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Umowa na użytkowanie Platformy Elektronicznego Dziennika Mobireg  nr ……/2015 

Zawarta we Wrocławiu w dniu  ……………………………………….. pomiędzy : 

Szkołą ……………………………………………………………………………………….  z siedzibą w ……………………………………………. 

ul. ……………………….. gmina: …………………….  powiat: ……………………………. 

Województwo: …………………………………………  Kod pocztowy: ………………… NIP ……………………………..  Regon ………………………….. 

posiadającą aktualnie liczbę uczniów (w zaokrągleniu do +/-10)  ………………………….. oraz liczbę nauczycieli (+/-5 ) ……………......  

reprezentowaną przez : ……………………………………….……………….. – Dyrektora,  zwaną dalej SZKOŁĄ lub Odbiorcą 

a Dreamtec Spółka z o.o., z siedzibą we Wrocławiu 50-224, przy pl. Strzeleckim 20, wpisaną do Krajowego Rejestru 

Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,  

VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000323972, NIP 8982155606, REGON 020932484, reprezentowaną przez:  

 Dariusza Szumiło –Prezesa Zarządu, zwaną dalej DOSTAWCĄ - łącznie zwanymi STRONAMI.  

 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1.1 Przedmiotem umowy jest : 

a) udzielenie SZKOLE licencji na odtwarzanie najnowszej wersji oprogramowania internetowego Platformy e-
Dziennika MobiReg w zakresie modułów określonych w załączniku nr 1 do umowy,  

b) zapewnienie, w ramach Konta Podstawowego, wszystkim uczniom SZKOŁY i ich rodzicom/opiekunom, zdalnego 
dostępu (poprzez standardową internetową przeglądarkę), w ramach którego będę oni mogli korzystać z 
następujących funkcjonalności systemu, zgodnie z wymaganiami MEN: 
1. Dostęp do ocen i obecności – wyciągi w formie plików pdf. 
2. Poczta systemowa umożliwiająca kontakt ze szkołą, nauczycielami i dyrekcją. 
3. Przeglądanie pochwał i uwag. 
4. Przeglądanie planu lekcji ucznia, również za pomocą aplikacji mobilnej na telefonach z systemem Android. 

c) udzielenie SZKOLE licencji na odtwarzanie programu „Mobilny Dziennik Elektroniczny” na urządzenia mobilne 
z systemem Android (wersja od 2.3 do 4.4.2), 

d) świadczenie SZKOLE usługi hostingowej zapewniającej dostęp do serwerów zawierających oprogramowanie 
internetowego Platformy e-Dziennika MobiReg oraz wprowadzanie i przechowywanie zawartych w e-Dzienniku 
danych, za pomocą typowych przeglądarek internetowych,  

e) realizacja na rzecz SZKOŁY pakietu usług niezbędnych do efektywnego wykorzystania przez SZKOŁĘ systemu  
Platformy e-Dziennika MobiReg wraz z dodatkowym oprogramowaniem i sprzętem zgodnie z warunkami niniejszej 
umowy. 

 

§ 2 
Wykonanie i czas trwania umowy 

2.1. Przedmiot umowy realizowany będzie przez Dostawcę w okresie od 01.09.2015 r. do 31.07.2017 r. to jest przez tzw. 
dwa „lata szkolne”, gdzie pierwszy rok szkolny 2015-2016 obejmuje okres 01.09.2015 r. do 31.07.2016 r., a drugi rok 
szkolny 2016-2017 obejmuje okres od 01.08.2016 r. do 31.07.2017 r. 

§ 3 
Korzyści dla SZKOŁY– realizacja przedmiotu umowy 

3.1 W ramach realizacji przedmiotu umowy SZKOŁA otrzymuje od DOSTAWCY na każdy rok szkolny Pakiet Platformy 
Mobireg dla Szkół o wartości 3515 zł brutto (słownie: trzy tysiące pięćset piętnaście) składający się z licencji i usług 
obejmujących: 
a) licencję na korzystanie z Platformy MobiReg w ramach wybranego Pakietu Szkolnego, umożliwiający pracę online 

w dowolnym miejscu na komputerze lub tablecie za pomocą typowej przeglądarki internetowej lub dedykowanego 
oprogramowania MobiReg o wartości zależnej od wybranego Pakietu Szkolnego od 500 zł do 2500 zł. 

b) abonament dostępowy Konta Podstawowego dla wszystkich uczniów oraz ich rodziców/opiekunów spełniającego 
wymagania MEN, 

c) 5 licencji programu „Mobilny Dziennik Elektroniczny” na urządzenie mobilne, tablet lub telefon komórkowy, z 
systemem Android o wartości 308,00 zł brutto (słownie: trzysta osiem) do wykorzystania przez nauczycieli, 
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d) usługę hostingową, udostępnionego na serwerach DOSTAWCY w profesjonalnej serwerowni, internetowego 
systemu e-Dziennika MobiReg o wartości 1 230,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści), 

e) usługę wdrożenia online e-Dziennika Mobireg, zdefiniowaną jako wprowadzenie do e-Dziennika danych 
początkowych uczniów, nauczycieli i rodziców dostarczonych przez SZKOŁĘ w pliku typu excel, przekazanym 
SZKOLE przez DOSTAWCĘ, oraz ewentualne zaimportowanie planów lekcji z programu firmy Vulcan, o wartości 
308,00 zł brutto (słownie: trzysta osiem) 

f) usługę wsparcia telefonicznego dla nauczycieli w zakresie korzystania z dziennika w ilość 10 godzin na cały rok 
szkolny o wartości 369,00 zł brutto (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć), 

g) usługę przechowywania i zapewnienia dostępu do historycznych danych za ostatnio zakończony rok szkolny o 
wartości 800,00 zł brutto (słownie: osiemset),  

3.2 SZKOŁA ma prawo kupić wymieniony powyżej Pakiet Platformy Mobireg dla Szkół w jednym z czterech wariantów: 
 

Wariant 1. CHERRY – Wisienka. Na dobry początek. 

Dla szkół, które rozpoczynają przygodę z e-Dziennikiem i chcą zminimalizować koszty wdrożenia zapewniając 

jednocześnie rodzicom i uczniom dostęp do ocen i obecności (w formie PDF). 

Wariant 2. APPLE – Jabłuszko. Apetyt rośnie. 

Ten wariant pozwoli nie tylko na efektywniejsze prowadzenie dokumentacji szkolnej, ale również umożliwi na 

błyskawiczne wydrukowanie świadectw. Zdalny dostęp do ocen i obecności dla rodziców i uczniów w formie PDF. 

Wariant 3. ORANGE – Pomarańcza. Smacznego. (WARIANT REKOMENDOWANY) 

Rekomendowany dla każdej szkoły, która planuje przejść wyłącznie na dokumentację elektroniczną i w pełni 

korzystać z rozbudowanych możliwości systemu takich jak e-Sekretariat, Świadectwa i Arkusze ocen, zestawienia i 

raporty, czy też moduły dla szkół podstawowych klas 1-3. Zdalny dostęp do ocen i obecności dla rodziców i uczniów 

w formie PDF. Zdalny dostęp do ocen i obecności dla rodziców i uczniów w formie PDF. 

Wariant 4. MELON – Melon. Na dokładkę. 
Skierowany do szkół, które chcą wykorzystywać nowoczesne narzędzia informatyczne do e-nauczania.  
Zdalny dostęp do ocen i obecności dla rodziców i uczniów w formie PDF. 

 
3.3 Szczegóły dotyczące poszczególnych Wariantów oraz dobrowolnych opłat od Rodziców za rozszerzenia posiadanych 

kont do wyższych pakietów zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 
 

3.4 SZKOŁA wybiera Wariant nr …………… (słownie: …………..…..……………………... ) wraz z kontami Podstawowymi dla Uczniów 

i Rodziców spełniającymi wymagania MEN w formie PDF. 

 

Dodatkowo SZKOŁA / RADA RODZICÓW wybiera grupową aktywację aplikacji rozszerzających konta Podstawowe dla 

wszystkich Rodziców i Uczniów w ramach pakietów RODZIC EXTRA: …………………….……………………. w cenie …………..… zł 

brutto od 1 Ucznia/rok szkolny, przy czym liczba uczniów zostanie podana DOSTAWCY przez SZKOŁĘ w terminie do 15 

września każdego roku szkolnego.  Łączna kwota do zapłaty za konta rozszerzone Rodziców i Uczniów wyniesie 

orientacyjnie: ……………………zł brutto (liczba uczniów szkoły w obecnym roku szkolnym x cena pakietu za rok szkolny). 

 

 

§ 4 

Warunki licencji 
4.1 DOSTAWCA oświadcza, iż posiada prawa do udzielania licencji w zakresie przedmiotu umowy.  
4.2 DOSTAWCA zapewnia, że w wyniku tej umowy nie zostają naruszone prawa autorskie lub prawa własności 

intelektualnej osób trzecich. W tym zakresie DOSTAWCA przyjmuje pełną odpowiedzialność i zobowiązuje się zwolnić 
SZKOŁĘ ze wszelkich zobowiązań wobec osób trzecich, gdyby takowe powstały w związku z korzystaniem z przedmiotu 
licencji. 

4.3 DOSTAWCA udziela niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z oprogramowania. Licencja udzielona jest 
bez ograniczenia terytorialnego. 

4.4 Bez pisemnej zgody DOSTAWCY, SZKOŁA nie może wprowadzać zmian w zakresie wykorzystania Platformy  e-
Dziennika MobiReg oraz w pozostałych aplikacjach z grupy MobiReg, ani tworzyć, modyfikować lub wykorzystywać 
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podobnego schematu prowadzącego do tego samego celu co niniejszy system lub przekazywać wiedzę osobom 
trzecim w tym celu. 

4.5 SZKOŁA ma prawo korzystać z oprogramowania MobiReg tylko i wyłącznie na potrzeby własnej działalności.  
4.6 DOSTAWCA oświadcza, że nie zachodzą jakiekolwiek okoliczności ograniczające lub uniemożliwiające dysponowanie 

przez niego przedmiotem umowy, w szczególności posiada prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do 
korzystania z przedmiotu umowy.  

4.7 W ramach niniejszej umowy DOSTAWCA upoważnia SZKOŁĘ oraz wszystkich uprawnionych przez SZKOŁĘ 
pracowników do prowadzenia i wykorzystywania dziennika internetowego oraz aplikacji Mobilnego Dziennika 
Elektronicznego MobiReg na systemie Android na zasadach, w ilości i terminach określonych w niniejszej umowie. 

4.8 SZKOŁA nie może wynajmować, wydzierżawić, użyczać lub udostępniać w inny sposób oprogramowania do używania 
osobom trzecim. Nie może też odsprzedawać, darować, udzielać dalszej licencji ani rozpowszechniać oprogramowania 
w inny sposób. SZKOŁA nie może, bez pisemnej zgody DOSTAWCY, przenieść w części lub całości praw z tej umowy na 
osoby trzecie. Jedynym polem eksploatacji udostępnionym w ramach licencji jest odtwarzanie – zgodnie  
z przeznaczeniem. 

§ 5 
Usługa hostingowa 

5.1 DOSTAWCA zobowiązuje się do gromadzenia danych wprowadzanych do dziennika internetowego MobiReg na 
serwerze zewnętrznym i udostępniania ich poprzez hosting za pomocą typowych przeglądarek internetowych, 
zapewniając w ten sposób stały dostęp do treści dziennika elektronicznego (usługa hostingowa). 

5.2 DOSTAWCA zastrzega, że zobowiązanie określone w punkcie 5.1 może zlecić innemu profesjonalnemu podmiotowi, 
jednak bez uchylania się od odpowiedzialności w zakresie bezpieczeństwa danych gromadzonych na serwerze.  

5.3 W ramach niniejszej umowy DOSTAWCA zobowiązuje się do nieprzerwanego świadczenia usługi hostingowej na rzecz 
SZKOŁY, przy czym dostępność usługi hostingowej zapewniona jest na poziomie nie mniejszym niż 99% w skali roku w 
czasie nieobjętym planowanymi przerwami technicznymi. 

5.4 DOSTAWCA zastrzega sobie prawo do: 
a) cyklicznej przerwy technicznej, która może odbywać się codziennie w godzinach 24:00-04:00, uwarunkowanej 

tworzeniem kopii bezpieczeństwa oraz konserwacją lub aktualizowaniem oprogramowania, 
b) wakacyjnej przerwy technicznej w okresie od 15 lipca do 20 sierpnia, 
c) zablokowania dowolnego konta w przypadku podejrzenia jego wykorzystywania niezgodnego z prawem lub 

podejrzenia nieautoryzowanej próby dostępu do danych; w takim przypadku DOSTAWCA niezwłocznie 
poinformuje o fakcie SZKOŁĘ.  

Wyżej wymienione przerwy w usłudze nie wpływają na przedłużenie czasu trwania umowy. 
5.5 DOSTAWCA zobowiązuje się do informowania SZKOŁY, na wskazany adres e-mailowy Administratora danych SZKOŁY,  

o wszelkich awariach skutkujących czasową przerwą w dostępności usługi hostingowej oraz do usunięcia awarii  
w terminie nie przekraczającym 24 godzin od momentu zgłoszenia lub wykrycia. 

5.6 Za skuteczne zgłoszenie awarii uważa się zgłoszenie wysłane przez SZKOŁĘ e-mailem na adres:  pomoc@mobireg.pl. 
5.7 SZKOŁA jest stroną ponoszącą odpowiedzialność za treści danych gromadzonych w ramach usługi hostingowej zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z póź. Zm.). 
 
 

§ 6 
Zapewnienie bezpieczeństwa danych 

6.1 SZKOŁA powierza DOSTAWCY przetwarzanie danych osobowych wprowadzanych do systemu internetowego e-
Dziennika MobiReg na podstawie umowy o przetwarzaniu danych osobowych stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej 
umowy. 

6.2 DOSTAWCA zapewnia bezpieczeństwo przechowywania i przetwarzania danych osobowych gromadzonych w systemie  
w zakresie swojej odpowiedzialności, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 

6.3 DOSTAWCA oświadcza, że zapewni środki techniczne i organizacyjne, które umożliwią prawidłowe gromadzenie  
i przetwarzanie danych osobowych powierzonych przez SZKOŁĘ w zakresie i celu przewidzianym w Umowie. 

 
 

§ 7 
Administrator danych po stronie SZKOŁY 

7.1 Administratorem danych SZKOŁY, któremu zostaną przekazane hasła dostępowe do poszczególnych kont utworzonych 
w systemie, jest:  

 
 
……………………………………………………………………, ……………………………………………………………....., …………………………………………, 
Imię i nazwisko      e-mail      telefon:  

 

 
 

mailto:pomoc@mobireg.pl
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§ 8 
Zobowiązania i odpowiedzialność DOSTAWCY 

8.1 DOSTAWCA zobowiązuje się do : 
a) utrzymywania Platformy e-Dziennika Mobireg przez cały czas trwania umowy ze SZKOŁĄ,  
b) zapewnienia, w miarę posiadanych zasobów, pracownikom, przedstawicielom SZKOŁY, Uczniom i ich 

Rodzicom/Opiekunom, zdalnej, telefonicznej i e-mailowej, pomocy technicznej dotyczącej użytkowania 
oferowanego oprogramowania, 

c) płatnej pomocy technicznej świadczonej przez przedstawicieli DOSTAWCY osobiście w SZKOLE, na podstawie 
pisemnego zamówienia SZKOŁY, zgodnie z cennikiem DOSTAWCY lub na indywidualnie ustalonych warunkach, 

d) przestrzegania w swojej działalności wszelkich przepisów prawa, w szczególności w zakresie ochrony danych 
osobowych wszystkich użytkowników dziennika, 

e) dokonywania dla SZKOŁY , przynajmniej raz dziennie, kopii bazy danych, 
f) podejmowania działań zmierzających do dalszej rozbudowy, ulepszania, optymalizacji działania oraz wprowadzania 

nowych usług związanych z Platformą e-Dziennika MobiReg oraz oprogramowaniem z grupy MobiReg. 
8.2  DOSTAWCA nie ponosi odpowiedzialności za : 

a) sposób, w jaki użytkownicy korzystają ze swoich kont w dzienniku ani za jakiekolwiek wywołane tym 
użytkowaniem skutki, 

b) wiadomości wysyłane oraz odbierane przez użytkowników internetowego e-Dziennika oraz skutki mogące 
wyniknąć z zawartej w nich treści, 

c) naruszenia przez użytkowników Platformy e-Dziennika Mobireg praw autorskich oraz autorskich praw 
majątkowych osób trzecich poprzez wprowadzenie do bazy danych dziennika dowolnych treści i posługiwanie się 
nimi podczas pracy dziennika bez zgody autorów i/lub właścicieli autorskich praw majątkowych. Za wprowadzane 
do dziennika treści oraz konsekwencje z tego wynikające odpowiedzialność w całości ponosi użytkownik, 

d) skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dowolnego użytkownika, niezależnie od przyczyny, 
która to spowodowała, 

e) udostepnienie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, 
f) udostępnienie przez administratora SZKOŁY lub innego użytkownika dziennika, lub pracownika SZKOŁY danych 

osobowych oraz loginów i haseł osobom niepowołanym. Ciężar weryfikacji tożsamości osób, którym przekazywane 
są dane dostępowe do dziennika, spoczywa na SZKOLE, 

g) możliwe przypadki wadliwego działania publicznej sieci telefonicznej lub teleinformatycznej, sieci krajowych, 
międzyoperatorskich czy międzynarodowych, awarii linii energetycznych bądź innych awarii, na które DOSTAWCA 
nie ma wpływu. 

8.3 Dostawca zapewnia, że Platforma e-Dziennika MobiReg umożliwia bezpłatny dostęp dla Rodzica/Opiekuna lub Ucznia 
do pełnych danych ucznia (ocen i obecności) udostępnionych przez wychowawcę klasy lub nauczyciela z zachowaniem 
bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych zgodnie z właściwą ustawą. 
 
 
 
 

§ 9 
Aktualizacje i modyfikacje funkcjonalności 

9.1 DOSTAWCA zapewnia, że będzie dokładał wszelkich starań, aby w ramach posiadanych środków stale rozwijać 
Platformę e-Dziennika Mobireg, tak aby system ten był zawsze w gronie najlepszych produktów dostępnych na 
polskim rynku.  

9.2 DOSTAWCA ma prawo dokonywania aktualizacji, modyfikacji oraz rozbudowy systemu e-Dziennika Mobireg oraz 
współpracującego z nim oprogramowania z grupy Mobireg o nowe pakiety, moduły, funkcjonalności lub usługi dla 
wszystkich użytkowników oprogramowania z grupy Mobireg, w tym i o takie nowe zmiany, które nie naruszając 
posiadanych już przez użytkowników możliwości korzystania z systemu, wymagać będą uiszczenia dodatkowych,  
dobrowolnych opłat za korzystanie z tych pakietów, modułów, funkcjonalności lub usług. 

9.3 Aktualizacje, modyfikacje oraz rozbudowy systemu są realizowane według harmonogramu prac DOSTAWCY. 
9.4 SZKOŁA może zgłosić potrzebę dokonania dodatkowych modyfikacji wykorzystywanego oprogramowania e-Dziennika 

Mobireg. Zgłoszenie to musi mieć formę pisemną pod rygorem nieuwzględnienia go oraz zawierać dokładny opis 
oczekiwanych zmian lub nowych funkcjonalności systemu. DOSTAWCA w terminie od 7 do 21 dni przedstawi SZKOLE w 
formie pisemnej kosztorys zawierający terminy i warunki realizacji zgłoszonych przez SZKOŁĘ dodatkowych 
modyfikacji. Zgłoszone przez SZKOŁĘ modyfikacje systemu będą realizowane przez DOSTAWCĘ po pisemnym 
zaakceptowaniu przez SZKOŁĘ otrzymanego kosztorysu. 
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§ 10 
Wynagrodzenie oraz warunki płatności 

10.1 STRONY ustalają wynagrodzenie DOSTAWCY za wykonanie przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty rok szkolny w 
kwocie ……………………….. zł brutto (słownie: …………………………….……………………………) plus kwota otrzymana z tytułu 
grupowego zakupu przez SZKOŁĘ lub RADĘ RODZICÓW aplikacji rozszerzających w ramach pakietów RODZIC EXTRA: 
Premium Mini, Premium lub Premium Plus zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. 

10.2 Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez SZKOŁĘ prawidłowo wystawionej przez 
DOSTAWCĘ faktury VAT, która będzie wystawiona w terminie do 30 września każdego rozpoczętego nowego roku 
szkolnego. W uzasadnionych przypadkach, za pisemną zgodą obu STRON, terminy wystawienia faktury VAT oraz 
płatności mogą ulec zmianie.  

10.3 Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy wskazany przez DOSTAWCĘ na fakturze VAT. Za dzień zapłaty 
uważa się dzień uznania rachunku DOSTAWCY. W przypadku opóźnień w zapłacie wynagrodzenia DOSTAWCA ma 
prawo naliczyć odsetki ustawowe. 
 

 
§ 11 

Zobowiązania SZKOŁY 
11.1 SZKOŁA  jest zobowiązana do: 

a) założenia we wszystkich klasach, w których wdrożony jest e-Dziennik Mobireg, kont wszystkim uczniom i 
rodzicom/opiekunom, 

b) przekazania, w terminie trzech tygodni od założenia kont danej klasie, uczniom danej klasy i ich rodzicom lub 
opiekunom niezbędnych do zalogowania się danych dostępowych (login i hasło) wraz z otrzymaną od DOSTAWCY 
krótką instrukcją korzystania z e-Dziennika Mobireg, 

c) aktywnego wykorzystywania wdrożonego elektronicznego e-Dziennika MobiReg tj. wprowadzania danych 
(obecności, stopni, tematów lekcji itp.) na bieżąco, wprowadzania aktualnych danych, które są dostępne dla 
rodziców w elektronicznym e-Dzienniku,  z maksymalnym opóźnieniem nie większym niż trzy dni robocze,  

d) umieszczenia na swojej stronie internetowej informacji o korzystaniu przez SZKOŁĘ z e-Dziennika Mobireg z logo 
Mobireg oraz automatycznym przekierowaniem na adres internetowy wdrożonego e-Dziennika Mobireg,  

e) przestrzegania prawa, zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. 
11.2 SZKOŁA wyraża zgodę na zaoferowanie przez DOSTAWCĘ możliwości dobrowolnego wykupienia/aktywowania 

bezpośrednio u DOSTAWCY dodatkowych funkcjonalności oraz usług kont dla Rodzica lub Ucznia. 
 

 
§ 12 

Dodatkowe korzyści dla SZKOŁY  

12.1 Strony ustalają, że SZKOŁA może po wdrożeniu e-Dziennika wykupić dodatkowe moduły e-Dziennika, dodatkowe 
usługi, sprzęt lub oprogramowanie na podanych poniżej warunkach: 
a) Szkolenie 4 godzinne dla nauczycieli w SZKOLE - w cenie 900 zł brutto (słownie: dziewięćset) - w czasie trwania 

umowy, zryczałtowane koszty dojazdu mogą być doliczone do ceny szkolenia tylko w przypadku, gdy SZKOŁA ma 
swoją siedzibę w odległości większej niż 100 km od siedziby DOSTAWCY,  

b) Usługa Import planów lekcji na istniejącym systemie (mapowanie danych) - w cenie 200 zł brutto (słownie: 
dwieście), 

c) Usługa Naprawy Danych w systemie spowodowana nieprawidłowym użytkowaniem (konieczne interwencje 
programistyczne) w cenie 62 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt dwa) za 0,5 godziny pracy programisty, 

d) Tablica Interaktywna o obszarze roboczym 78 cali – w cenie 1 990 zł brutto (słownie: tysiąc dziewięćset 
dziewięćdziesiąt) do końca 2015 roku lub do wyczerpania zapasów, 

e) Zestaw Interaktywny (tablica 78 cali z Projektorem krótkoogniskowym i uchwytem ściennym) – w cenie 4 900 zł 
brutto (słownie: cztery tysiące dziewięćset) do końca 2015 roku lub do wyczerpania zapasów, 

f) Testico EDU - system do przeprowadzania testów z wykorzystaniem urządzeń bezprzewodowych dla 25 uczniów  
– w cenie 1 990 zł brutto (słownie: tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt) do końca 2015 roku lub do wyczerpania 
zapasów, 

g) Cyfrowa Pracownia Językowa (8 stanowisk) – w cenie 9990 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset 
dziewięćdziesiąt) do końca 2015 roku lub do wyczerpania zapasów. 
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§ 13 

Rozwiązanie umowy 

13.1 SZKOŁA ma prawo rozwiązać umowę przed terminem z 30 dniowym okresem wypowiedzenia. Wypowiedzenie takie 
wymaga formy pisemnej pod rygorem nieskuteczności. Wypowiedzenie umowy w trakcie trwania roku szkolnego nie 
skutkuje dla DOSTAWCY koniecznością zwrotu wynagrodzenia otrzymanego ze SZKOŁY oraz zwrotu dobrowolnych 
wpłat rodziców/opiekunów za rozszerzone Pakiety. 

13.2 W przypadku niewywiązywania się SZKOŁY z obowiązków wynikających z umowy (tj. niewprowadzanie ocen  
i obecności do systemu dla określonych klas lub wprowadzanie ich z kilkudniowym opóźnieniem lub nieprzekazanie 
kont dostępowych rodzicom/opiekunom lub uczniom) może skutkować wypowiedzeniem umowy przez DOSTAWCĘ 
z winy SZKOŁY. 

13.3 Wypowiedzenie umowy przez SZKOŁĘ lub przez DOSTAWCĘ z winny SZKOŁY lub przez SZKOŁĘ przed zakończeniem 
pierwszego semestru drugiego roku szkolnego, powoduje obowiązek zwrotu przez SZKOŁĘ kosztów poniesionych przez 
DOSTAWCĘ w wysokości wartości jednorocznego Pakietu Systemu Mobireg dla Szkół określonego w par 3 pkt 3.1 
niniejszej umowy. 

 
§ 14 

Postanowienia końcowe 

14.1 Niniejsza Umowa stanowi całość uzgodnień między Stronami i uchyla wszelkie poprzedzające je Umowy, porozumienia 
i uzgodnienia, pisemne i ustne, dotyczące przedmiotu Umowy.  

14.2 Zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
14.3 W czasie trwania umowy DOSTAWCA jest uprawniony do przeniesienia w części lub w całości uprawnień i/lub 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy na inny podmiot powiązany z DOSTAWCĄ, przy zachowaniu dla SZKOŁY 
gwarancji realizacji przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. SZKOŁA niniejszym wyraża nieodwołalną zgodę 
na dokonywanie przez DOSTAWCĘ czynności, o których mowa w zdaniu 1. SZKOŁA zostanie każdorazowo 
poinformowana na piśmie o podmiocie powiązanym z DOSTAWCĄ, na rzecz którego nastąpi przeniesienie praw i 
obowiązków oraz o zakresie, w jakim przeniesienie to zostanie dokonane. Umowa zostaje sporządzona w 2 
jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 

14.4 Załącznikami do niniejszej umowy są następujące dokumenty :  
a) Załącznik nr 1 – Warianty Platformy MobiReg oraz dodatkowe aplikacje dla Rodziców 
b) Załącznik nr 2- Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych 
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