FORMULARZ ZAMÓWIENIA

Data
Zamawiający
Wykonawca

„TOC dla Edukacji Polska” Spółka z o.o.
z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Szyprów 9D/10,
80-335 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po
numerem KRS: 0000419447, posiadającą NIP:
5842727225, kapitał zakładowy w wysokości
5000,00 zł

Przedmiot Zamówienia
Pakiet
rocznego
wsparcia
z
myślenia
krytycznego dla szkoły (szkolenie + platforma
e-learningowa)
Termin i miejsce realizacji Zamówienia
Wartość Zamówienia (pakietu)
Termin płatności
Koordynator Zamówienia po stronie
Zamawiającego
Nabywca faktury
Odbiorca Faktura
Imię, Nazwisk, mail osoby upoważnionej do
złożenia Zamówienia

Niniejsza umowa została zawarta na zasadach opisanych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży
i Realizacji Usług TOC dla Edukacji Polska Sp. z o.o., z którymi Zamawiający zapoznał się przed
złożeniem Zamówienia i przyjął ich warunki.

Zamawiający

Wykonawca

Ogólne Warunku Sprzedaży i Realizacji Usług TOC dla Edukacji Polska Sp. z o.o.
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Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Realizacji Usług w Spółce TOC dla Edukacji Polska Sp. z o.o.
(dalej: „Ogólne Warunki”) wraz z Zamówieniem i ze wszystkimi załącznikami, stanowią integralną
część Umowy pomiędzy Stronami.
I.

Definicje

1. Informacje Poufne- oznaczają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.), w tym w szczególności wszelkie informacje ekonomiczne,
prawne, finansowe, organizacyjne, techniczne lub technologiczne dotyczące treści wykonania
Umowy oraz powziętych wiadomości w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy.
2. Login- oznacza login nadany przez TOC Polska, uprawniający do skorzystania ze Szkolenia
przez Uczestników w ramach Platformy.
3. Materiały- oznaczają materiały, które zostaną przekazane przez TOC Polska Zamawiającemu
w trakcie realizacji Umowy.
4. Oferta- oznacza ofertę złożoną przez TOC Polska i zaakceptowaną przez Zamawiającego.
5. Platforma– oznacza platformę edukacyjną prowadzoną przez TOC Polska pod adresem
https://myslenie-krytyczne.edu.pl.
6. Przedmiot Umowy- oznacza przedmiot Umowy określony w Zamówieniu.
7. Regulamin- oznacza regulamin Platformy.
8. Strona, Strony- oznacza Zamawiającego i Wykonawcę, zwanych łącznie lub każdy z osobna.
9. Szkolenie- oznacza szkolenie udostępnione na Platformie przez TOC Polska oraz szkolenie z
myślenia krytycznego prowadzone przez TOC Polska stacjonarnie, zgodnie z Ofertą.
10. Uczestnik/Uczestnik Szkolenia- oznacza osobę, która została oddelegowana do wzięcia
udziału w Szkoleniu przez Zamawiającego.
11. Umowa- oznacza umowę zawartą pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, której integralną
częścią są Ogólne Warunki wraz z załącznikami.
12. Usługa- oznacza usługi stanowiące Przedmiot Umowy.
13. Wykonawca/TOC Polska- oznacza „TOC dla Edukacji Polska” Spółka z o.o. z siedzibą w
Gdańsku, przy ul. Szyprów 9D/10, 80-335 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS: 0000419447, posiadającą
NIP: 5842727225, kapitał zakładowy w wysokości 5000,00 zł.
14. Zamawiający- oznacza podmiot, z którym Wykonawca zawarł Umowę.
15. Zamówienie- oznacza wyrażone na piśmie zamówienie Usług przez Zamawiającego, którego
integralną częścią są Ogólne Warunki. Akceptacja Zamówienia wraz z Ogólnymi Warunkami
przez Zamawiającego skutkuje zawarciem Umowy.
II.

Zasady realizacji Umowy

1. Zamawiający zobowiązany jest przestrzegać Ogólnych Warunków, chyba że w Umowie
zastrzeżono inaczej. W takiej sytuacji odpowiednie postanowienia Umowy znajdują
zastosowanie przez odpowiednimi postanowieniami Ogólnych Warunków.
2. Strony mogą zawrzeć Umowę w dowolnym trybie, w tym w szczególności poprzez akceptację
przez Zamawiającego przesłanej przez Wykonawcę oferty. Przyjęcie zamówienia następuje
poprzez przesłanie w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania Zamówienia, egzemplarza
zamówienia podpisanego przez osoby upoważnione do działania w imieniu Zamawiającego.
Zamawiający oświadcza, iż osoba podpisująca Zamówienia jest upoważniona do działania w
imieniu Zamawiającego. Zamówienie może być przyjęte na piśmie lub w formie elektronicznej.
3. Umowę uważa się za wykonaną w dniu realizacji Szkolenia.
4. Zamawiający zobowiązuje się do:
a. zapoznania Uczestników Szkolenia Regulaminem Platformy oraz do jego
przestrzegania,
b. przekazania TOC Polska listy Uczestników Szkolenia,
c. zapewnia warunków organizacyjnych i technicznych do przeprowadzenia Szkolenia.
5. TOC Polska może powierzyć wykonanie części Umowy osobom trzecim, niebędącym jego
pracownikami, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy.
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6. Zmiana osób kontaktowych wymienionych w Zamówieniu, wymaga poinformowania drugiej
Strony na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej na adresy podane w Zamówieniu,
niezwłocznie po dokonaniu takich zmian, co nie stanowi zmiany Umowy.
7. Każda ze Stron zobowiązuje się do zapewnienia należytej współpracy, w tym do udzielania
bez zbędnej zwłoki informacji niezbędnych do wykonania Umowy.
8. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną bez podpisu
Wykonawcy.
9. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że treści zawartych w przekazanych Zamawiającemu
przez TOC Polska Materiałach objęte są prawem autorskim. Wszelkie pełne lub częściowe
kopie Materiałów szkoleniowych podlegają tym samym warunkom, co oryginały. Szczegółowe
warunki dotyczące Materiałów opublikowanych na Platformie znajdują się w treści Reglaminu.
10. Zamawiający oraz Uczestnicy Szkolenia zobowiązani są przed rozpoczęciem korzystania z
Platformy do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz do jego akceptacji.
11. Zamawiający zawierając Umowę udziela TOC Polska na okres realizacji Umowy, niewyłącznej
licencji na korzystanie z dostarczonych lub udostępnionych TOC Polska materiałów, treści,
znaków towarowych, graficznych lub innych utworów. Niezależnie od powyższego, TOC
Polska przysługuje nieograniczone i nieodpłatne prawo do korzystania z utworów i/lub innych
materiałów reklamowych oraz szkoleniowych stworzonych w ramach wykonania niniejszej
Umowy oraz z logo i nazwy Zamawiającego w ramach prezentowania swojego dorobku na
stronach TOC Polska w Internecie, podczas szkoleń, prezentacji i w każdy inny sposób.
12. Zamawiający zawierając Umowę oświadcza, że pozyskał zgodę Uczestników Szkolenia na
wykorzystanie ich wizerunku i/lub głos oraz w całości lub w postaci dowolnych fragmentów
przez TOC Polska w celach promocji działalności edukacyjnej TOC Polska. Zezwolenie
(upoważnienie), o którym mowa powyżej, odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego
ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z wizerunku Zamawiającego oraz Uczestników,
głosu, wypowiedzi oraz dostarczonych utworów audiowizualnych (w tym nagrań, fotografii,
etc.) na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności wykorzystania na
stronach internetowych TOC Polska oraz podmiotów powiązanych osobowo i kapitałowo z
TOC Polska, oraz na kanałach społecznościowych TOC Polska, publicznego udostępniania
materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym, oraz wykorzystania fragmentów materiałów do celów promocyjnych i
reklamy TOC Polska.
13. Zamawiający zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych z
Umową oraz wszelkich informacji poufnych dotyczących TOC Polska, oraz prowadzonego
Szkolenia w których posiadaniu znalazł się niezależnie od sposobu i formy ich powzięcia,
zarówno w trakcie trwania niniejszej Umowy, jak i po jej wykonaniu. Niniejsze postanowienia
dotyczące zachowania poufności są nieograniczone w czasie.
14. Strony będą realizować przedmiot Umowy dokładając należytej staranności
z
uwzględnieniem zasad współżycia społecznego oraz powszechnie obowiązujących
przepisów prawa.
15. W przypadku naruszenia postanowień Umowy przez Zamawiającego, TOC Polska
przysługuje prawo do zablokowania Zamawiającemu oraz Uczestnikom dostępu do Platformy
w trybie natychmiastowym.
16. W związku z tym, że w celu wykonania przedmiotu Umowy Zamawiający powierza TOC
Polska dane osobowe, Strony zawrą również umowę powierzenia przetwarzania danych
osobowych, której treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. Przetwarzanie danych
osobowych będzie się odbywać wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania
Umowy.
17. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Regulaminu, Kodeksu
cywilnego oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
18. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszą Umową, a
Regulaminem, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej Umowy.
19. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy Strony
będą starały się rozstrzygnąć w sposób polubowny, a w przypadku niemożności polubownego
rozstrzygnięcia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby TOC Polska.
20. TOC Polska nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy.
21. Wszelkie zmiany Umowy, jej uzupełnienia, a także oświadczenia w przedmiocie jej
rozwiązania wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
22. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każda ze Stron
otrzymuje po jednym egzemplarzu.
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23. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
24. Ogólne Warunku obowiązują od dnia 31.08.2020 r.
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