
 
Projekt umowy Załącznik nr 3 do formularza oferty 

UMOWA Nr …………… 
Dnia … …………… 2022 r. w Namysłowie, 

pomiędzy: 
 

1) Namysłowskim Centrum Zdrowia Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w 
Namysłowie, 46-100 Namysłów, ul. Oleśnicka 4, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w 
Opolu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego w rejestrze przedsiębiorców 
pod numerem KRS: 0000876551, posiadającą NIP: 7521428193 oraz REGON: 160216463,  
 
reprezentowaną przez: Agnieszkę Kruk –Prezesa Zarządu,  
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,  
a  
2) 
…………………………………………………………………………………………………
…………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………  
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,  
została zawarta umowa o następującej treści:  

§ 1. 
1. Przedmiotem umowy jest Szkolenie grupowe pielęgniarek i położnych Namysłowskiego 
Centrum Zdrowia Sp. zo.o z zakresu Resuscytacji krążeniowo –oddechowej w ramach 
projektu pn: „Opolskie wspiera szpitale w walce z Covid-19”. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do udzielania odpłatnie świadczeń 
polegających na:  
-przeprowadzeniu szkolenia teoretycznego i praktycznego dla 40 osób z zakresu Resuscytacji 
krążeniowo –oddechowej w liczbie 90 godzin dydaktycznych przeznaczonych na realizację 
programu kształcenia kursu specjalistycznego, w tym:  
-zajęcia dydaktyczne –  30 godzin,  
-ćwiczenia praktyczne –60 godzin  
3.Wykonawca jest zobowiązany do wydawania certyfikatu/zaświadczenia o ukończeniu kursu 
każdemu uczestnikowi.  

§ 2. 
1.Przeprowadzanie szkolenia Wykonawca będzie wykonywał w siedzibie Zamawiającego  

§ 3. 
Za należycie wykonaną usługę objętą niniejszą umową Zamawiajaący zobowiązany jest do 
uiszczenia zapłaty na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w wysokości 
……………….…….zł brutto  

§ 4. 
1. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy następować będzie na podstawie faktury wystawionej 
po wykonaniu usługi przez Wykonawcę.  

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie Wykonawcy, przelewem na konto 
Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do 
siedziby Zamawiającego.  



3. W przypadku nieterminowej zapłaty należności, Wykonawca będzie naliczał ustawowe 
odsetki za opóźnienie.  
 

§ 5. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania informacji zawartych w niniejszym paragrafie 
umowy osobom oddelegowanym do bezpośrednich kontaktów i szczegółowych ustaleń 
związanych z realizacją niniejszej umowy  

2. Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z realizacją, niniejszej 
umowy jest Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 
Namysłowie, 46-100 Namysłów, ul. Oleśnicka 4.  

3. Dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych, w tym dane kontaktowe 
Inspektora Ochrony Danych dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego: : 
www.ncznamyslow.pl  

4. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy .  

5. Dane osobowe zawarte w umowie będą przetwarzane przez okres jej trwania oraz przez 5 
lat po jej ustaniu dla celów finansowo księgowych lub dłużej jeśli będzie to wymagane 
odrębnymi przepisami prawa  

6. Dane można udostępniać podmiotom upoważnionym przepisami prawa. Dane mogą 
również być ujawnione podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych usług, w 
szczególności podmiotom wykonującym usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, 
audytowi, pomoc prawną, podatkową czy rachunkową.  

7. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora 
dostępu do danych osobowych dotyczących swej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania , a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
 

§ 6. 
Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony od dnia … …… 2022 r. do dnia … 
……………2022r., z możliwością jej rozwiązania za porozumieniem stron lub z 
jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.  
 

§ 7. 
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 

§ 8. 
W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego.  

§ 9. 
Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle stosowania umowy będą rozstrzygane między 
stronami przede wszystkim ugodowo, a gdyby osiągnięcie porozumienia okazało się 
niemożliwe -przez właściwy miejscowo Sąd dla siedziby Zamawiającego.  
 

§ 10. 
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze Stron. 


