Umowa zlecenie nr..........
Zawarta w dniu .................... w Dynowie
Pomiędzy:
........................................
Reprezentowanym przez:
........................................
zwanym dalej "Zleceniodawcą"
a
.......................................,
................................................
legitymującym się dowodem osobistym
zwanym dalej "Zleceniobiorcą"
§1
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania usługi Koordynatora
Projektu pt. Szkoła fachowych kompetencji zawodowych, złożonego w ramach konkursu
nr. RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 RPO WP na lata 2014-2020, Działanie nr. 9.4, Numer
umowy: RPPK.09.04.00-18-0021/16-00.
Zakres czynności obejmuje:
 realizacja projektu pn.: „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”
zgodnie z zapisami wniosku nrWND-RPPK.09.04.00-18-0021/16 oraz umową
o dofinansowanie; w tym zgodnie z harmonogramem i budżetem projektu,
 Współpraca z Instytucją Pośredniczącą i opiekunem projektu;
 Bieżące monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego projektu, analiza
ryzyka oraz podejmowanie działań mających na celu wyeliminowanie
wszelkich nieprawidłowości;
 Nadzór nad realizacją rzeczowo - finansową projektów;
 Udział w przygotowywaniu sprawozdań i informacji z realizacji projektu;
 Przygotowywanie wniosków o płatność w części merytorycznej,
 Bieżące uzupełnianie bazy SL2014,
 Techniczne przygotowanie dokumentów projektowych;
 Zapewnienie sprawnej komunikacji wewnętrznej - między zespołem projektu i
zespołem administracyjno-finansowym;
 Nadzór nad organizacją zajęć prowadzonych w ramach projektu;
 Przedkładanie dyrektorowi propozycji zmian w ramach zaplanowanych działań
służących poprawie realizacji projektu;
 Informowanie Dyrektora na bieżąco o realizacji poszczególnych zadań w
projekcie;
Wszystkie z ww. działań będą podejmowane we współpracy z zespołem projektu.

§2
Zlecone czynności Zleceniobiorca wykona w terminie od 1 czerwca 2018r. do 31
października 2019r.
§3
Zleceniodawca zobowiązuje się:
- prowadzić ewidencję godzin realizowanych w ramach projektu wymienionego w §1 umowy
oraz pozostałych projektów, w które jest jednocześnie zaangażowany w trakcie trwania
niniejszej umowy.
- udostępnić Zleceniodawcy ww. ewidencję w ramach rozliczenia wynagrodzenia.
§4
1. Za wykonanie prawidłowo czynności Zleceniodawcy przysługuje wynagrodzenie

miesięczne
w
wysokości
........................PLN
brutto
brutto
(słownie........................................................................................................................ 00/100)
2. Łączna wartość usługi: 17 miesięcy x ....................................brutto brutto
wynosi.....................................
słownie:...........................................................................................
3. Od wynagrodzenia wskazanego w pkt. 1 dokonuje się stosownych potrąceń z tytułu
składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy w oparciu o oświadczenie złożone przez
Zleceniobiorcę.
4. Wynagrodzenie w kwocie netto płatne będzie na rachunek bankowy Zleceniobiorcy po
przyjęciu przez Zleceniodawcę prawidłowo wypełnionego rachunku wraz z ewidencją
godzin w terminie 14 dni od daty wpływu rachunku do Zamawiającego.
5. Wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
6. Zleceniobiorca oświadcza, że w zakresie wykonywanej umowy zlecenia nie prowadzi
działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust 1 pkt 3 ustawy z 26 lipca1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)
§5
1.
2.

3.
4.

Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać powierzone czynności z należytą
starannością.
Zleceniobiorca zobowiązuje się nie powierzać osobie trzeciej wykonania czynności
będących przedmiotem niniejszej umowy bez uprzedniego zezwolenia
Zleceniodawcy.
Zleceniobiorca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy zmieniać
uzgodnionego sposobu wykonywania zlecenia.
Zleceniobiorca zobowiązuje się udzielać Zleceniodawcy potrzebnych informacji
o przebiegu wykonywania zlecenia.

§6
Odpowiedzialność wobec osób trzecich za wykonaną przez Zleceniobiorcę umowę zlecenia
przechodzi na Zleceniodawcę z dniem wykonania umowy.
§7
1. Okres wypowiedzenia niniejszej umowy wynosi 2 tygodnie.
2. Zleceniodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku:
a)
rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu określonego w §1.
b)
rażącego naruszenia przez Zleceniobiorcę postanowień niniejszej umowy lub działania
na szkodę Zleceniodawcy.
§8
1. W razie nie przystąpienia przez Zleceniobiorcę do wykonywania czynności, o których
mowa w §1 umowy w wyznaczonym terminie, jak również w razie odstąpienia od
wykonywanych czynności, o których mowa w §1 umowy przed upływem terminu jej
obowiązywania, Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapłaty Zleceniodawcy kary
umownej w wysokości 20% wartości niniejszej umowy.
2. Niezależnie od uprawnienia określonego w ust. 1 Zleceniodawca uprawniony jest do
żądania naprawienia szkody na zasadach ogólnych, w wysokości przenoszącej
wysokość zastrzeżonej kary umownej.
§9
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy
Kodeks cywilny.
2. Ewentualne spory mogące wynikać z realizacji niniejszej rozstrzygać będzie właściwy
rzeczowo sąd powszechny.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.
§10
Warunkiem wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 jest dostępność środków
finansowych na rachunku bankowym Zleceniodawcy przeznaczonym do realizacji projektu.
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