MIASTO
NOWY SĄCZ

Partner projektu:
POWIAT NOWOSĄDECKI

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.342-709/10

UMOWA (ZLECENIE )NR BPM.ZZP.342-709/……./10 - PROJEKT
CPV: 80410000-1

Zawarta w dniu ………………………….. roku, w Nowym Sączu pomiędzy:
Miastem Nowy Sącz, z siedzibą 33-300 Nowy Sącz , Rynek 1,
Numer ewidencyjny NIP: 734-001-67-07, REGON:491893167,
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej „Zleceniodawcą”,
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej „Zleceniobiorcą”
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień
Publicznych (j. t Dz. U. z 2010 r, Nr 113 poz. 759) - została zawarta umowa o następującej treści :

§1
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania - na rzecz projektu „Informatyk –
zawód przyszłości” realizowanym w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
zwanym dalej „projektem” następujące zadania:
1. Przeprowadzenie .......... godzin zajęć edukacyjnych z ………………………………………………. w okresie
od dnia zawarcia umowy do czerwca 2011 roku, zgodnie z autorskim programem nauczania,
2. Opracowanie programu zajęć z uwzględnieniem zakresu treści, metod pracy oraz środków
dydaktycznych, w tym wynikających z projektu, jak również na podstawie diagnozy (testu) wiedzy
i umiejętności uczestników przeprowadzonej na początku zajęć, mając również na uwadze
ewentualne opinie bądź orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej uczestników zajęć,
3. Sprawowanie opieki nad uczestnikami zajęć w trakcie ich trwania,
4. Rzetelne prowadzenie list obecności Beneficjentów Ostatecznych z datą i liczbą godzin zajęć oraz
analizy frekwencji uczestników na zajęciach, zgodnie ze wzorem i wytycznymi otrzymanymi od
koordynatora szkolnego w/w projektu,
5. Opracowanie miesięcznych harmonogramów zajęć w uzgodnieniu z Koordynatorem szkolnym
oraz kierownikiem projektu oraz przedłożenie go na co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem zajęć
w danym miesiącu,
6. Udział w badaniach monitorujących efektywność projektu poprzez współpracę ze specjalistą ds.
monitoringu i ewaluacji
7. Bieżąca współpraca z Koordynatorem szkolnym, w szczególności w zakresie opracowywania
miesięcznych harmonogramów zajęć,
8. Przeprowadzenie testów badających nabycie przez Beneficjentów Ostatecznych wiedzy oraz
umiejętności z nauczanego przedmiotu. Testy przeprowadzane będą dwukrotnie, zgodnie ze
wzorem i zaleceniami przekazanymi przez Koordynatora szkolnego, po jednym teście na
rozpoczęcie i na zakończenie zajęć.
9. Realizacja programu zajęć w godzinach wyznaczonych przez Zleceniodawcę.
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§2
Umowa została zawarta na okres od dnia zawarcia umowy do 30.06.2011 r.

1.
2.
3.

4.
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6.

7.
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9.
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§3
Czynności wymienione w § 1 wykonywane zostaną w miejscu i terminie wskazanym przez
szkolnego koordynatora w porozumieniu z Liderem w/w projektu.
Czynności wymienione w § 1 zostaną wykonane poza godzinami pracy wynikającymi z umowy
o pracę.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji czasu pracy wykonanej na rzecz
projektu w postaci sporządzania miesięcznych kart czasu pracy potwierdzających
przeprowadzenie w danym miesiącu określonej liczby zajęć.
Koordynator szkolny nadzoruje i akceptuje wykonane przez Zleceniobiorcę zadania w układzie
comiesięcznym .
W przypadku nienależytego lub nieterminowego wykonania zlecenia, Zleceniodawca ma prawo
odmowy wypłaty całości lub części umówionej kwoty.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do pokrycia wszystkich strat wynikłych z powodu niewykonania
zleconych czynności względnie zniszczenia lub uszkodzenia powierzonego mu mienia według
protokolarnego ustalenia.
Zleceniodawca nie odpowiada za szkody wyrządzone przez Zleceniobiorcę osobom trzecim.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania prac samodzielnie z zachowaniem należytej
staranności.
Zleceniobiorca oświadcza, że zna przepisy oraz zasady bezpieczeństwa higieny obowiązujące przy
wykonywaniu czynności wynikających ze zlecenia i że będzie ich przestrzegał, a także oświadcza,
że stan jego zdrowia pozwala na wykonanie zlecenia.
Odpowiedzialność wobec osób trzecich za wykonaną przez Zleceniobiorcę umowę przechodzi na
Zleceniodawcę z dniem przyjęcia wykonywanej pracy przez Zleceniodawcę.
Umowa może być rozwiązana na piśmie przez każdą ze stron: z zachowaniem tygodniowego
okresu wypowiedzenia.

§4
1. Zleceniobiorca za wykonanie zleconych czynności otrzyma wynagrodzenie w wysokości 60 zł za
1 godzinę zajęć.
2. Obliczone zgodnie z ust. 1 wynagrodzenie wyniesie nie więcej niż:
a) w roku 2010 – ……..………… zł brutto za przeprowadzenie …………… godzin zajęć.
b) W roku 2011 - ……..……….. zł brutto za przeprowadzenie ……. ……..godzin zajęć.
3. Łączna kwota wynagrodzenia za prace wykonane w ramach niniejszej umowy wyniesie
maksymalnie………………...zł brutto (słownie: …………………………………………………………………………)
4. Określona w ust 1 stawka za 1 godzinę zajęć ma charakter stały i niezmienny i obejmuje również
inne czynności niż prowadzenie zajęć wynikające z niniejszej umowy, niezbędne do jej należytego
wykonania.
5. Określona w ust. 2 lit. a) i b) liczba godzin jest ilością maksymalną. Zleceniobiorcy nie przysługuje
roszczenie z tytułu niezrealizowania ilości godzin w zakresie wskazanym w ust 2.
6. Wynagrodzenie wypłacane będzie miesięcznie, w terminie 30 dni od daty przedstawienia przez
Zleceniobiorcę rachunku/faktury wraz z pisemną akceptacją szkolnego koordynatora projektu,
potwierdzającą należyte wykonanie usługi (min. sprawdzenie liczby przeprowadzonych zajęć, list
obecności Beneficjentów Ostatecznych, podpisów).
7. Wynagrodzenie będzie przekazane na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany w rachunku.
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8. Przez dzień zapłaty wynagrodzenia rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zleceniodawcy.
§5
Wynagrodzenie Zleceniobiorcy zostanie sfinansowane w ramach projektu „Informatyk – zawód
przyszłości” realizowanego w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
§6
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy
kary umowne:
a) w wysokości 0,2% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia,
b) w wysokości 1% wartości brutto umowy za każdy stwierdzony przypadek nienależytego
wykonywania obowiązków określonych w § 1 umowy,
c) w wysokości 10% wartości umowy, gdy Zleceniobiorca lub Zleceniodawca odstąpi od umowy
z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zleceniobiorca,
2. Jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zleceniodawca może
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
3. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie należnych kar z wynagrodzenia umownego.

1.
2.

3.

4.

§7
Umowa może być rozwiązana na piśmie przez każdą ze stron: z zachowaniem tygodniowego
okresu wypowiedzenia.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zleceniodawca może odstąpić od umowy terminie 30dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim przypadku Zleceniobiorca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
Zamawiający może również odstąpić od umowy w przypadku, gdy:
b) Zleceniobiorca bez zgody Zamawiającego powierza wykonanie umowy innemu
podmiotowi,
b) Zleceniobiorca dopuszcza się rażących zaniedbań w sposobie wykonania zamówienia.
Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Zleceniobiorcy od zapłaty kary
umownej i odszkodowania na zasadach ogólnych.

§8
1. Jakiekolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej pod
rygorem nieważności. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne.
2. Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem nieważności, zmiana istotnych postanowień zawartej
umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zleceniodawcy,
jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Zleceniobiorcy.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisy prawa ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych.
4. Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej rozstrzygane będą przez sąd
powszechny właściwy dla Zleceniodawcy.
§9
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Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach – z których jeden otrzymuje
Zleceniobiorca a trzy Zleceniodawca.
Zleceniobiorca:
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Zleceniodawca:

Strona:

4z4

