Projekt „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy- pilotaż”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 5
UMOWA ZLECENIA
nr CRU/......./Zm/2015
(wzór)
zawarta w Częstochowie dnia .........………... w wyniku rozstrzygnięcia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro netto
przeprowadzonego w trybie przewidzianym w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo Zamówień Publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy:
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie z siedzibą przy ul. Polskiej
Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa, NIP: 573-230-29-50, REGON: 002741290,
zwanym w dalszej części umowy „Zleceniodawcą”, reprezentowanym przez:
p.o. Dyrektora – Adriana Starońka, działającego na podstawie pełnomocnictwa
Prezydenta Miasta Częstochowy nr BDG.077.760.2015 z dnia 14.05.2015 r.
a
Panem/ią ……………………………………………., PESEL:............................................
zamieszkałym/ą pod adresem ………………………………………………………………….
leg. się d.o ……………………… wydanym przez ………………………….................…. ,
zwanym/-ą w dalszej części umowy „Zleceniobiorcą”, łącznie zwane dalej „Stronami”,
o następującej treści:
§ 1.
1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się do przeprowadzenia
indywidualnych zajęć logopedycznych dla dzieci – uczestników II edycji pilotażowej
części projektu pn. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej
i instytucji rynku pracy – pilotaż", zwanego dalej „Projektem”.
2. W zajęciach weźmie udział sześcioro dzieci, w następujących przedziałach wiekowych:
1) dzieci w wieku od 4 do 7 lat – 4 osoby;
2) dzieci w wieku od 10 do 12 lat – 2 osoby.
3. Łączny wymiar usługi wynosi 60 godzin, w tym 10 godzin indywidualnych zajęć
logopedycznych z każdym dzieckiem. Pod pojęciem „godzina” rozumie się godzinę
dydaktyczną (45 minut).
4. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada wymagane kwalifikacje do wykonania przedmiotu
umowy określonego w ust. 1.
5. Przedmiot umowy będzie wykonywany przez Zleceniobiorcę w okresie od dnia
podpisania niniejszej umowy do dnia 15 września 2015 r.
§ 2.
1. Zleceniobiorca w ramach wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest
w szczególności do:
1) przeprowadzenia diagnozy logopedycznej;
2) przygotowania szczegółowego programu zajęć;
3) prowadzenia zajęć zgodnie z ich celem;
4) współpracy z Koordynatorem Projektu.
2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo kontroli zgodności przebiegu czynności
wykonywanych w ramach przedmiotu umowy z postanowieniami niniejszej umowy oraz
treścią zapytania ofertowego, stanowiącego integralną cześć umowy.
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§ 3.
1. Strony niniejszej umowy ustalają wynagrodzenie Zleceniobiorcy w wysokości ........ zł
brutto (słownie: ............................................... złotych, ...../100), za każdą godzinę
realizacji zajęć, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy.
2. Całkowite wynagrodzenie Zleceniobiorcy nie przekroczy ............ zł brutto (słownie: .........
.......................................... złotych, ...../100).
3. Wynagrodzenie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
4. Z tytułu zawarcia umowy Zleceniodawca potrąci z wynagrodzenia Zleceniobiorcy składki
na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, zdrowotne oraz podatek dochodowy od osób
fizycznych i odprowadzi odpowiednio do właściwego oddziału ZUS i Urzędu
Skarbowego, na podstawie oświadczenia Zleceniobiorcy, zgodnie z przepisami
obowiązującymi w dniu wypłaty wynagrodzenia.
5. Wynagrodzenie dla Zleceniobiorcy wypłacone będzie na podstawie rachunku
wystawionego przez Zleceniobiorcę po zrealizowaniu pełnego zakresu przedmiotu
niniejszej umowy. Nie dopuszcza się rozliczeń częściowych lub zaliczkowych.
6. Płatność nastąpi w ciągu 30 dni od daty wystawienia przez Zleceniobiorcę rachunku,
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniobiorcę w treści rachunku.
7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.
8. Zleceniodawca nie będzie pokrywał żadnych dodatkowych kosztów, jakie poniesie
Zleceniobiorca w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy.
§ 4.
1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu umowy rzetelnie i solidnie,
przy zachowaniu należytej staranności i dochowaniu wszelkich przyjętych standardów
i obowiązujących przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa
i higieny pracy z dziećmi. Wykonanie przedmiotu umowy w taki sposób uprawnia
Zleceniobiorcę do roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, a Zleceniodawcę zobowiązuje
do zapłaty wynagrodzenia w wysokości, terminie i w sposób określony w umowie.
2. Zleceniobiorca nie może powierzyć osobom trzecim wykonania czynności określonych
niniejszą umową bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zleceniodawcy.
3. Zleceniobiorca w przypadku choroby lub innych obiektywnych przeszkód
uniemożliwiających realizację umowy, może za pisemną zgodą Zleceniodawcy,
wyznaczyć inną osobę do realizacji przedmiotu umowy w zastępstwie. Wskazana osoba
powinna posiadać niezbędne kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy.
4. Wynagrodzenie osobie trzeciej wskazanej przez Zleceniobiorcę w trybie określonym
w ust. 3 wypłaca Zleceniobiorca, a nie Zleceniodawca. Zleceniodawca nie ponosi
odpowiedzialności za zobowiązanie Zleceniobiorcy wobec wskazanej osoby trzeciej.
§ 5.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych, do których uzyskał dostęp
w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.
§ 6.
1. Przedmiot umowy wykonywany będzie w pomieszczeniach Centrum Integracji
Społecznej przy ul. Legionów 58 w Częstochowie.
2. Za doprowadzenie dzieci na zajęcia logopedyczne oraz odebranie ich z zajęć
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odpowiedzialni będą rodzice.
§ 7.
1. W przypadku braku realizacji przez Zleceniobiorcę niniejszej umowy w całości lub
w części, jak też w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez
Zleceniobiorcę, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną za brak realizacji,
rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy
w wysokości 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdą
niezrealizowaną godzinę zajęć.
2. W przypadku niezrealizowania godzin zajęć w wymiarze i terminach, o których mowa
w § 1 ust. 3 i ust. 5 umowy, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną
w wysokości 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdą
niezrealizowaną godzinę zajęć. Kary umownej nie nalicza się, jeżeli Zleceniobiorca
wykaże, iż przyczyną nierealizowania godzin zajęć są okoliczności, za które
Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności.
3. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych w pierwszej
kolejności z wynagrodzenia Zleceniobiorcy, na co Zleceniobiorca wyraża zgodę i do
czego upoważnia Zleceniodawcę bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia.
4. Określone w niniejszym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych, w szczególności gdyby na skutek niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy, Zleceniodawca zobowiązany był do zwrotu
dofinansowania Projektu.
5. Strony mogą zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niewykonania niniejszej umowy
w przypadku, gdy to niewykonanie jest następstwem zdarzenia siły wyższej, lub też
w przypadku zawarcia obopólnego porozumienia rekompensującego skutki
niewykonania umowy.
§ 8.
Każda ze Stron może z ważnych przyczyn wypowiedzieć niniejszą umowę z 14-dniowym
okresem wypowiedzenia.
§ 9.
Zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu
podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności.
§ 10.
1. W przypadku powstania sporu związanego z realizacją niniejszej umowy, Strona
zgłaszająca roszczenie lub reklamację zobowiązana jest wyczerpać drogę
postępowania reklamacyjnego, zgłaszając swoje żądania lub zastrzeżenia na piśmie do
drugiej Strony.
2. Strona zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłaszanych przez drugą
Stronę roszczeń lub żądań, o których mowa w zdaniu powyżej, w terminie 14 dni od
chwili ich zgłoszenia.
3. Powstały spór, którego Strony nie będą w stanie rozstrzygnąć polubownie będą mogły
przekazać do rozstrzygnięcia Sądowi właściwemu dla siedziby Zleceniodawcy.
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§ 11.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 (dwa)
egzemplarze otrzyma Zleceniodawca, a 1 (jeden) egzemplarz otrzyma Zleceniobiorca.
3. Integralnymi częściami niniejszej umowy są:
1) treść zaproszenia do składania ofert;
2) oferta Zleceniobiorcy.
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