UMOWA ZLECENIE nr _____
zawarta w Kielcach, dnia _____, pomiędzy:
Stowarzyszeniem Edukacja przez Internet, z siedzibą w Kielcach, 25-663 Kielce, Olszewskiego 6, zarejestrowanym
w Sądzie Rejonowym w Kielcach w X Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego wpisane do rejestru
stowarzyszeń KRS nr: 0000196397, posiadającym NIP 657-25-72-232 reprezentowanym przez: Karola Kaletę - Prezesa
Zarządu oraz Agnieszkę Tercz - Skarbnika,
zwanym dalej „Zleceniodawcą”
a
_________________________
zwanym dalej „Zleceniobiorcą”,
o następującej treści:
§1
1.

2.
3.

4.

Zleceniodawca oświadcza, że jest realizatorem Projektu „Kluczowe zawody - drogą do sukcesu!”.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa
zawodowego i kształcenia ustawicznego Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz
wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe). Nr projektu: RPSW. 08.05.01-26-0084/16.
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania czynności prelegenta/prowadzącego konferencję
Forum o Biznesie i Edukacji w terminie 21.03.2018 r. w Jędrzejowie.
Do zadań Zleceniobiorcy należą:
a) przeprowadzenie prelekcji w wymiarze 30 minut w terminie 21.03.2018 r. oraz czynny udział w dyskusji
podczas konferencji/prowadzenie konferencji i moderacja dyskusji podczas konferencji w terminie
21.03.2018 r. w godzinach 10:00 - 14:00 (4 godziny spotkania),
b) prowadzenie kart czasu pracy, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Instytucji Zarządzającej,
c) opracowanie i dostarczenie prezentacji oraz merytorycznego opisu wystąpienia (min. 700 wyrazów)
/opracowanie i dostarczenie merytorycznego raportu z przeprowadzonej dyskusji (min. 700 wyrazów).
Umowa pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą obejmuje wszystkie koszty związane z wykonywaniem
przedmiotu umowy.
§2

1.
2.
3.
4.

Do wykonania zlecenia Zleceniobiorca użyje własnych narzędzi.
Zlecenie będzie wykonywane poza siedzibą prowadzenia działalności Zleceniodawcy.
Czynności wymienione w niniejszej umowie Zleceniobiorca będzie wykonywał osobiście.
Zleceniobiorca nie może bez pisemnej zgody Zleceniodawcy powierzyć wykonania osobie trzeciej całości lub części
czynności określonych w §1 ust. 2 i ust. 3.
§3

Rozpoczęcie czynności wymienionych w §1 ust. 2 i ust. 3 nastąpi dnia _____ a zakończenie _____ .
§4
Zleceniobiorca zobowiązany jest do dokumentacji zadań wykonywanych na rzecz lub w ramach projektu poprzez

wypełnianie karty czasu pracy za każdy miesiąc wykonywania zlecenia.
§5
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Zleceniobiorca za należyte wykonanie zlecenia otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości: _____ (słownie:
złotych, 00/100), co daje łącznie: _____ (słownie: złotych, 00/100) w całym okresie obowiązywania umowy.
Faktyczną ilość przepracowanych godzin Zleceniobiorca wskaże w wypełnionych kartach czasu pracy, wg
dostarczonego przez Zleceniodawcę wzoru, które Zleceniobiorca załączał będzie do przedkładanych
rachunków/faktur.
Wynagrodzenie wypłacane będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
po podpisaniu protokołu odbiorczego na podstawie karty czasu pracy i poprawnie wystawionego
rachunku/faktury na koniec każdego miesiąca w którym wykonywano usługę.
Należność za wykonane zlecenie zostanie uregulowana w ciągu 30 dni od daty otrzymania rachunku
z potwierdzeniem odebrania pracy na konto Zleceniobiorcy: _____ w banku _____ .
W przypadku nienależytego wykonania zlecenia, Zleceniodawca może wypłacić wynagrodzenie w wysokości
odpowiadającej wykonywanej pracy.
Zleceniobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i informacji o wysokości wynagrodzenia
osiąganego z tytułu niniejszej umowy w celu właściwej realizacji i rozliczenia projektu.
Zleceniobiorca oświadcza, że został poinformowany o współfinansowaniu wynagrodzenia określonego w §5 ust. 1
ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość
szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia
zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe).
§6

1.

2.
3.

Zleceniobiorca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zlecenia. Zleceniobiorca
zobowiązany jest do osobistego wykonania zlecenia, przy użyciu swojej najlepszej wiedzy i pełnej staranności.
Zleceniobiorca nie wykonuje zlecenia pod kierownictwem Zleceniodawcy, wykonuje je samodzielnie
z zachowaniem należytej staranności.
Zleceniobiorca oświadcza, że zna przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny obowiązujące przy wykonaniu
czynności wynikających ze zlecenia i oświadcza, że będzie ich przestrzegał.
Zleceniobiorca oświadcza, że nie posiada przeciwwskazań lekarskich do wykonywania zlecenia.
§7

Zleceniodawca nie posiada w stosunku do Zleceniobiorcy jakichkolwiek uprawnień i obowiązków charakterystycznych
dla stosunku pracy. Żadne z postanowień niniejszej umowy nie może być w razie jakichkolwiek wątpliwości
interpretowane jako odnoszące się do regulacji z zakresu pracy, a ma być interpretowane wyłączne jako umowa
cywilnoprawna.

§8
1.

Zleceniobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych
z przygotowaniem i realizacją projektu oraz jego monitoringiem i kontrolą (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ).
§9

Kary umowne i odstąpienie od Umowy
1.

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar
umownych.

2.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a)

za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 5
ust.1 za każdy dzień zwłoki,

b) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn występujących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1.
3.

Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego i obciążenie Wykonawcy karą
umowną, określoną w ust. 2 lit. b , nie pozbawia Zamawiającego prawa do naliczenia kar umownych również
na podstawie ust. 2 lit. a niniejszego paragrafu.

4.

W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej wartość zastrzeżonej kary umownej
oraz w innych wypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę,
Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego,
przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

5.

W przypadku zwłoki w terminowej zapłacie należności za wykonanie Umowy, Wykonawca będzie
upoważniony do naliczenia Zamawiającemu odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej.
§ 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11
W sprawach spornych właściwym miejscowo jest sąd siedziby Zleceniodawcy.

§ 12
W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 13
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zleceniodawca:

Zleceniobiorca:

