na prowadzeniu zajęć dla uczestników Ośrodków Kuratorskich tj.: 

1) Usługi edukacyjne na rzecz uczestników Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 w Bychawie 

obejmują:   

A.  zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z przedmiotów szkolnych w okresie od 03 września 

2019 r. do dnia 30 września 2019 r. zakresie: 

-  wychowania fizycznego – w ilości 10 godzin;   

-  fizyki - w ilości 4 godzin; 

-  chemii - w ilości 4 godzin; 

-  języka niemieckiego w ilości 4 godzin;  

B.  zajęcia z zakresu psychoterapii i psychoedukacji w okresie od 03 września 2019 r. do dnia 

30 września 2019 r. wymiarze 6 godzin;   
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C.  zajęcia edukacyjne polegające na organizowaniu i prowadzeniu zajęć wychowawczych 

w wymiarze 136 godzin w okresie od 03 września 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. (tj. co 

najmniej 3 osoby). 

2) Usługi edukacyjne na rzecz uczestników Ośrodka Kuratorskiego Nr 2 w Świdniku tj. 

obejmują:   

A. zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z przedmiotów szkolnych w okresie od 03 września 

2019 r. do dnia 30 września 2019 r. zakresie:   

-  języka angielskiego – w ilości 4 godzin;   

-  matematyki - w ilości 4 godzin;  

-  języka polskiego w ilości 4 godzin;  

-  języka niemieckiego w ilości 4 godziny; 

-  języka hiszpańskiego w ilości 4 godzin; 

B.  zajęcia za z zakresu psychoterapii i psychoedukacji w okresie od 03 września 2019 r. do 

30 września 2019 r. wymiarze 6 godzin; 

C.  zajęcia edukacyjne polegające na organizowaniu i prowadzeniu zajęć wychowawczych  

w okresie od 03 września 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. w wymiarze 136 godzin (tj. co 

najmniej 3 osoby). 

3)  Usługi edukacyjne na rzecz uczestników Ośrodka Kuratorskiego Nr 3 w Świdniku w 

okresie od 03 września 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. obejmują:   

A. zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z przedmiotów szkolnych w zakresie:   

-  języka angielskiego – w ilości 4 godzin;    

-  matematyki - w ilości 4 godzin;  

-  języka polskiego w ilości 4 godzin;  

-  zajęcia plastyczne w ilości 2 godzin; 

-  wychowania fizycznego – w ilości 4 godzin; 

-  chemii - w ilości 2 godzin;  

B.  zajęcia z zakresu psychoterapii i psychoedukacji w wymiarze 6 godzin; 

C.  zajęcia z zakresu socjoterapii w wymiarze 6 godzin; 

D.  zajęcia edukacyjne polegające na organizowaniu i prowadzeniu zajęć wychowawczych 

w wymiarze 96 godzin (tj. co najmniej 2 osoby).  

4)  Usługi edukacyjne na rzecz uczestników Ośrodka Kuratorskiego Nr 4 w Łęcznej w okresie 

od 03 września 2019 r. do 30 września 2019 r. obejmują:   

A.  zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z przedmiotów szkolnych w zakresie:   

-  matematyki - w ilości 6 godzin; 

-  języka polskiego w ilości 6 godzin; 

-  fizyki w ilości 2 godzin; 

-  chemii w ilości 2 godzin. 

B.  zajęcia z zakresu psychoterapii i psychoedukacji w wymiarze 6 godzin miesięcznie; 

C . zajęcia edukacyjne polegające na organizowaniu i prowadzeniu zajęć wychowawczych 

w wymiarze 96 godzin (tj. co najmniej 2 osoby).    
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5)  Usługi edukacyjne na rzecz uczestników Ośrodka Kuratorskiego Nr 5 w Lublinie w okresie 

od 03 września 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. obejmują:   

      A. zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z przedmiotów szkolnych w zakresie: 

- wychowania fizycznego – w ilości 4 godzin;  

-  matematyki - w ilości 4 godzin; 

-  języka angielskiego w ilości 4 godzin; 

B.  zajęcia z zakresu psychoterapii i psychoedukacji w wymiarze 6 godzin miesięcznie; 

C. zajęcia z zakresu socjoterapii w wymiarze 6 godzin miesięcznie; 

D.  zajęcia edukacyjne polegające na organizowaniu i prowadzeniu zajęć wychowawczych 

w wymiarze 96 godzin (tj. co najmniej 2 osoby).    

3.  Wykonawca świadczonej usługi w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć wychowawczych  

zobowiązany jest m. in. do:  

a) prowadzenia działalności profilaktycznej, opiekuńczo – wychowawczej i resocjalizacyjnej 

dotyczącej nieletnich, wobec których zastosowano środek wychowawczy na podstawie art. 6 pkt 

6 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t. j. Dz. U. z 2018 

r., poz. 969). Działalność ta polegać będzie przede wszystkim na organizacji  

i prowadzeniu zajęć z nieletnimi, współpracy z rodzicami i opiekunami uczestników zajęć, 

współpracę z instytucjami państwowymi, społecznymi, jednostkami samorządowymi (w tym 

szkołami), a także wykonywaniu czynności zgodnie z ww. ustawą i Rozporządzenie Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie nadzoru nad nieletnim (Dz. U. z 2014 r., 

poz. 855); 

b) zaspakajaniu potrzeb osobowościowych wychowanków tj. poprzez pomoc w rozwiązywaniu ich 

problemów psychicznych, uczenie samodzielnego radzenia sobie z trudnościami życiowymi, 

eliminowanie zaniedbań wychowawczych i edukacyjnych oraz wyrównywanie zaniedbań 

środowiskowych, wdrażanie do przestrzegania norm społecznych, rozwijanie zainteresowań, 

wyrabianie właściwych nawyków spędzania czasu wolnego, rozładowywanie napięć 

emocjonalnych, kształtowanie poczucia odpowiedzialności i opiekuńczości. Ponadto 

wychowawca zobowiązany będzie do: 

-  wdrażania przestrzegania zasad higieny uczestników zajęć,  

-  dbania o ich bezpieczeństwo podczas zajęć,  

-  utrzymywanie porządku na terenie ośrodka,  

-  dbanie o majątek placówki; 

c) prowadzenia dokumentacji placówki dotyczącą tematyki i przebiegu własnych zajęć oraz 

dokumentację dotyczącą poszczególnych osób skierowanych na zajęcia placówki w tym 

sprawozdania z realizacji środka wychowawczego wymagane rozporządzeniem o ośrodkach 

kuratorskich; 

d) współpracy z kierownikiem i innymi osobami prowadzącymi zajęcia na terenie placówki w calu 

uzgadniania spójnych oddziaływań resocjalizacyjnych; 

e) współuczestniczenia w sporządzaniu planu pracy ośrodka i przestrzeganiu jego realizacji.   

f)  Wykonawca świadczonej usługi zobowiązany jest także m. in. do: 
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-   ustalenia z kierownikiem placówki działalności i przebiegu zajęć w ramach niniejszej umowy, 

-  rzetelnego wypełniania zadań powierzonych do wykonania, 

-  gotowości do elastycznego modyfikowania zaplanowanych zajęć w odpowiedzi na 

pojawiające się potrzeby, 

-  zgłaszania kierownikowi ośrodka problemów i nieprawidłowości niezwłocznie po 

zaobserwowaniu ich występowania, 

- zachowania w tajemnicy wszelkich danych, do których będzie miał dostęp i informacji 

pozyskanych w toku czynności związanych z powierzonymi zadaniami z wyłączeniem 

współpracy na terenie placówki lub dotyczącymi podopiecznych w ich interesie, 

-  prowadzenia zajęć przez Wykonawcę, w czasie niekolidującym z wykonywaniem obowiązków 

wynikających ze stosunku pracy Wykonawcy, 

- współpracy z całym personelem ośrodka; 

-  przestrzegania zasad równości szans, w tym równości płci.  

4.  Wykonawca świadczonej usługi w zakresie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z przedmiotów 

szkolnych zobowiązany jest m. in. do:  

a) prowadzenia zajęć w zakresie programowym odpowiedniego oddziału szkoły podstawowej, 

gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej; 

b) udzielania uczestnikom Ośrodka pomocy w usuwaniu zaniedbań wychowawczych i 

dydaktycznych; 

c) organizowaniu zajęć wspomagających proces nauczania; 

d) współrealizowaniu programu w zakresie rozwoju osobowościowego uczestników Ośrodka; 

e) prowadzeniu wymaganej dokumentacji, redagowanie wniosków, sporządzanie opinii na temat 

wychowanków Ośrodka; 

f) Wykonawca świadczonej usługi zobowiązany jest także do: 

 rzetelnego wykonywania powierzonych mu obowiązków wynikających z planu pracy Ośrodka 

Kuratorskiego; 

 współpracy z całym personelem Ośrodka Kuratorskiego; 

 organizowania zajęć objętych przedmiotem zamówienia przy użyciu własnych materiałów, 

narzędzi i urządzeń, a także przy wykorzystaniu materiałów, narzędzi i urządzeń dostępnych 

w Ośrodku. 

5. Wykonawca świadczonej usługi w zakresie zajęć z zakresu psychoterapii i psychoedukacji oraz 

socjoterapii zobowiązany jest m. in. do:  

a) rzetelnego wykonywania powierzonych mu obowiązków wynikających z planu pracy Ośrodka 

Kuratorskiego;  

b) dokonywania systematycznych wpisów w dzienniku zajęć i arkuszu spostrzeżeń 

dokumentujących podjęte działania;  

c) prowadzenia obserwacji i studium przypadku;   

d) przeprowadzenia badania psychologicznego i opracowania diagnozy dla poszczególnych 

uczestników ośrodka; 
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e) prowadzenia oddziaływania terapeutycznego stosowanie do potrzeb w grupach treningowych i 

indywidualnie; 

f) udzielania konsultacji psychologicznych dla rodziców i opiekunów uczestników ośrodka; 

g) formułowania wniosków i opinii na temat uczestników dla potrzeb oddziaływań resocjalizacyjnych 

prowadzonych przez kuratorów; 

h) współpracy z całym personelem ośrodka.  

6. Wykonawca ma obowiązek organizować zajęcia dla uczestników zajęć w Ośrodku Kuratorskim 

zgodnie z przepisami BHP i p. poż. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności objętych przedmiotem Umowy przy 

wykorzystaniu materiałów, narzędzi i urządzeń dostępnych w Ośrodku, a także przy użyciu własnych 

materiałów, narzędzi czy urządzeń. Zamawiający nie doprecyzowuje co rozumie pod określeniem 

własnych materiałów, narzędzi i urządzeń, bowiem pozostawia w tym zakresie Wykonawcy 

dowolność. Materiały, narzędzi czy urządzenia mogą być wykorzystywane przez Wykonawcę w 

celach wspomagających proces nauczania uczestników Ośrodków Kuratorskich.          

 Obowiązki Stron 

§ 2. 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację przedmiotu Umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, iż posiada doświadczenie niezbędne do należytego wykonywania 

przedmiotu Umowy oraz kwalifikacje stosowne do wykonywania powierzonych zadań.  

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Umowę z należytą starannością, zgodnie z 

postanowieniami niniejszej Umowy, przepisami prawa oraz najwyższymi standardami przyjętymi w 

tego typu działaniach.  

4. Wykonawca ma obowiązek organizować zajęcia dla uczestników zajęć w Ośrodku Kuratorskim 

zgodnie z przepisami BHP i ppoż. 

5. Podczas zajęć prowadzonych w Ośrodku Kuratorskim, Wykonawca w pełni ponosi odpowiedzialność 

za bezpieczeństwo uczestników pozostawionych pod opiekę na czas realizacji zajęć.  

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego za niewykonanie 

lub nienależycie wykonanie niniejszej Umowy.  

7. Strony Umowy zgodnie zobowiązują się współpracować przy wykonywaniu niniejszej Umowy, 

udzielać sobie wzajemnie wyjaśnień i informacji niezbędnych przy realizacji Umowy.  

8. Wszelkie dokumenty sporządzone przez Wykonawcę w ramach wykonywania przez niego Umowy, 

stają się własnością Zamawiającego z chwilą ich sporządzenia. Wykonawca ma obowiązek 

udostępnienia ich na każde żądanie Zamawiającego.  

§ 3. 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przez osoby, za pomocą których 

wykonuje przedmiot  Umowy warunków niniejszej Umowy oraz obowiązujących przepisów prawa. 

2. Do wykonywania przedmiotu Umowy mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające 

uprawnienia, doświadczenie i spełniające kryteria określone w Zaproszeniu z uwzględnieniem 

Formularza Ofertowo – Cenowego Wykonawcy stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy. 
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3.  W przypadku jakichkolwiek zmian w osobach, za pomocą których Wykonawca wykonuje przedmiot 

Umowy Wykonawca zobowiązuje się natychmiast poinformować o tym Zamawiającego oraz 

przedstawić do Zamawiającemu od akceptacji ich aktualny wykaz (Załącznik nr 2 do Umowy). 

4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednią ilość osób gwarantujących rzetelność wykonania 

przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego, że względem 

osoby, za pomocą której wykonuje przedmiot Umowy zostało wszczęte postępowanie karne lub 

karno – skarbowe.     

Wynagrodzenie i warunki płatności 

§ 4. 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z ofertą Wykonawcy, jest 

wynagrodzenie ryczałtowe.   

2.  Maksymalna wartość przedmiotu Umowy brutto wynosi: ………………………………………… PLN. 

(słownie: …………………………………………………………………………………. zł. 00/100) brutto.  

3. Wynagrodzenie za jedną godzinę (stawka godzinowa wg Formularza Ofertowo - Cenowego – 

załącznik nr 1 do Umowy) z tytułu wykonania przedmiotu Umowy wynosi: 

a) w zakresie świadczenia usług wychowawczych  brutto …………………. PLN (słownie: 

………………………………………………………………………………..….. zł. 00/100); 

b) w zakresie świadczenia usług z zakresu psychoterapii, psychoedukacji i socjoterapii brutto 

…………………. PLN (słownie: …………………………………………..….. zł. 00/100): 

c) w zakresie świadczenia usług w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych brutto …………………. PLN (słownie: 

………………………………………………..….. zł. 00/100). 

4. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu za świadczenia usług (okres rozliczeniowy),  

z zastrzeżeniem, że wysokość wynagrodzenia będzie sumą rzeczywiście wykonanych 

roboczogodzin świadczenia usługi i stawek odpowiednio wskazanych w ust. 3 oraz nie przekroczy 

w danym miesiącu rozliczeniowym liczby godzin wskazanych odpowiednio w § 1 ust. 2. 

5. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu przez 

Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentem potwierdzającym wykonanie 

przedmiotu Umowy.  

6. Dokumentem, o którym mowa w ust. 5 będzie protokół odbioru. Wykonawca w protokole wyraźnie 

wskaże liczbę rzeczywiście wykonanych roboczogodzin potwierdzonych przez osobę 

odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za realizację zamówienia.   

7. Wynagrodzenie płatne bedzie przelewem na rachunek wskazany na fakturze. 

8. Za datę dokonania płatności Strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego zlecenia 

przelewu do banku obsługującego.  

9. Wszelkie płatności dokonywane będą w złotych polskich.   

10. Wykonawca wystawiając fakturę jako odbiorcę wskaże Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie 

z siedzibą w Świdniku.  
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Termin obowiązywania Umowy 

§ 5. 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 30 września 2019 r.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia świadczenia usług objętych przedmiotem Umowy w 

dniu 03 września 2019 r., z zastrzeżeniem ust.3. 

3. Dopuszcza się zmianę Umowy w zakresie rozpoczęcia świadczenia usług w terminie określonym w 

ust. 2 w przypadku, jeśli niniejsza Umowa zostanie zawarta po 03 września 2019 r. Wykonawca 

zobowiązany będzie wówczas do rozpoczęcia świadczenia usług stanowiących przedmiot Umowy 

w terminie nie dłuższym niż dwa dni (robocze dla Zamawiającego) liczone od dnia zawarcia 

(podpisania) Umowy.  

4. Wykonawca zobowiązany jest bez względu na tryb rozwiązania Umowy przekazać Zamawiającemu 

wszystkie dokumenty związane z wykonywaniem przez niego czynności w ramach Umowy.   

Kary umowne 

§ 6. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:  

a) niewykonania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 1 godziny w danym okresie 

rozliczeniowym – w wysokości 50.00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdą niewykonaną 

godzinę; 

b) stwierdzenia wykonywania Umowy przez osobę nie spełniającą kryteriów, o których mowa w § 3 

ust. 2 – w wysokości 40.00 zł (słownie: czterdzieści złotych) za każdą godzinę wykonaną przez 

nieuprawnioną osobę; 

c) odstąpienia/rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy  - w wysokości 10 % maksymalnej wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa 

w § 4 ust. 2; 

d) odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego -  

w wysokości 10 % maksymalnej wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 2. 

2. Kary umowne mogą zostać potrącone z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na co 

Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 podlegają kumulacji.  

4.  Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar 

umownych na zasadach ogólnych. 

§ 7. 

1. Do upływu terminu obowiązywania Umowy określonego w § 5 ust. 1 Zamawiający ma prawo 

odstąpienia/rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia, że 

Wykonawca nie realizuje Umowy lub wykonuje przedmiot Umowy w sposób nienależyty, a 

zwłaszcza: 

a) posługuje się przy wykonywaniu Umowy osobą nie spełniającą kryteriów określonych w   

Załączniku nr 2 do Umowy; 

b)  narusza którekolwiek z postanowienia wskazanych w § 1 ust. 3 – 7, § 2 ust. 3, ust. 4 lub ust. 7 

Umowy. 
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2. Niezależnie od uprawnień określonych w ust. 1, do upływu terminu obowiązywania Umowy 

określonego w § 5 ust. 1 Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy lub jej części w razie 

wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem że 

odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. W sytuacji określonej w zdaniu 1 Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

§ 8. 

1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego, do bieżących uzgodnień w sprawie realizacji 

niniejszej Umowy jest:  

a) …………….………………………………….. – nr tel. …………………………………………….. 

b) ………………………………………………… - nr tel. ……………………………………………… 

2.  Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy, do bieżących uzgodnień w sprawie realizacji  

niniejszej Umowy jest:  

a) …………….………………………………….. – nr tel. ……………………………………… 

b)   ………………………………………………… - nr tel. ……………………………………… 

3.  W przypadku zmiany osób wymienionych w ust. 1 i 2 Zamawiający i Wykonawca powiadomią o tym 

fakcie drugą Stronę w formie pisemnej. Zmiana osób nie stanowi zmiany Umowy.   

     § 9. 

1.  Na czas działania Siły Wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego obowiązku 

ze względu na działanie Siły Wyższej, ulegają zawieszeniu.  

2.  Strona Umowy, która opóźnia się ze swoimi świadczeniami wynikającymi z niniejszej Umowy ze 

względu na działanie Siły Wyższej nie jest narażona na kary umowne lub odstąpienie od Umowy 

przez drugą Stronę z powodu niedopełnienia obowiązków Umownych.  

3.  Dla potrzeb Umowy, „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od 

Strony i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: 

wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, 

embargo, rewolucje, zamieszki i strajki.        

4.  Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony o zajściu 

przypadku Siły Wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała 

zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy w 

takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie 

alternatywne działania zmierzające do wykonania Umowy, których podjęcia nie wstrzymuje 

zdarzenie Siły Wyższej. 

5.  W przypadku ustania Siły Wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków 

wynikających z Umowy, chyba że Umowa stanowi inaczej. 
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Podwykonawcy 

§ 10. 

Wykonawca może podzielić wykonanie poszczególnych usług wybranym przez siebie 

podwykonawcom. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich 

podwykonawców jak za działania i zaniechania własne. 

Klauzula poufności. Zakaz cesji 

§ 11. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w posiadanie 

których wszedł wykonując przedmiot Umowy.  

2. Wykonawcy nie wolno dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie.  

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

§ 12. 

1. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa.  

2. Dane osobowe, o których mowa w Umowie udostępniane są przez Strony w celu realizacji Umowy, 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO).  

3. Strony zobowiązuje się do udzielenia drugiej Stronie oraz innym podmiotom uprawnionym na 

podstawie przepisów prawa, na każde ich żądanie, informacji na temat przetwarzania danych 

osobowych udostępnionych przez druga Stronę w związku z realizacją Umowy. 

4. Strony zobowiązane są do zastosowania się do zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania 

danych osobowych. 

5. Wykonawca oświadcza, że uzyskał od Zamawiającego informacje zgodnie z art. 13 RODO, które to 

Zamawiający zamieścił w Zaproszeniu.  

§ 13. 

1.  Wszystkie zmiany postanowień Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 14. 

Wszelkie ewentualne spory wynikłe z tytułu realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 15. 

1.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

Zamawiającego i Wykonawcy.  

2.  Załącznikami do niniejszej Umowy są:  

 1) Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowo - Cenowy Wykonawcy z dnia ………….. 

2)  Załącznik nr 2 - Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia.  
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Załącznik nr 4 do Zaproszenia 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

zawarta dnia …………….. 2019 r. pomiędzy: 

(zwana dalej „Umową") 

Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 

21-040 Świdnik, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 

NIP: 712-32-35-253     REGON: 060716192 

reprezentowanym przez: 

P. Roberta Wasiewicza – Prezesa Sądu   

zwanym dalej w treści Umowy „Administratorem” 

a 

…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………. 

…………………………………………………………….. 

NIP: …………………….   REGON: …………………………. 

reprezentowaną przez: 

 …………………………………………………………………….   

zwaną dalej w treści Umowy „Podmiotem przetwarzającym” 

 

W związku z Umową Nr LWOG-2403-………/19 zwartą dnia ………….. pomiędzy Sądem 

Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku a Podmiotem Przetwarzającym, 

zwaną dalej „Umową Główną", której przedmiotem jest świadczenie usługi edukacyjnych dla 

uczestników Ośrodków Kuratorskich funkcjonującego przy Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w 

Lublinie z siedzibą w Świdniku przez Podmiot Przetwarzający, Strony postanawiają co następuje: 

§ 1. 

Przedmiot, cel i zakres przetwarzania powierzonych danych osobowych 

1. Przedmiotem umowy są dane osobowe zwykłe, szczególne kategorie danych osobowych, o których 

mowa w art. 9 ust 1 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 

iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO" oraz dane osobowe dotyczące wyroków 

skazujących i czynów zabronionych, o których mowa w art 10 RODO uczestników Ośrodka 

Kuratorskiego tj. nieletnich skierowanych do ośrodka na podstawie orzeczenia sądu rodzinnego. 

2. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe wymienione w ust. 1 jako administrator, o 

którym mowa w art. 4 pkt 7 RODO. 

3. Administrator, w trybie art. 28 RODO, powierza Podmiotowi Przetwarzającemu do przetwarzania 

dane osobowe, o których mowa w ust. 1. 

4. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych 
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zgodnie z RODO oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa 

osób, których dane dotyczą, a także niniejszą umową. 

5. Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie Umowy Głównej. Podmiot Przetwarzający 

zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie w tym celu i 

wyłącznie w zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji tego celu. 

6.  Podmiot Przetwarzający jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych poprzez 

wykonywanie wszelkich czynności uzasadnionych wykonywaniem Umowy Głównej oraz poleceń i 

instrukcji Administratora pozostających w związku z Umową Główną. 

7. Podmiot Przetwarzający zapewni, że przetwarzanie danych osobowych przez niego i jego 

ewentualnych podprocesorów, będzie się odbywało wyłącznie na terytorium Polski. 

§ 2 .   

Zasady przetwarzania danych 

1. Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania ścisłej poufności i nieujawniania osobom trzecim 

informacji otrzymanych od drugiej strony lub jej dotyczących, bez względu na formę uzyskania takich 

informacji, oraz do zachowania koniecznej ostrożności przy przetwarzaniu tych informacji. 

2. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że zapoznał się z przepisami o ochronie danych osobowych 

oraz z odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeganie, oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania 

oraz do bezterminowego zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i sposobów 

ich zabezpieczenia. 

3. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że osoby zatrudnione przy przetwarzaniu powierzonych 

danych osobowych zostały upoważnione do przetwarzania tych danych, oraz że osoby te zostały 

zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych oraz z odpowiedzialnością za ich 

nieprzestrzeganie, zobowiązały się do ich przestrzegania oraz do bezterminowego zachowania w 

tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia. 

4. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi 

wystarczającymi do zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych oraz zgodności 

przetwarzania danych osobowych z obowiązującym prawem. 

5. Podmiot Przetwarzający, na każde żądanie Administratora i w terminie przez niego wskazanym, 

udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków 

określonych w niniejszej umowie. 

6. Administrator lub podmiot przez niego upoważniony, ma prawo do audytu, w tym inspekcji, czy 

środki zastosowane przez Podmiot Przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 

powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia przepisów oraz niniejszej umowy. 

7. Audytu lub inspekcji, o których mowa w ust. 6, Administrator może dokonać w każdym czasie 

obowiązywania niniejszej umowy po uprzednim powiadomieniu Podmiotu przetwarzającego o 

planowanym terminie audytu z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem. 

8. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas audytu lub 

inspekcji w terminie wskazanym przez Administratora nie krótszym niż 7 dni od daty powiadomienia 

o stwierdzonych uchybieniach. 

9. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się udzielić Administratorowi pomocy w wywiązaniu się z 
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obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą w zakresie wykonywania jej praw 

określonych w rozdziale 111 RODO. 

10. Podmiot Przetwarzający, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, 

zobowiązuje się udzielić Administratorowi pomocy w wywiązaniu się z obowiązków określonych w 

art. 32-36 RODO. 

11. Podmiot Przetwarzający ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od 

nastąpienia określonego zdarzenia lub powzięcia określonej informacji, poinformować 

Administratora: 

a) jeśli Podmiot Przetwarzający nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa powierzonych danych 

osobowych lub zgodności ich przetwarzania z prawem; 

b) jeśli Podmiot Przetwarzający otrzyma żądanie udostępnienia powierzonych danych osobowych, 

pochodzące od osoby trzeciej; 

c) jeśli Podmiot Przetwarzający otrzyma żądanie osoby, której dane dotyczą, dotyczące 

zaprzestania przetwarzania jej danych osobowych lub udzielenia informacji o zakresie, celu lub 

sposobie przetwarzania powierzonych danych osobowych lub jakichkolwiek innych informacji 

dotyczących przetwarzania danych jej dotyczących; 

d) o każdym przypadku wystąpienia incydentu związanego z naruszeniem ochrony danych 

osobowych przetwarzanych przez Podmiot Przetwarzający, polegającego w szczególności na 

ujawnieniu danych osobowych osobom nieuprawnionym, utracie danych osobowych, utracie 

nośników danych zawierających dane osobowe przetwarzane przez Podmiot Przetwarzający. 

Zgłoszenie naruszenia musi zawierać co najmniej elementy określone w art. 33 ust. 3 RODO. 

12. Podmiot Przetwarzający poinformuje Administratora, na jego żądanie i w terminie przez niego 

wskazanym, o wynikach kontroli organów nadzoru dotyczących przetwarzania danych osobowych, 

w zakresie, w jakim dotyczą one powierzonych danych osobowych. 

§ 3. 

Podpowierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. W celu realizacji obowiązków określonych w Umowie Głównej Podmiot Przetwarzający nie może 

korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego (tzw. Podprocesora] bez uprzedniej pisemnej 

zgody Administratora. 

2. W przypadku uzyskania zgody, o której mowa w ust. 1 Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest 

zapewnić, aby przetwarzanie danych przez podprocesora, odpowiadało wymogom przepisów i 

niniejszej umowy, a także, aby na podmiot ten zostały nałożone wszystkie obowiązki przewidziane 

dla Podmiotu Przetwarzającego w niniejszej umowie, w szczególności obowiązek zapewnienia 

wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by 

przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO. 

3. Administrator może wycofać zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych 

podprocesorom, jeśli z okoliczności wynika, że przetwarzanie przez nich danych osobowych odbywa 

się niezgodnie z prawem, niniejszą umową lub zagraża bezpieczeństwu danych osobowych. W 

przypadku wycofania zgody, Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany niezwłocznie doprowadzić 

do zaprzestania przetwarzania danych przez podprocesora. 
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4. Podmiot Przetwarzający ponosi wobec Administratora odpowiedzialność za działania i zaniechania 

swoich podprocesorów jak za własne. W przypadku gdyby w wyniku działania lub zaniechania 

podprocesora, Administrator poniósł szkodę, Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do jej 

naprawienia. 

5. Podmiot Przetwarzający zapewni Administratorowi możliwość przeprowadzenia audytu 

przetwarzania powierzonych danych osobowych u podprocesorów. 

§ 4. 

Odpowiedzialność stron 

1. Podmiot Przetwarzający ponosi wszelką odpowiedzialność, wobec osób trzecich i wobec 

Administratora, za szkody spowodowane przetwarzaniem, jeśli nie dopełnił obowiązków, które 

nakładają przepisy, niniejsza umowa, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami 

Administratora lub wbrew tym instrukcjom. 

2. W przypadku gdyby jakakolwiek osoba fizyczna lub podmiot trzeci, organizacja lub zrzeszenie, 

wystąpiły z roszczeniami wobec Administratora z tytułu naruszenia odpowiednio jej praw lub praw 

osoby fizycznej przez Podmiot Przetwarzający lub podmiot, któremu powierzył on wykonanie całości 

lub części umowy, Podmiot Przetwarzający w szczególności: 

a) wstąpi do postępowania sądowego wszczętego przeciwko Administratorowi, 

b) zapewni należytą ochronę interesów Administratora, 

c)  zwolni Administratora z wszelkich zobowiązań z tytułu naruszenia praw przysługujących osobie 

fizycznej na mocy RODO, 

d) w przypadku gdy Administrator wykonał obowiązki nałożone przez sądy lub organy nadzoru 

ochrony danych osobowych - zwróci Administratorowi kwotę zapłaconych odszkodowań, kar lub 

innych należności, 

e) zwolni Administratora od odpowiedzialności w stosunku do takich osób trzecich, 

f) zwróci Administratorowi wszelkie poniesione koszty związane z wystąpieniem przeciwko 

Administratorowi osób trzecich z tytułu naruszenia praw osób fizycznych. 

3. Administrator zobowiązany jest każdorazowo do poinformowania Podmiotu Przetwarzającego o 

każdym zdarzeniu, które mogłoby stanowić podstawę zgłoszenia roszczeń, o których mowa ust 2, 

gdy okoliczności zdarzenia wskazują na odpowiedzialność lub współodpowiedzialność Podmiotu 

Przetwarzającego w powstaniu szkody oraz umożliwi mu odniesienie się i wskazanie okoliczności, 

które wyłączają obowiązek naprawienia ewentualnej szkody przez Podmiot Przetwarzający. 

4. Administratorowi przysługuje prawo potracenia roszczeń, o których mowa w ust 2 z wynagrodzenia 

Podmiotu Przetwarzającego przewidzianego w Umowie Głównej. 

§ 5. 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania i obowiązuje przez okres obowiązywania 

Umowy Głównej. Umowa wygasa z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Głównej. 

2. Podmiot Przetwarzający, z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Głównej, zobowiązany jest 

do zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz do zwrotu lub usunięcia, zgodnie z decyzją 

Administratora, wszelkich danych osobowych z wszystkich posiadanych nośników, w szczególności 
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ze sporządzonych kopii zapasowych, oraz usunąć wszelkie ich istniejące kopie i zobowiązuje się 

zniszczyć wszelkie informacje mogące posłużyć do odtworzenia danych osobowych w całości lub 

części. 

3. Wszelka korespondencja związana z Umową kierowana będzie na zasadach opisanych w Umowie 

Głównej. 

4. Administrator może wypowiedzieć niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie 

stwierdzenia rażącego naruszenia zasad ochrony danych osobowych określonych w RODO, w 

przepisach powszechnie obowiązujących dotyczących ochrony danych osobowych i niniejszej 

umowie. W przypadku rozwiązania w tym trybie niniejszej Umowy - Umowa Główna ulega 

rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym. 

5. Niniejsza umowa zostanie zrealizowana przez Podmiot Przetwarzający w ramach wynagrodzenia 

przewidzianego za wykonanie Umowy Głównej. Podmiot Przetwarzający nie jest uprawniony do 

żądania od Administratora jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia lub zwrotu kosztów 

poniesionych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. 

6. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy RODO oraz inne 

przepisy ogólne dotyczące ochrony danych osobowych, a także Kodeks cywilny. 

8. W przypadku, gdy niniejsza Umowa odwołuje się do przepisów prawa, oznacza to również inne 

przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, a także wszelkie nowelizacje, jakie wejdą w życie 

po dniu zawarcia Umowy. 

9. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd miejscowo 

właściwy dla siedziby Administratora. 

 

 

       Administrator:   

 

 

Podmiot Przetwarzający: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


