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Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 

dostępie do 
edukacji oraz zmniejszenie róŜnic w jakości usług edukacyjnych 

- p r o j e k t – 
 
 
 
 

UMOWA – ZLECENIE Nr ……… 
Zadanie nr …………….. 

 
 

Zawarta w dniu ………..2012 r. w Krapkowicach pomiędzy Gminą Krapkowice z siedzibą w 
Krapkowicach ul. 3 Maja 17; 47 - 303 Krapkowice, reprezentowaną przez Burmistrza 
Krapkowic Pana Andrzeja Kasiurę, zwanego dalej „Zleceniodawcą”,  
a 
Panem/Panią ……………………, zamieszkałym/-ą w ………………., ul. …………………, 
legitymującym/-ą się 
dowodem osobistym seria i nr .................., PESEL .................. lub firmą 
...................................... z siedzibą w ......................................... ul. ............................., wpisaną 
do ............................................................ pod Nr ...................., reprezentowaną przez: 
..................................................................., 
zwanym/-ą dalej „Zleceniobiorcą”, 
 
w wyniku wyboru Zleceniobiorcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa następującej treści: 
 
 
§ 1. 1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania czynności związane z 
realizacją projektu nr POKL.09.01.02-16 – 110/10 pn. Indywidualizacja procesu nauczania 
i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej, w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, 
Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róŜnic w jakości usług edukacyjnych” zwane dalej 
„przedmiotem umowy”. 
 
2.1 Ustalenia terminów realizacji przedmiotu umowy z Koordynatorem Szkolnym; 
2.2 opracowanie programu zajęć i przedstawienie do akceptacji Koordynatorowi Szkolnemu; 
2.3 realizacja zajęć zgodnie z uzgodnionym z Koordynatorem Szkolnym harmonogramem 
zajęć; 
2.4 prawidłowego i systematycznego prowadzenia dokumentacji projektu oraz 
comiesięcznego przekazywania pisemnej informacji Koordynatorowi Szkolnemu o stanie 
realizacji zajęć w tym liczbę zrealizowanych godzin;  
2.5 wspomaganie promocji i ewaluacji projektu, w tym informowanie o współfinansowaniu 
projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ścisła współpraca z 
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Koordynatorem Szkolnym w mierzeniu postępów uczestników zajęć w zakresie rezultatów 
projektu; 
2.6 bieŜące informowanie Koordynatora Szkolnego o problemach mogących mieć wpływ,  
na terminową lub prawidłową realizację przedmiotu umowy; 
2.7 dokumentowania zajęć w dzienniku zajęć, kartach czasu pracy i listach obecności; 
2.8 mierzenia rezultatów projektu za pomocą dziennika zajęć, testów kompetencyjnych, 
sprawdzianów, itp.; 
2.9 sporządzenia sprawozdania rocznego z diagnozy problemów i analizy rezultatów 
załoŜonych  
i osiągniętych przez uczniów- uczestników projektu na zajęciach oraz przeprowadzenie 
diagnozy uczestników we wstępnym etapie projektu i na jego zakończenie; 
2.10 dobór metod i środków dydaktycznych w opracowaniu zajęć ze szczególnym 
stosowaniem aktywizujących metod nauczania, których celem jest nabycie umiejętności 
wykorzystania wiedzy  
w praktyce; 
2.11 ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników zajęć w czasie ich 
trwania; 
2.12 przestrzegania regulaminu pracowni; 
2.13 wykonywania innych czynności wynikających ze specyfiki dla danej części zamówienia 
mających na celu osiągnięcie rezultatów projektu, m. in. rozpoznanie (diagnoza) 
potencjalnych moŜliwości uczniów oraz ich sytuacji wychowawczej, pomoc uczniowi w 
budowie pozytywnego wizerunku własnej osoby i klasy, diagnoza ogólnych predyspozycji 
intelektualnych uczniów sprawiających trudności wychowawcze lub mających zaburzenia 
zachowania i emocji, diagnoza ogólnych predyspozycji intelektualnych uczniów, itp. 
 
§ 2. 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się zachować przy realizacji przedmiotu umowy naleŜytą 
staranność i dbałość o interesy Zleceniodawcy. 
2. Zleceniobiorca przy wykonywaniu przedmiotu umowy zgodnie z załoŜeniami projektu, jest 
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a takŜe za bezpieczeństwo powierzonych jego 
opiece uczestników zajęć edukacyjnych. 
3. Miejscem wykonywania przedmiotu umowy będzie : ………………(nazwa i adres szkoły). 
 
 
§ 3. 1. Wartość umowy wynosi: ………… zł brutto (słownie złotych: ……………………..) i 
obejmuje realizację świadczeń wskazanych w § 1 oraz wszelkie inne świadczenia niezbędne 
do prawidłowej realizacji umowy, w tym wszystkie opłaty, podatki, koszty dojazdu itp. 
2. Wartość 1 godz. lekcyjnej zajęć wynosi brutto : ……………………………. zł. 
3. Płatności realizowane będą za rzeczywiście zrealizowaną liczbę godzin zajęć w miesiącu, 
po ich wykonaniu i protokolarnym odbiorze potwierdzonym przez Kierownika jednostki, w 
której realizowana jest umowa i Koordynatora Projektu, po przedłoŜeniu rachunku, dokonując 
potrącenia naleŜnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na 
ubezpieczenie społeczne lub po przedłoŜeniu faktury VAT. 
4. Rachunek/faktura będzie wystawiana Gminę Krapkowice ul. 3 Maja 17; 47-303 
Krapkowice; NIP- 1990012987; REGON: 531413099. 
5. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany na 
rachunku/fakturze w terminie do 21 dni od dnia doręczenia rachunku/faktury oraz kart czasu 
pracy. 
6. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy współfinansowane jest ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
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7. Strony zgodnie oświadczają, iŜ w razie braku środków na rachunku projektu zapłata 
dokonana zostanie niezwłocznie po otrzymaniu środków na rachunek projektu bez 
konieczności zapłaty odsetek ustawowych z tytułu niezawinionego przez Zleceniodawcę 
opóźnienia. 
 

 

§ 4.  1. Osoby uprawnione do kontaktów w sprawie realizacji umowy:  
- po stronie Zleceniodawcy: …………….(koordynator szkolny) 
- po stronie Zleceniobiorcy: „X” 
2. Strony umowy mogą kontaktować się ze sobą drogą elektroniczną: 
- E-mail koordynatora szkolnego 
- e-mail  „X” 
3. W przypadku niemoŜności wykonywania przedmiotu umowy (w przypadku choroby  
lub innych zdarzeń losowych), Zleceniobiorca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić  
o tym fakcie Koordynatora Szkolnego. 
 

§ 5. 1. W zakresie poufności współpracy Zleceniobiorca zobowiązuje się do: 
1) zachowania w bezwzględnej tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych na temat 
Zleceniodawcy; 
2) ochrony danych osobowych, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101. poz. 926 ze zmianami). 
2. Zleceniodawca zobowiązuje się udostępnić Zleceniobiorcy wszelkie niezbędne informacje, 
mogące mieć wpływ na jakość realizowanej umowy z wyłączeniem informacji, do których 
zachowania w poufności Zleceniodawca jest zobowiązany na mocy obowiązujących go zasad 
etyki lub przepisów prawa. 
 
§ 6. Przedmiot umowy wykonywany będzie w okresie: od dnia ………… do dnia 
…………… 
 
§ 7. Zleceniobiorca nie moŜe powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej. 
 
§ 8. Z tytułu niniejszej umowy Zleceniobiorca nie nabywa Ŝadnych uprawnień pracowniczych 
przewidzianych przepisami kodeksu pracy. 
 
§ 9. Zleceniobiorca wyraŜa zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby 
projektu, zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 
2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). 
 
§ 10. Jeśli w wyniku realizacji przedmiotu umowy zostanie wytworzony przez Zleceniobiorcę 
utwór, autorskie prawa majątkowe do tego utworu na wszystkich polach eksploatacji 
przechodzą na rzecz Zleceniodawcy. 
 
§ 11. Zleceniobiorca zobowiązuje się do bieŜącego informowania Koordynatora Szkolnego  
o planowanym wydaniu materiałów promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych  
i edukacyjnych dotyczących projektu celem umieszczenia obowiązujących logotypów na tych 
dokumentach.  
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§ 12. 1. Zleceniobiorca, za odstąpienie od umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn zaleŜnych 
od Zleceniobiorcy, zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 15 % wartości umowy, 
o której mowa w § 3 ust. 1. 
2. Zleceniodawca, za odstąpienie od umowy przez Zleceniobiorcę z przyczyn zaleŜnych od 
Zleceniodawcy, zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości 15 % wartości umowy, o 
której mowa w § 3 ust. 1. 
3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 – 2, stają się wymagalne następnego dnia po 
zajściu zdarzenia wywołującego obowiązek ich zapłaty. 
4. Zleceniobiorca wyraŜa zgodę na potrącenie wymagalnych kar umownych z wystawionego 
rachunku. 
5. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody. 
 
§ 13. 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z 
zastrzeŜeniem ust. 2. 
2. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, w 
następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków: 
- przesunięcia terminu realizacji zajęć między latami przewidzianymi na ich wykonanie, jeśli 
stanie się to konieczne z przyczyn niezaleŜnych od stron umowy (np. choroba wykonawcy, 
brak moŜliwości prowadzenia zajęć w danym obiekcie, zalecenia Instytucji Pośredniczącej II 
stopnia),  
- w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepis� prawa w zakresie 
mającym wpływ na realizację umowy. 
3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 umowy, nie mogą powodować zwiększenia 
wartości umowy, o której mowa w §  3 ust. 1 umowy. 
4. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem 
niewaŜności. 
5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie 
leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W przypadku takiego odstąpienia, nie stosuje się kar określonych w §  10 
ust. 2 niniejszej umowy. 
 
§ 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu 
cywilnego jeśli przepisy ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych nie 
stanowią inaczej. 
 
§ 15. Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy rozstrzygane będą przez właściwy 
rzeczowo sąd dla siedziby Zleceniodawcy. 
 
§ 16. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze Stron. 
.................................................. ……………………………………………… 
 
 
 
..........................       ............................... 
(Zleceniodawca)                                                                                    (Zleceniobiorca) 


