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l. 

Fundusze 
Europejskie c.zow ze. Unia Europejska 

Europejski Fundusz Społeczny Program Regionalny serce Polski 

UMOWA ZLECENIE NR 2/UZINE/2018 

zawarta w dniu 19 stycznia 2018r. w Gzach pomiędzy Gminą Gzy z siedzibą w Gzy 9,06-1 26 Gzy, 

NIP 568-1 5-45-506, REGON 1 303781 14, w imieniu i na rzecz której działa Wójt Gminy Gzy -

Barbara Po1aI1ska" zwana w treści umowy "Zleceniodawcą" 

a 

Panem Waldemarem Kickim, zam. 

zwanym w treści umowy "Zleceniobiorcą". 

§ l 

1 .  	 Przedmiotem umowy jest sprawowanie opieki nad uczniami w czasie ich przewozu 

autobusem. 

2. 	 Zleceniobiorca zobowiązuje się do zrealizowania zadań, o których mowa w § w ramach 

projektu ,,Nowoczesna edukacja w Gminie Gzy" (zwanego dalej "Projektem"), 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego (zwanego dalej "EFS") z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

3. 	 Zleceniobiorca będzie realizował zlecenie w okresie od 19 stycznia 2018r. do 30 czerwca 

2018r. 

4. 	 Godzina zegarowa oznacza 6 0  minut. 


§ 2  


l .  	 Zleceniobiorca, przy wykonywaniu zadaI1, o których mowa w § 1 ust. 1 ,  będzie działał 

wyłącznie dla Zleceniodawcy i w jego imieniu. 

2. 	 Zleceniobiorca wykonuje zadania, o których mowa w § l ust. l, samodzielnie. Jednakże 

Zleceniodawca zachowuje prawo wglądu w działania Zleceniobiorcy poprzez Koordynatora 

Projektu lub osoby imiennie wskazane. 

3. 	 Zleceniobiorca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych 

zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. 


§ 3 


l .  	Zleceniobiorca zapewnia, że posiada odpowiednie kwalifikacje oraz wiedzę do wykonywania 

przedmiotu zlecenia. 

2. 	 Zleceniobiorca oświadcza, że zapoznał się z Projektem i zasadami EFS. 

3. 	 Zleceniobiorca zobowiązuje się do zamieszczania na wszystkich materiałach i dokumentach, 

mających związek z Projektem, logo UE i EFS. 

W okresie wskazanym w § l ust. 3 Zleceniodawca wypłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie za 

rzeczywistą liczbę godzin wykonywania zlecenia płatne w wysokości 18,00 zł brutto (słownie: 

osiemnaście zł 00/1 00) za godzinę zegarową. 
2. 	 Od kwoty wynagrodzenia potrącona zostanie zaliczka na podatek dochodowy oraz składki na 

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. 	 Wypłata wynagrodzenia nastąpi po wystawieniu rachunku przez Zleceniobiorcę i stwierdzeniu 

przez Zleceniodawcę terminowego i prawidłowego wykonywania zleconej pracy w terminie 

21 dni od daty złożenia rachunku. Dopuszcza się rachunki częściowe. 

4. 	 Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy.za dzie6 zapłaty uznaje się 

dzień wystawienia polecenia przelewu przez Zleceniodawcę. 

§ 5 

http:Wykonawcy.za


 

b) 

§7 

 Fundusze Unia Europejska Europejskie t.tz.owsz.e. 
Europejski Fundusz Społeczny 

Program Regionalny 	 serce Polski 

Strony zgodnie stwierdzają, że świadczenia określone w niniejszej umowie wyczerpują całkowicie 

zobowiązania Zleceniodawcy na rzecz Zleceniobiorcy z tytułu dokonanych przez niego czynności, 

o których mowa w § 1 ust.1 	 niniejszej umowy. 

§6 

1. 	 Odpowiedzialność za szkody powstałe poprzez wadliwą realizację zlecenia wobec 

Zleceniodawcy i osób trzecich obciążają w całości Zleceniobiorcę. 

2. 	 W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez 

Zleceniobiorcę, Zleceniodawca może od niej odstąpić lub obniżyć wynagrodzenie określone 

w § 4 ust. l niniejszej umowy. 

3. 	 W przypadku odstąpienia, przez którąkolwiek ze stron, od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Zleceniobiorcy, Zleceniodawcy będzie przysługiwało prawo żądania zapłaty kary 

umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. l mmeJszej 

umowy. Zleceniobiorca zobowiązuje się do 	 zapłacenia Zleceniodawcy kary umownej 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. 

4. 	 W przypadku opóźnie6 w terminowym wykonaniu umowy przez Zleceniobiorcę, 

Zleceniodawca może żądać zapłaty kary umownej w wysokości l % wynagrodzenia brutto za 

każdy dzień zwłoki, na co Zleceniobiorca wyraża zgodę. 

5. 	 Zleceniodawca ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadku, gdy Zleceniobiorca rażąco narusza warunki umowy, a w szczególności: 

a) nie realizuje umowy, 

narusza obowiązki wynikające z niniejszej umowy, 

c) złożył fałszywe oświadczenia lub inne dokumenty poświadczające nieprawdę, bądź nie 

podał istotnych okoliczności mających wpływ na zawarcie umowy. 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zleceniodawca może od niej odstąpić. W takim przypadku Zleceniobiorca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego z tytułu dotychczas wykonanej części przedmiotu niniejszej umowy. 

§8 

1. 	 Zleceniobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

Zleceniodawcę, a w szczególności na upublicznienie informacji dotyczącej realizowanej 

usługi, podmiotu wykonującego usługę oraz kosztów jej realizacji. 

2. 	 Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do przetwarzania danych osobowych Uczestników 

Projektu wyłącznie w celu wykonania niniejszej umowy i w zakresie niezbędnym do jej 

wykonania. 

3. 	 Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych 

pozyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy. 

4. 	 Zleceniobiorca zobowiązuje się do zaprzestania przetwarzania danych osobowych 

Uczestników Projektu po zakończeniu lub rozwiązaniu umowy. 

§9 

Zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§1O 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§11 
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, ...... ., .......... ........................... 

inż. Barhara Palańskn 

mgr Ewclirw Stawhlska 

"z.owsz.e. 
serce Polski 

dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdej 

Unia Europejska 
Europejski Fundusz Społeczny 

po jednym dla 

Zleceniobiorca 




