Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

WZÓR UMOWY ZLECENIE
zawartej w dniu………………. w ………………….….
pomiędzy :
Centrum Psychologicznym „Widnokrąg” Anna Wierzbicka z siedzibą w Warszawie (00-362) ul.
Gałczyńskiego 4/201, NIP 113-229-50-33, zwaną dalej „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez: Annę Wierzbicką - właściciel,
a
………………….………………………………………………………………………………………………………………………………..........,
(imię I nazwisko/nazwa firmy)

… …........................................, …………..………., ………………………………………………..…………………………..……….
(miejscowość)

(kod pocztowy)

(ulica I numer)

NIP*/PESEL* ……………………………………………………….…………… *niewłaściwe skreślić
zwaną dalej „Wykonawcą”.
§1
Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca wykonanie, a Wykonawca wykonuje
w sposób samodzielny następujące prace: świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu zajęć z
wybranego zakresu tematycznego 280 godzinnego szkolenia dla Opiekunów w żłobkach lub klubach
dziecięcych wraz z opracowaniem/przygotowaniem szczegółowego programu zajęć we współpracy z
Zamawiającym oraz opracowaniem pytań egzaminacyjnych z zakresu prowadzonych zajęć w ramach
projektu „Żłobek dla malucha – szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica”, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Program szkolenia określony jest w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z
dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie
dziecięcym.

1. W ZAKRES PRAC WCHODZI:
1.1. Prowadzenie wybranych zajęć ustalonych wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę
wynikających z programu szkolenia „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym”, określonych w
załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
a) miejsce szkoleń: m.st. Warszawa;

c) termin szkoleń: I grupa: 21.06.2017 r – 09.08.2017 r; II grupa: 10.07.2017 r –
29.08.2017
d) szkolenia odbywać się będą w dniach od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w przedziale godzinowym
9.00-16.00;
1.2.opracowanie/przygotowanie szczegółowego programu zajęć w ramach współpracy z
Zamawiającym oraz opracowanie pytań egzaminacyjnych z zakresu prowadzonych zajęć.
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b) liczba grup i osób na szkoleniu: 2 grupy, każda po 10 osób

2. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY
a) Realizacja zamówienia zgodnie z wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy.
b) Opracowanie/przygotowanie szczegółowego programu zajęć w ramach współpracy z
Zamawiającym, opracowanie pytań egzaminacyjnych z zakresu prowadzonych zajęć.
c) Prowadzenie/uzupełnianie dokumentacji projektowej zgodnie z wytycznymi.
d) Wypełnianie ewidencji czasu pracy wykonawcy w miesiącu, w którym prowadzi
szkolenia i przekazywanie jej Zamawiającemu najpóźniej do 5 dnia następnego
miesiąca (zał. nr 2 do umowy).
e) Wykonawca zobowiązany będzie przekazać w wersji papierowej Zamawiającemu
opracowany szczegółowy program dotyczący w/w zajęć. Program może być także
przedstawiony w wersji elektronicznej.
f) Wykonawca jest zobowiązany do stawienia się w ustalonym z Zamawiającym
terminie i miejscu na co najmniej 15 min przed rozpoczęciem zajęć.
g) Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić zajęcia wg harmonogramu czasowo –
merytorycznego (zał. nr 1 do umowy).
h) Wykonawca przekaże Zamawiającemu opracowane pytania egzaminacyjne w liczbie
ustalonej z Zamawiającym.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

§2
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia z należytą starannością.
Wykonawca nie może powierzyć wykonania zlecenia osobie trzeciej.
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w dokumentach wewnętrznych
Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się zarówno w okresie obowiązywania niniejszej umowy, jak i w
terminie 2 lat po jej wygaśnięciu do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących
niniejszej umowy oraz pozostałej działalności Zamawiającego.
Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów realizacji projektu
„Żłobek dla malucha – szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica”, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wykonawca, na żądanie podmiotów kontrolujących Zamawiającego zobowiązany jest do
udostępniania wszelkiej dokumentacji dotyczącej realizacji niniejszej umowy.

§4
1. Strony ustalają, iż wynagrodzenie za realizację zamówienia wynosi ………………… zł brutto brutto:
(słownie: …………………..……… 00/100 gr brutto brutto) za godzinę dydaktyczną.
2. Łączna liczba godzin dydaktycznych zajęć, którą Zamawiający zleca Wykonawcy w ramach
realizacji niniejszego zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy wynosi: ……………
3. Odbiór realizacji zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru usługi bez zastrzeżeń ze
strony zamawiającego.
4. Zapłata nastąpi, po podpisaniu protokołu odbioru bez uwag, przelewem na numer rachunku
podanego przez Wykonawcę, na podstawie prawidłowo wystawionego rachunku/faktury w terminie
14 dni od dnia dostarczenia rachunku/faktury.
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień złożenia polecenia przelewu przez Zamawiającego.
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§3
1. Termin realizacji umowy wynosi od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2017 r.

6. W przypadku nie przekazania Zamawiającemu środków finansowych przez Lidera projektu,
wypłacanych na podstawie umowy partnerskiej, wypłata wynagrodzenia nastąpi niezwłocznie po
przekazaniu tych środków. W takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne
roszczenia finansowe z tytułu opóźnienia wypłaty wynagrodzenia.
§5
1. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę na piśmie za dwutygodniowym okresem
wypowiedzenia. W przypadku porozumienia stron okres wypowiedzenia może ulec skróceniu.
2. Zamawiający jest upoważniony do pisemnego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w
przypadku:
a) niewykonania zgodnie z ustalonym harmonogramem czasowym zajęć w ramach
przedmiotowych szkoleń i/lub nierealizowania pozostałych zapisów umowy, a pomimo
pisemnego wezwania nierozpoczęcie ich wykonywania w ciągu 2 dni od dnia wezwania a także
w przypadku rażącego naruszenia obowiązków umownych przez Wykonawcę,
b) rozwiązania umowy o dofinansowanie, umowy partnerskiej, na podstawie której jest
finansowana niniejsza umowa.
§6
1. Zamawiający nie posiada w stosunku do Wykonawcy jakichkolwiek uprawnień i obowiązków
charakterystycznych dla stosunku pracy. Żadne z postanowień niniejszej umowy nie może być w razie
jakichkolwiek wątpliwości interpretowane jako odnoszące się do regulacji z zakresu prawa pracy, a
ma być interpretowane wyłącznie jako cywilnoprawna umowa o świadczenie usług.

§7
1. Umowa jest finansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach projektu „Żłobek dla malucha – szansą na powrót do aktywności zawodowej
rodzica”.
§8
Wszelkie spory czy roszczenia między Stronami wynikające z niniejszej umowy, powinny być
rozwiązywane bez zbędnej zwłoki – drogą negocjacji między Stronami.
W przypadku niepowodzenia tych negocjacji, zaistniałe spory będzie rozstrzygał sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

..................................

................................

Załącznik nr 1 do umowy nr………
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§9
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnego
aneksu, podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności.
2. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Harmonogram czasowo-merytoryczny zawierający daty, godziny oraz tematy zajęć do
przeprowadzenia przez Wykonawcę na podstawie w/w umowy.
Dzień
miesią
ca

Dzień
tygodnia

Temat prowadzonych zajęć

Liczba
godz.
dydaktycznych

Liczba
godz.
zegarowych

Godziny
pracy

1.
2.
3.
4.
Zobowiązuję się przeprowadzić zajęcia zgodnie z niniejszym harmonogramem.

………………………………………………………………..
WYKONAWCA

Załącznik nr 2 do umowy nr ……………
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lp

Miesięczna ewidencja czasu pracy Wykonawcy
1. Za okres:
2. Instytucja:
3.
4.
5.
6.

…………………………………………………………………………………………..
Centrum Psychologiczne „Widnokrąg” Anna Wierzbicka,
ul. K.I. Gałczyńskiego 4/201,00-362 Warszawa
Tytuł projektu: „Żłobek dla malucha – szansą na powrót do aktywności zawodowej
rodzica”
Numer projektu: RPMA.08.03.02-14-6742/16
Imię i nazwisko: …………………………….……..
Zadania wykonywane w projekcie:

Dzień
miesiąca

Dzień
tygodnia

Opis zadań wykonywanych
w ramach projektu

Liczba
godzin
zegarowych

Liczba
godzin
Dydaktycznych

Godziny
pracy

…………………………………
(data, podpis Wykonawcy)

……………………....
(data, podpis Zamawiającego)
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
OGÓŁEM godzin w miesiącu:

"Oświadczam, że łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym
środków własnych beneficjenta i innych podmiotów na podstawie stosunku pracy, stosunku
cywilnoprawnego czy umów o dzieło nie przekracza 276 godzin miesięcznie oraz że powyższe dane są
zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadoma/y odpowiedzialności z tytułu podania nieprawidłowych
danych i możliwości prawnego dochodzenia roszczeń w drodze powództwa cywilnego w przypadku
złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą”.
Oświadczam, że wszystkie czynności przewidziane w umowie nr…………………….. z dn. ……………………………
za miesiąc …………………wykonane zostały prawidłowo i w terminie.

Data, podpis Wykonawcy ……………………………

"Stwierdzam, że czynności przewidziane do realizacji w miesiącu …………………… zostały wykonane
zgodnie z umową z dn. ………………………………………
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Data, podpis Zamawiającego…………………………
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