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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

 

 

U M O W A   -  Z L E C E N I E     Nr  5/I/2011 

 

POMIĘDZY: 

ZLECENIODAWCĄ 

Zespołem Szkół-Centrum Edukacji Zawodowej i  Ustawicznej im. Mikołaja 

Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 

reprezentowanym przez: Radosława Kaźmierczaka – dyrektora ZS-CEZiU                      

w Rawie Mazowieckiej 

NIP -835-12-60-819 

                                      A 

ZLECENIOBIORCĄ 

Panią   ..........................                        zam.............................................................  

 

NIP   .............................   PESEL ....................................................... 

         ZAWARTA ZOSTAŁA UMOWA NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI 
 

 

§ 1 
 

1. Zleceniodawca powierza, Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania 

następującej pracy w ramach realizacji projektu „Mechatronik zawód 

przyszłości” o numerze WND-POKL.09.02.00-10-096/10 

 

• Wykonywanie zadań ...........................................................................  
• Wynagrodzenie miesięczne brutto ...................................................... 

 

2. Zakres zadań określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Założenia merytoryczne do realizowanych zadań określa Wniosek  

o dofinansowanie projektu „Mechatronik zawód przyszłości” o numerze 

WND-POKL.09.02.00-10-096/10. 

4. Zadania związane z realizacją projektu będą dokumentowane w karcie czasu 

pracy prowadzonej przez Zleceniobiorcę. 
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§ 2 

 

Zleceniobiorca zobowiązuje się wymienione w załączniku nr1 czynności 

wykonać w okresie od dnia ...........................do ............................... 

 

§ 3 

 

1. Za wykonanie wymienionych w par. 1 czynności Zleceniobiorca otrzyma 

wynagrodzenie brutto w wysokości .................................................... 

(słownie ........................................). Należność płatna na podstawie rachunku 

wystawionego przez Zleceniobiorcę..  
2. Wynagrodzenie pokrywa wszystkie koszty Zleceniobiorcy niezbędne do 

wykonania przedmiotu umowy. Zleceniobiorcy nie przysługuje prawo 

żądania kwoty wynagrodzenia wyższej niż określona w ust. 1. 

3. Wynagrodzenie płatne jest przelewem na konto bankowe Zleceniobiorcy po 

przedłożeniu rachunku. W przypadku konieczności przekazania 

wynagrodzenia za pośrednictwem poczty, koszt opłat pocztowych ponosi 

Zleceniobiorca. 

4. Należne wynagrodzenie Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy w terminie 

14 dni od momentu doręczenia zamawiającemu rachunku wystawionego 

przez Zleceniobiorcę. Dyrektor szkoły potwierdza wykonanie zadania.   

5. Rachunek, wraz z potwierdzeniem wykonania zlecenia o którym mowa  

w ust.1  Zleceniobiorca przekazuje Zleceniodawcy w nieprzekraczalnym 

terminie 14 dni od  wykonania niniejszej umowy.  

6. Zgodnie z regułą proporcjonalności (Wytyczne w zakresie kwalifikowania 

wydatków w ramach POKL z dnia 22.11.2010r.) w przypadku nieosiągnięcia 

założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie kwota 

rozliczona w ramach niniejszej umowy może zostać obniżona 

proporcjonalnie do stopnia osiągnięcia założeń. 
7. Wypłata wynagrodzenia jest uzależniona od dostępności środków na koncie 

projektu zależnych od przekazywania transz dotacji rozwojowej 

otrzymywanych od Instytucji Pośredniczącej PO Kapitał Ludzki  

w województwie łódzkim. Zleceniobiorca nie będzie wnosił roszczeń  
o wypłatę odsetek z tytułu opóźnionej płatności. 

8. Zleceniobiorca wyraża zgodę na unieważnienie umowy w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które 

miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części projektu. 

Zleceniobiorca oświadcza, że nie będzie wnosić roszczeń o wypłatę 
wynagrodzenia w przypadku unieważnienia umowy. 

 

§ 4 
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1. Zleceniodawca ma prawo wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem 

natychmiastowym bez prawa do wynagrodzenia w sytuacji gdy 

Zleceniobiorca nie wywiązuje się z obowiązków określonych w niniejszej 

umowie, a w szczególności : nieprawidłowo bądź nieterminowo realizuje 

zadania wynikające z przedmiotu umowy. 

2. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej i jest skuteczne z dniem 

otrzymania go przez Stronę do której jest skierowane. 

 

§ 5 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów związanych  

z realizacją niniejszej umowy. 

 

 

§ 6 

 

Jakiekolwiek zmiany w umowie mogą być dokonane w formie aneksu  

i zatwierdzone przez obie strony. 

 

§ 7 

 

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 8 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla  

każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

 …………………………………                         ……………………………….. 
                  (Zleceniodawca)                                                                       (Zleceniobiorca) 

 

 

 

 

    

 


