Załącznik nr 3 Wzór umowy
UMOWA ZLECENIA NR ……./MPP/5.2.2/MF/2017
(WZÓR)
zawarta w Szczecinie w dniu ………………………… 2018 r. pomiędzy
Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o.o., z siedzibą przy Al. Powstańców Wielkopolskich 33,
70-111 Szczecin, NIP 955-210-34-12, REGON 812717382, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu –
Daniela Owczarka
zwaną dalej „Zamawiającym"
a
„Wykonawcą”.
Umowa zawarta na rzecz realizacji projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery
zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego.” w ramach Działania 05.02 Aktywizacja
zawodowo osób pozostających bez pracy, Poddziałania 5.2.2. Aktywizacja Zawodowa Osób
pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020 (numer projektu: RPPM.05.02.02-22-0084/16), realizowanego na podstawie umowy o
dofinansowanie numer: RPPM.05.02.02-22-0084/16-00 zawartą z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Pomorskiego.
§1
1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie kursu/szkolenia zgodnie z treścią zapytania
ofertowego nr 06/MPP/2018 z dnia ……………2018 r. i złożoną przez Wykonawcę ofertą.
2. Wykonując przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązuje się do terminowego, starannego
i profesjonalnego działania oraz do wykonania zlecenia zgodnie z przepisami prawa polskiego,
wspólnotowego i obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
3. Zakres zadań Wykonawcy został wskazany w treści zapytania ofertowego 06/MPP/z dnia
………………………… 2018r.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia …………………..-godzinnego
kursu pn. „…………………………………”. Kurs obejmuje przeprowadzenia szkolenia oraz egzaminu.
Podczas zajęć Wykonawca jest zobowiązany prowadzić listę obecności i dziennik zajęć.
2. Wykonawca oświadcza, że:
a. dysponuje personelem posiadającym uprawnienia i odpowiednią wiedzę
merytoryczną oraz doświadczenie umożliwiające mu prawidłowe wywiązanie się
z przyjętych na siebie obowiązków umownych
3. Wykonawca zobowiązuje się wymienione w § 1 czynności wykonać w terminie od dnia
podpisania umowy do ………………………….., zgodnie z zapotrzebowaniem wskazanym przez
Zleceniodawcę. Strony zgodnie oświadczają, iż w przypadku wcześniejszego zakończenia zajęć
umowa zostanie rozwiązana z dniem zrealizowania ostatnich zajęć.
4. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia terminu, o którym mowa w ust.2.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zlecone czynności, w zakresie o którym mowa
w §1 w wymiarze: do ……………. godzin lekcyjnych dla jednego Uczestnika projektu.
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2. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość wskazania liczby osób dla których będą świadczone
usługi w ramach projektu w okresie realizacji umowy.
3. Zleceniodawca w czasie trwania umowy może udzielać Wykonawcy wskazówek organizacyjnych,
co do sposobu wykonania zadań stanowiących przedmiot umowy, a Wykonawca zobowiązany jest
stosować się do tych wskazówek.
4. Wykonawca zobowiązany jest do informowania na bieżąco Zleceniodawcy o ewentualnych
nieobecnościach uczestników podczas zajęć, poprzez przesłanie informacji za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres: morzepracy@zgd.com.pl lub poprzez przekazanie informacji
telefonicznie na nr tel. ……………………………………..
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się nie powierzać zleconych w niniejszej umowie czynności
do wykonania osobom trzecim.
2. Powierzenie wykonania umowy osobie trzeciej (dokonanie zmiany osoby wyznaczonej
do realizacji przedmiotu umowy) jest dopuszczalne jedynie za zgodą Zleceniodawcy
w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku choroby lub innej okoliczności
uniemożliwiającej Wykonawcy (osobie wyznaczonej do realizacji przedmiotu umowy)
wykonywanie obowiązków wynikających z umowy.
3. Osoba trzecia, której zostanie powierzone wykonanie umowy w przypadkach określonych
w ust. 2, musi posiadać kwalifikacje co najmniej tak wysokie jak Wykonawca.
§5
Wykonawca, w trakcie realizacji Umowy oraz po jej wykonaniu, zobowiązuje się
do poddania kontroli w zakresie prawidłowości realizacji Umowy, która może być przeprowadzona
przez Zleceniodawcę lub inne podmioty uprawnione do kontroli, określone w Regionalnym
Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz innych przepisach
dotyczących wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce. Wykonawca zapewni w tym celu prawo
wglądu we wszelkie dokumenty, w szczególności finansowe, związane z realizowaną Umową.
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§6
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ……………. zł brutto
(……………………………………. złotych brutto) za 1 uczestnika.
Za należyte wykonanie usługi ustala się wynagrodzenie brutto w wysokości wynikającej
z pomniejszenia kwoty o której mowa powyżej o aktualnie obowiązujące w danym miesiącu
składki ZUS, które zobowiązany jest odprowadzić płatnik składek przy uwzględnieniu progów
rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (art. 19 ust. 10
ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych).
Dopuszcza się możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o którym mowa
w ust. 1 do wysokości 1 zł, wynikającej z zaokrągleń w naliczeniu składek ZUS płatnika.
Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 pkt. 1 będzie płatne po przedłożeniu faktury. Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć po wykonaniu usługi wypełnione i podpisane dokumenty, m.in. listy
obecności, dziennik zajęć, kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem wydanych
zaświadczeń ukończenia kursu/ uprawnień.
Wypłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 21 kalendarzowych po zakończeniu danego miesiąca
na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę faktury VAT/rachunku.
Wynagrodzenie zostanie przekazane na podane na fakturze VAT/rachunku konto bankowe.
Wypłata wynagrodzenie uzależniona jest od dostępności środków transzy na rachunku projektu.
Wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz budżetu państwa.
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§7
Wykonawca zachowa w poufności wszelkie związane z wykonaniem niniejszej umowy
informacje i dane dotyczące działalności Zleceniodawcy, jego personelu, klientów i dostawców
oraz osób fizycznych i prawnych w jakikolwiek sposób współpracujących ze Zleceniodawcą, o ile
dane te nie stanowią informacji publicznej.
Wykonywane czynności w ramach niniejszej umowy nie będą naruszać praw osób trzecich
i obowiązującego prawa.
Zleceniodawca upoważni Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych uczestników
projektu „Morze pracy […]” wyłącznie w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Wykonawcę
zadań wynikających z treści niniejszej umowy.
Zleceniodawca może odwołać upoważnienie Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych o
którym mowa w ust.3
§8
W przypadku nie wykonania zlecenia w terminie, wykonania go wadliwie lub w sposób
nienależyty Zleceniodawca ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości do 100% wartości
nienależycie wykonanego lub niewykonanego zlecenia, pomniejszenia wynagrodzenia lub
anulowania umowy bez odszkodowania.
W przypadku działania Wykonawcy skutkującego konsekwencjami finansowymi dla
Zleceniodawcy Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kar wynikających z jego
zaniedbań wraz z odsetkami ustawowymi.
Zleceniodawca ma prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadzie wynikającej
z Kodeksu Cywilnego.
§9
Zamawiającemu, w sytuacji nie wykonywania obowiązków przez Wykonawcę, gdy Wykonawca
pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania naruszeń umowy lub do wywiązywania się
z obowiązków, przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy. Rozwiązanie
umowy przez Zamawiającego nie rodzi po stronie Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń z tym
związanych, w szczególności roszczeń o wynagrodzenia lub roszczeń odszkodowawczych.
Stronom przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy z 2 tygodniowym okresem
wypowiedzenia bez podawania przyczyn.
W każdym czasie Umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia Stron.
Wszelkie spory, jakie mogą powstać na tle realizacji niniejszej umowy Strony będą się starały
rozwiązać w drodze ugody, a jeżeli okaże się to niemożliwe poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądu
właściwego dla siedziby Zleceniodawcy.

§ 10
1. Jakiekolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne.

Umowa została sporządzona
dla każdej ze stron.

w

dwóch

……………………………..…………………………………….
Zleceniodawca

§11
jednobrzmiących

egzemplarzach,

po

jednym

…………………………………………………………………..
Wykonawca
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