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Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego 

 
Nr sprawy: KPCENW.AOM.331.2.1.2018 

 
UMOWA ZLECENIA NR .............../EU/2018 

zawarta w dniu ..................... 2018 r. 
 
pomiędzy: 
Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, 
ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek 
Regon: 910853652, NIP: 8882364575, 
reprezentowanym przez 
Grażynę Troszyńską – Dyrektora, 
zwanym dalej Zleceniodawcą 
a 

.................................................................., 

zam.: ............................................................. 
NIP: .............................., PESEL: .................................. 
zwaną dalej Zleceniobiorcą 
o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania: Innowacyjne zawodowe zajęcia 

pozalekcyjne (zadanie nr 24) w ramach projektu pn. „Szkoła Zawodowców” w ramach 
Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Działania 10.2 Kształcenie ogólne  
i zawodowe, Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

2. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania zadanie obejmujące 
przygotowanie programu, przeprowadzenie i dokumentowanie innowacyjnych 
zawodowych zajęć pozalekcyjnych w oparciu o autorski program w szkole:  
..................................................................................................................... .................... 
..................................................................................................................... ....................
dla zawodu ......................................................................, w wymiarze ........... godzin. 

3. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne kwalifikacje i kompetencje 
celem należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

 
§ 2 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zadanie wymienione w § 1 ze szczególną 
starannością w roku szkolnym 2017/2018, tj. od .................. do ........................ 

2. Przed przystąpieniem do realizacji zajęć Zleceniobiorca zobowiązany jest  
do przedłożenia w formie pisemnej autorskiego programu o strukturze zawartej  
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w załączniku nr 1 do umowy, z uwzględnieniem szczegółowego programu zajęć  
dla poszczególnych zawodów znajdującego się w załączniku nr 2 do umowy. 

3. Do autorskiego programu powinien być załączony harmonogram zajęć wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 4 do umowy. 

4. Zleceniobiorca zobowiązany jest ponadto do złożenia w formie pisemnej miesięcznej 
karty czasu pracy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy, po zakończeniu 
danego miesiąca. 

 
§ 3 

 Z tytułu niniejszej umowy Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w łącznej kwocie 
nieprzekraczającej ................. zł brutto (słownie: .................... złotych brutto) według 
stawki ............... zł brutto za godzinę pracy. 

 Wynagrodzenie Zleceniobiorcy jest współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
§ 4 

1. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Zleceniobiorcy przelewem w terminie 30 dni  
od daty otrzymania rachunku przez Zleceniodawcę i przedłożeniu miesięcznej karty 
czasu pracy (załącznik nr 3 do umowy). 

2. Termin zapłaty, o którym mowa w ust.1 może ulec zmianie w przypadku opóźnienia  
w otrzymaniu środków na realizowane zadanie przez Zleceniodawcę, w takim 
przypadku Zleceniobiorca nie będzie dochodził odsetek za opóźnienie. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 jest płatne miesięcznie z dołu, 
stosownie do przepracowanych godzin. 

4. Wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 obejmuje wszelkie koszty i wydatki ponoszone 
przez Zleceniobiorcę w związku z realizacją niniejszej umowy. 

5. Wartość netto wynagrodzenia zależna jest każdorazowo od wysokości i rodzaju 
składek ZUS odprowadzanych przez Zleceniodawcę na mocy obowiązujących w dniu 
wypłaty przepisów z zakresu ubezpieczenia społecznego. 

 
§ 5 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do natychmiastowego, jednak nie później niż  
w terminie 3 dni od daty zaistnienia, powiadomienia Zleceniodawcy o faktach które 
mają wpływ na wysokość i rodzaj składek ZUS odprowadzanych od niniejszej umowy. 

2. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1 Zleceniobiorca zobowiązuje się do 
zwrotu wszelkich kosztów, jakie z tego tytułu poniesie Zleceniodawca, w tym do 
zapłaty zaległych składek ZUS wraz z odsetkami. 

 
§ 6 

1. Zleceniobiorca wykona zadanie objęte niniejszą umową samodzielnie.  
2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do współpracy z innymi osobami zaangażowanymi 

w realizację projektu. 
3. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zadania Zleceniobiorca zapłaci 

karę umowną w wysokości stanowiącej 10% przysługującemu mu wynagrodzenia 
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określonego w §3 ust. 1, przy czym zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości 
dochodzenia przez Zleceniodawcę odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 
§ 7 

1. Zleceniodawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem 
natychmiastowym w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania 
niniejszej umowy przez Zleceniobiorcę. 

2. Oświadczenie zawierające wypowiedzenie umowy powinno zostać złożone drugiej 
stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Zleceniobiorca, którego umowa dobiegła końca zobowiązany jest do rozliczenia się 
ze Zleceniodawcą z dokumentacji związanej z wykonywanymi czynnościami. 

 
§ 8 

Zleceniobiorca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia  
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

 
§ 9 

Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 10 
W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego. 
 

§ 11 
Niniejsza umowa nie rodzi żadnych skutków w zakresie uprawnień pracowniczych 
wynikających ze stosunku pracy. 
 

§ 12 
Zleceniobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie 
niezbędnym do realizacji niniejszej umowy. 
 

§ 13 
Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania przedmiotowej umowy rozpatrywane będą 
polubownie, a w wypadku braku polubownego załatwienia sporu w terminie 14 dni od daty 
podjęcia negocjacji, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. 

 
§ 14 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Zleceniodawcy  
i jeden dla Zleceniobiorcy. 
 
 
 

........................................                                                       ........................................ 
 (podpis Zleceniobiorcy)                                                            (podpis Zleceniodawcy) 


