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Załącznik nr 4 do Regulaminu 

 
WZÓR UMOWY NR…..O REALIZACJĘ USŁUGI  

dotyczącej testowania koncepcji standaryzacji usług 
reintegracji społecznej i zawodowej realizowanej 

w ramach działalności Centrów Integracji Społecznej  
 

zawarta w ……………………..dnia …………….  

pomiędzy: 

CISTOR Stowarzyszeniem Partnerstwo Społeczne z siedzibą w Toruniu, 

ul. Stokrotkowa 22, 87-100 Toruń, 

NIP: 9562206912, KRS: 0000268368, 

reprezentowanym przez: Małgorzatę Kowalską – prezesa, Joannę Danicką – sekretarza 

zwaną dalej „Operatorem”, 

a organizacją/instytucją: <nazwa organizacji/instytucji> 

z siedzibą: Ulica: , Kod pocztowy: , Miejscowość: 

NIP: 

KRS: 

reprezentowaną przez:  

1. Imię, nazwisko, funkcja 

2. Imię, nazwisko, funkcja 

zwaną dalej „Realizatorem ”,  

Operator i Realizator łącznie zwani są dalej „Stronami” i zgodnie oświadczają,  

że zawierają umowę następującej treści: 

§ 1. Definicje 

Użyte w umowie określenia oznaczają:  

1. Umowa – niniejsza umowa regulująca wzajemne zobowiązania Stron związane z realizacją  usługi 

testowania koncepcji systemu standaryzacji centrów integracji społecznej w województwie lubuskim. 

2. Koncepcja systemu standaryzacji centrów integracji społecznej w województwie lubuskim - 

pilotażowy program, którego celem jest zaproponowanie jednostkom, dysponującym statusem 

„Centrum Integracji Społecznej” do stosowania ujednoliconych reguł funkcjonowania, będąca 

załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy (zwana dalej SCIS). 

3. Oferta – dokument złożony przez Realizatora, stanowiący załącznik 3 do niniejszej umowy. 

4. Zakres usług – planowane przez  Realizatora działania przedstawione w ofercie. 

5. Środki – środki finansowe, przeznaczone na pokrycie części kosztów kwalifikowalnych związanych 

z realizacją usług.  

6. Wkład własny – zapewniony przez Realizatora wkład w formie finansowej, rzeczowej lub pracy 

wolontariuszy, który jest niezbędny do funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej. 
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7. Koszty kwalifikowalne – koszty faktycznie poniesione i prawidłowo udokumentowane przez 

Realizatora, zgodnie z zapisami Koncepcji SCIS . 

8. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku 

§2. Przedmiot umowy 

1. Na warunkach opisanych w umowie Operator zobowiązuje się przekazać Realizatorowi środki 

finansowe  w wysokości……………………….. . zł, przeznaczone na realizację usługi testowania Koncepcji 

systemu standaryzacji centrów integracji społecznej w województwie lubuskim, zgodnie ze złożoną 

ofertą, a Realizator zobowiązuje się do wykorzystania środków finansowych - przekazanych na 

realizację usługi, zgodnie z warunkami opisanymi w niniejszej umowie. 

2. Realizator zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego przeznaczonego na realizację usługi 

przedstawionej w ofercie, celem  funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej. 

3. Realizator zobowiązuje się do realizacji usługi oraz wykorzystania środków finansowych i wkładu 

własnego w okresie od …………………………… r. do …………………………………….r. 

4. Przez wykorzystanie i wydatkowanie środków finansowych w ramach realizacji usługi testowania 

Koncepcji systemu standaryzacji centrów integracji społecznej w województwie lubuskim, rozumie 

się dostarczenie wszystkich usług i produktów, oraz dokonanie płatności za te towary/usługi. 

5.  Operator oferuje wsparcie edukacyjne i kontrolne podczas procesu pilotażu  (min. 1 wizyta na 2 

miesiące w jednym CIS) oraz doradztwo telefoniczne i e-mailowe. 

§ 3. Oświadczenia i zobowiązania Realizatora 

1. Realizator oświadcza, co następuje:  

a) wszystkie przedłożone przez niego dokumenty, udzielone informacje oraz złożone oświadczenia 

zawarte w umowie i załącznikach do niej lub przekazane Operatorowi przed zawarciem umowy, w 

tym w ofercie, w szczególności dotyczące jego statusu prawnego, wkładu własnego, są prawdziwe, 

aktualne i wiążące,  

b) nie zataił przed Operatorem jakichkolwiek informacji dotyczących jego sytuacji prawnej ani 

ekonomiczno-finansowej, ani też innych informacji mogących mieć wpływ na zawarcie i realizację 

umowy, 

c) nie będzie korzystał z innych środków publicznych w celu pokrycia kosztów kwalifikowalnych 

ponoszonych w związku z realizacją usługi testowania Koncepcji systemu standaryzacji centrów 

integracji społecznej w województwie lubuskim, objętego finansowaniem ani nie będzie 

wykorzystywał finansowania na pokrycie kosztów pokrywanych już z innych środków publicznych 

(zakaz podwójnego finansowania). 

2. Realizator zobowiązuje się do: 

a) informowania Operatora na piśmie o wszelkich zmianach w terminie 7 dni od zaistnienia 

okoliczności lub w przypadku zmiany danych wskazanych w ust. 1. 

b) wykorzystania otrzymanych środków wyłącznie na realizację usługi 

c) niezwłocznego informowania Operatora o przeszkodach przy realizacji usługi, w szczególności 

o możliwości zaprzestania jej realizacji. 
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d) pełnego stosowania wszystkich właściwych przepisów prawa.  

e) w zakresie organizacji i zarządzania usługą: 

▪ aktywnej i rzetelnej realizacji działań, zgodnie z opisem, budżetem i harmonogramem 

zawartym w ofercie, 

▪ stosowania wizualizacji i logotypów podanych przez Operatora na wszystkich dokumentach 

dotyczących realizowanej usługi, 

▪ współpracy z wyznaczonymi przez Realizatora opiekunami,  

f) w zakresie sprawozdawczości merytorycznej, finansowej i zarządzania finansami: 

▪ dostarczania Operatorowi wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do prowadzenia 

monitorowania, ewaluacji zadania oraz terminowego złożenia raportu z realizacji zadania, 

▪ wydatkowania środków w ramach realizacji usługi zgodnie z zasadą racjonalności wydatków 

i zapisami Regulaminu Konkursu, 

▪ składania przez  realizatora  sprawozdań częściowych (miesięcznych)  w formie elektronicznej 

i papierowej, 

▪ dostarczania operatorowi comiesięcznych raportów z wdrażania standardów wraz z uwagami 

/ propozycjami  i uzasadnieniem dotyczącym korekt i zmian w realizacji poszczególnych 

elementów standardów w formie elektronicznej i papierowej. 

3. Realizator zapewnia, że wszelkie czynności związane z realizacją usługi i jej finansowaniem 

odbywać się będą zgodnie z warunkami umowy.  

4. Realizator ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku 

z realizacją usługi, w szczególności przyjmuje na siebie ryzyko za straty i szkody bądź inne negatywne 

skutki spowodowane przez realizację usługi. 

5. Realizator odpowiada za poprawność formalną i merytoryczną dokumentów. 

6. W przypadku działań Realizatora niezgodnych z przyjętymi ustaleniami lub/i przepisami 

prawa Operator może wstrzymać  finansowanie usługi w całości lub w części. 

7. Realizator zobowiązuje się do oznaczania dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia 

znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich oraz oficjalnym logo promocyjnym 

Województwa Lubuskiego „Lubuskie warte zachodu”, logo ROPS oraz projektu „Efekt synergii – 

koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” również na oficjalnej korespondencji związanej 

z realizacją przedmiotu umowy. 

8. Realizator zobowiązuje się przestrzegać reguł informowania o projekcie ROPS w Zielonej 

Górze w ramach którego realizator wykonuje usługę, reguł dotyczących oznaczania 

budynków i pomieszczeń, w miejscach których realizowana jest usługa, oraz przekazywania 

informacji uczestnikom o finansowaniu zadania ze środków EFS w ramach RPO Lubuskie 

2020. 

W/w informacja winna odbywać się w sposób zgodny z Podręcznikiem wnioskodawcy 

i beneficjenta programów polityki spójności  2014-2020 w zakresie informacji i promocji. 

(www.funduszeeuropejskie.gov.pl) 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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§ 4 Wartość Usługi 

1. Całkowita wartość  realizacji  usługi testowania Koncepcji systemu standaryzacji centrów 

integracji społecznej w województwie lubuskim wynosi ……………………………..zł. 

(słownie…………………………………..), w tym wartość wkładu własnego ……………. zł (słownie: …………). 

§ 5. Płatność  

1. Operator wypłaci Realizatorowi kwotę środków finansowych, o których mowa w § 2 ust. 1 

w następujący sposób: 

a. zaliczka w wysokości 80% kwoty środków finansowych, tj. ……..............................PLN 

(słownie:................................. PLN), w I kwartale 2018r., i pod warunkiem przedłożenia 

w tym terminie do Operatora faktury proformy na 80% kwoty środków finansowych, a po 

otrzymaniu zaliczki- niezwłocznie, fakturę/rachunek, wynoszący brutto   80%  kwoty 

środków finansowych, tj. .…………. PLN 

(słownie:…………………………………………………………PLN), 

b. płatności końcowej w formie refundacji poniesionych przez Realizatora wydatków na 

realizację usługi, w wysokości nie większej niż 20% kwoty środków finansowych, tj. 

.......................PLN (słownie: ................................... PLN), w terminie 14 dni od dnia 

zatwierdzenia przez Operatora sprawozdania końcowego z realizacji  wydatków objętych 

finansowaniem realizacji usługi testowania Koncepcji systemu standaryzacji centrów 

integracji społecznej w województwie lubuskim, , i pod warunkiem przedłożenia w tym 

terminie do Operatora faktury/rachunku, wynoszącego brutto   20% kwoty środków 

finansowych, tj. ………….PLN (słownie:……………………………………………PLN).  

2. Płatności będą realizowane w przypadku dostępności środków przekazanych prze ROPS Zielona 

Góra na realizację usługi, na koncie Operatora. 

3. Wszystkie płatności będą dokonywane przez Operatora w PLN na rachunek Realizatora 

prowadzony w złotych polskich.  

4. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Realizatora nr…………….  prowadzony 

w Banku………………. 

5. W przypadku opóźnienia w przekazywaniu środków finansowych przez Operatora, Realizatorowi 

nie przysługuje prawo domagania się odsetek za opóźnioną płatność. Opóźnienie o którym 

mowa, może być spowodowane tylko i wyłącznie opóźnieniem w przekazaniu środków 

finansowych przez ROPS Zielona Góra Operatorowi, wszelkie inne opóźnienia nie są 

dopuszczalne. 

6. Realizator zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowane 

w ramach realizacji usługi.  

7. Realizator zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej wydatków 

w sposób przejrzysty, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych transakcji związanych 

z realizacją usługi testowania Koncepcji systemu standaryzacji centrów integracji społecznej 

w województwie lubuskim, z podziałem na  wydatki sfinansowane środkami finansowymi 
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otrzymanymi od Operatora oraz wydatki stanowiące wkład własny sfinansowane środkami 

własnymi Realizatora. 

8. Dokumenty dotyczące realizacji Umowy winny być opracowane zgodnie z poniższymi zapisami. 

Opis faktury lub innego dokumentu finansowego winien być sporządzony na odwrocie strony lub 

w przypadku braku miejsca na oddzielnej kartce (wówczas należy na niej umieścić nazwę 

wystawcy faktury i jej numer) i powinna być nierozerwalnie związana z dokumentem. Opis 

faktury lub innego dokumentu o równoważnej wartości dowodowej powinien zawierać:  

- numer Umowy  o realizację usługi, datą zawarcia, 

- nazwę wydatku i powiązanie z Umową, oraz złożoną ofertą, 

- źródła finansowania danego wydatku,  

- stwierdzenie sprawdzenia (pod względem rachunkowym, formalnym i merytorycznym) 

i zakwalifikowania dokumentu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz 

sposobu ujęcia dokumentu w księgach rachunkowych (dekretacja - oznaczenie kont księgowych), 

podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania. Można zaniechać zamieszczania na dokumencie 

danych, o których mowa wyżej, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów lub techniki 

dokumentowania zapisów księgowych (zgodnie z przyjętą przez Beneficjenta polityką 

rachunkowości), ale w tej sytuacji należy dołączyć wydruk z systemu księgowego zawierającego 

dekretację, 

- numer ewidencji w księgach rachunkowych, 

- potwierdzenie wykonania usług, zakupu towaru ujętych w dokumencie przez beneficjenta 

- zapis o uregulowaniu zobowiązania wynikającego z faktury lub innego dokumentu (sposób 

zapłaty i data) 

- adnotację wskazującą, iż dany wydatek nie został sfinansowany podwójnie tj. z innego funduszu 

UE lub krajowych środków publicznych 

- stwierdzenie ujęcia środka trwałego (jeśli dotyczy) w ewidencji środków trwałych pod pozycją nr 

....  

 

§ 6. Sprawozdania 

1. Realizator jest zobowiązany jest do składania: 

1) comiesięcznych sprawozdań  częściowych z realizowanej usługi w terminie do 5 dnia 

roboczego następnego miesiąca, wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 2 do umowy; 

2) raportów  merytorycznych przedstawiających stopień zaawansowania poszczególnych działań 

wraz z uwagami / propozycjami  i uzasadnieniem dotyczącym korekt i zmian w realizacji 

poszczególnych elementów standardów, w terminie do 5 dnia roboczego następnego 

miesiąca wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 4 do niniejszej umowy; 

3) sprawozdania końcowego z realizacji usługi,  w terminie 10 dni roboczych od zakończenia 

realizacji testowania. 
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2.  Raporty i  sprawozdania należy złożyć w wersji papierowej i elektronicznej. 

3. Zmiana terminu złożenia raportów i sprawozdań  częściowych i końcowego możliwa jest jedynie 

w przypadku wyrażenia zgody przez Operatora.  

4. Weryfikacja sprawozdań i raportów następuje w ciągu 10 dni roboczych od dnia ich otrzymania. 

5. Operator zastrzega sobie prawo do wezwania Realizatora do poprawienia błędów, dostarczenia 

dodatkowych informacji oraz przekazania dokumentów w trakcie weryfikacji sprawozdań i raportów, 

oraz do momentu całkowitego rozliczenia usługi, a w przypadkach szczególnych także po rozliczeniu 

usługi w szczególności: 

1) kopie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków, tj. kopie dowodów księgowych 

wraz z potwierdzeniami dokonania zapłaty, 

2) kopie innych dokumentów potwierdzających zgodność realizacji usługi z Umową i złożoną 

Ofertą (dokumenty merytoryczne). 

6. Operator o zatwierdzeniu, niezatwierdzeniu lub błędach w raportach i sprawozdaniach informuje 

Realizatora pocztą elektroniczną oraz ewentualnie wzywa do zwrotu części lub całości 

dofinansowania po weryfikacji. 

§ 7. Zmiany w ofercie 

1. W trakcie realizacji usługi Realizator i Operator  mogą wprowadzać modyfikacje 

w przedstawionych w ofercie działaniach, harmonogramie i budżecie, pod warunkiem, że są one 

uzasadnione i nie powodują:  

a) zmiany zasadniczego zakresu usługi i kwoty dofinansowania,  

b) są zgodne z Koncepcją systemu standaryzacji centrów integracji społecznej w województwie 

lubuskim,  

2. Zmiany wymagające zgody Operatora, Realizator zobowiązany jest zgłosić Operatorowi, wraz z ich 

uzasadnieniem, z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem, za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. Zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez Operatora w ciągu 10 dni roboczych od daty ich 

otrzymania, a informacja o ich zatwierdzeniu będzie przekazywana drogą elektroniczną na adres 

wskazany przez Realizatora.  

Zmiany te zostaną przedstawione do akceptacji Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej 

w Zielonej Górze. 

3. Umowa dopuszcza możliwość dokonywania przesunięć środków pomiędzy poszczególnymi 

kategoriami kosztów przez Realizatora, wyłącznie za pisemną akceptacją operatora. Zmiany te 

zostaną przedstawione do akceptacji Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Zielonej Górze. 

§ 8 Wykorzystanie, rozliczenie środków i wkładu własnego 

1. Realizator zobowiązany jest do wykorzystania, rozliczania i dokumentowania wydatków 

pokrywanych ze środków na realizację usługi lub wkładu własnego . 

2. Realizator zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją umowy do 31 

grudnia 2027 roku.  
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§ 9. Monitoring i kontrola 

1. Strony zobowiązują się do rzetelnego realizowania przyjętych założeń. 

2. Operator odpowiedzialny jest za monitorowanie i kontrolę realizacji usługi. 

3. Realizator zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Operatora o problemach w realizacji 

usługi. 

4. Operator nadzoruje rozliczenia finansowe i wydatkowanie środków pieniężnych oraz  

dokumentację związaną  z realizacją działań merytorycznych  Koncepcji systemu standaryzacji 

centrów integracji społecznej w województwie lubuskim. 

5. Realizator zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez operatora w zakresie 

prawidłowości realizacji przedmiotu umowy, jak również  do umożliwienia prawa wglądu do 

dokumentów realizatora związanych z wykonywaną umową. Realizator ponosi odpowiedzialność 

za przedstawienie niewłaściwych dokumentów merytorycznych i finansowych i może być 

zobowiązany do zwrotu poniesionych kosztów.  

§ 10. Zwrot środków i kary umowne 

 

1. Realizator zobowiązany jest do zwrotu środków  w terminie 5 dni roboczych od daty zakończenia 

usługi na  rachunek bankowy Operatora, w   sytuacji niewykorzystanej części środków lub  nie 

wykonania umowy. 

 W przypadku nieterminowego zwrotu środków zobowiązany jest do naliczenia odsetek od tej kwoty i 

wpłacenia ich rachunek bankowy Operatora. 

 

2. Zwrotu należy dokonać na rachunek Operatora: ……………………………………...................... 

3. Realizator zwróci Operatorowi całość lub część finansowania, gdy:  

a) Realizator wykorzysta w całości lub w części przekazane środki na cel inny niż określony umowie w 

§ 2.ust. 1;  

b) stwierdzone zostanie, że Realizator złożył podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę 

dokumenty i informacje, stanowiące podstawę przekazania środków;  

c) Realizator odmówi poddania się monitoringowi i kontroli lub utrudnia pełny i niezakłócony dostęp 

do wszelkich informacji, dokumentów, miejsc i obiektów związanych z realizacją usługi podmiotom 

uprawnionym do prowadzenia takiego monitoringu lub kontroli;  

d) Realizator w ustalonym przez Operatora terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości;  

e) Operator nie zatwierdzi w całości lub części złożonego przez Realizatora sprawozdania, którym 

mowa w art. 6 ust. 1;  

f) W przypadku nie wykonania umowy. 



   
                       
 
 
 

8 
                                                               

 

4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych ust. 3 powyżej Operator 

zadecyduje o wysokości środków, które podlegać będą zwrotowi. Wysokość środków uzależniona 

będzie od stopnia realizacji działań.  

5. Realizator w przypadkach, o których mowa w ust. 3 powyżej zobowiązany jest zwrócić całość lub 

część środków przeznaczonych na sfinansowanie usługi. w kwocie określonej przez Operatora w 

pisemnym wezwaniu w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania na rachunek 

bankowy Operatora.  

6. Realizator zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w następujących przypadkach: 

a) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie realizatora w wys. 20% wynagrodzenia  

umownego brutto za realizację usługi, 

b) niewykonania umowy- w wys. 20% wynagrodzenia umownego brutto za realizację usługi, 

c) za opóźnienia w terminie realizacji umowy wys. 2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy 

dzień opóźnienia, 

d) za inne nienależyte wykonanie usługi w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 

7. Za nienależyte wykonanie uznaje się realizację usługi niezgodnie z „Koncepcją systemu 

standaryzacji centrów integracji społecznej w województwie lubuskim” stanowiącą załącznik nr 1 do 

regulaminu konkursu. 

8. Strony zgodnie postanawiają, że kara umowna może zostać potrącona z wynagrodzenia 

wykonawcy, o czym zostanie on poinformowany pisemnie. 

9.W przypadku nie wykonania umowy, realizatorowi nie przysługuje wynagrodzenie. 

10. Operator ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeśli 

poniesiona szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar. 

§11. Postępowanie w sytuacjach spornych 

1. Spory związane z realizacją niniejszego porozumienia Strony będą się starali rozwiązywać 

polubownie. 

2. Do czasu rozstrzygnięcia sporu stanowisko Operatora jest wiążące. 

3. W przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięć sądu właściwego 

dla siedziby Operatora. 

§ 12. Rozwiązanie umowy 

Rozwiązanie umowy może nastąpić w związku z wystąpieniem niezależnych od stron okoliczności 

uniemożliwiających dalsze wykonywanie zawartych postanowień. 

§ 13. Postanowienia końcowe 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

2. Integralną częścią umowy są załączniki: 

3. Koncepcja systemu standaryzacji centrów integracji społecznej w województwie lubuskim 
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1) Wzór Sprawozdania 

2) Oferta na realizację usługi 

3) Raport merytoryczny przedstawiający stopień zaawansowania poszczególnych działań wraz 

z uwagami / propozycjami  i uzasadnieniem dotyczącym korekt i zmian w realizacji 

poszczególnych elementów standardów. 

 

 

 

 

   Operator                                                      Realizator 

 


