Projekt: Nowe szanse w Gminie i Mieście Czarnków
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Poddziałania 7.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+

Wzór:
Umowa na wykonywanie zadań instruktora warsztatu rekreacyjno turystycznego
Zawarta dnia ......2016 roku
W Czarnkowie
pomiędzy:
Zleceniodawca : Fundacja GĘBICZYN , Gębiczyn 24; 64-700 Czarnków , REGON: 570316256, NIP:
7631662257
reprezentowanym przez:
Stefan Wawrzyniak – Prezes Zarządu Fundacji
a:
Zleceniobiorca : …..NIP: …..
Na skutek przeprowadzonego postępowania w trybie zasady konkurencyjności zawarto umowę o następującej
treści:
§1
1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania następującego zadania:

Wykonywanie zadań instruktora warsztatu gastronomicznego w Centrum Integracji Społecznej w
Gębiczynie w ramach realizacji projektu: Nowe szanse w Gminie i Mieście Czarnków
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a. prowadzenie zajęć dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie
b. indywidualizacji prowadzonych zajęć poprzez prowadzenie indywidualnego
doradztwa i konsultacji dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie
c. przygotowanie programów zajęć i koncepcji wsparcia dla uczestników Centrum
Integracji Społecznej w Gębiczynie
d. prowadzenie dokumentacji wykonywanych zadań wg wskazań Zleceniodawcy
e. uczestnictwo w spotkaniach Zespołu Projektowego
f. prowadzenie karty czasu pracy
g. inne wynikające z pełnionej funkcji.
Zakres przedmiotowy umowy realizowany będzie zgodnie z założeniami projektu o którym mowa
powyżej oraz zapisami Ustawy z dnia 13.06.2003 o zatrudnieniu socjalnym i innymi właściwymi w tej
materii przepisami prawa.
Miesięczny czas wykonywania zadania: 120 godzin.
Czas realizacji: 1.07.2016 – 31.05.2019
§2
1.

Przedmiot umowy realizowany w ramach realizacji projektu Projektu: „Nowe szanse w Gminie i Mieście
Czarnków” przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Poddziałania 7.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+
2. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych, do których uzyskał
dostęp w toku realizacji umowy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).
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3.
4.

5.
6.

7.

Bez uprzedniej zgody Zamawiającego Wykonawcy nie wolno ujawnić treści umowy ani żadnej
informacji od Zamawiającego w trakcie realizacji umowy osobie trzeciej.
Bez uprzedniej zgody Zamawiającego Wykonawcy nie wolno wykorzystać jakichkolwiek
dokumentów, do których ma dostęp w wyniku realizacji umowy, w innych celach niż do jej
realizacji.
Po wykonaniu lub rozwiązaniu umowy poprzez wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy,
Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z jej realizacją.
Wykonawca odpowiada za szkodę, jaką wyrządził Zamawiającemu poprzez ujawnienie,
przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od
Zamawiającego wbrew przepisom prawa. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po
wykonaniu przedmiotu umowy lub jej rozwiązaniu bez względu na przyczynę.
W związku z realizacją przedmiotu umowy Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie
danych osobowych osób objętych wsparciem w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego 2014+.

§3
1.
2.

Zleceniobiorca wykona przedmiot umowy w okresie: do 31.05.2019 roku.
Zleceniobiorca ma pełną swobodę w zakresie tempa i sposobu wykonania przedmiotu umowy, tym
samym nie wykonuje prac pod kierunkiem Zleceniodawcy i w warunkach podporządkowania.
§4

1.

Zleceniobiorcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie brutto w wysokości: ……

2.

Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniobiorcę w terminie 14 dni po
przyjęciu pracy zleconej i dostarczeniu rachunku przez Zleceniobiorcę.
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do opóźnień w wypłacie wynagrodzenia w wypadku braku
środków na swoim koncie w związku z opóźnieniami w płatnościach ze strony Wojewódzkiego Urzędu
Pracy, na co Zleceniobiorca w chwili zawierania umowy wyraża zgodę.
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do umniejszenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w
niniejszym § do 50% kwoty wynagrodzenia brutto, w wypadku nieprawidłowego realizowania
przedmiotu Umowy przez Zleceniobiorcę. Kara umowna, o której mowa w zdaniu pierwszym niniejszego
punktu nie wyklucza możliwości dochodzenia odpowiedzialności odszkodowawczej, w wypadku gdy
działania lub zaniechania Zleceniobiorcy spowodowały szkody u Zleceniodawcy.

3.
4.

§5
1.
2.

Strony zgodnie ustalają, ze umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron
z dwu tygodniowym okresem wypowiedzenia.
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia w wypadku
rażącego naruszenia umowy lub obowiązków wynikających z umowy, w szczególności nieterminowego
wykonywania zadań lub wykonywania zadań z naruszeniem zasad należytej staranności.
§6

1.
2.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
§7
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Wszelkie spory wynikające w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę
Zleceniodawcy.
§8
1.
2.
3.

Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonanie pracy zleconej innym osobom bez zgody pisemnej
Zleceniodawcy.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich okoliczności i informacji o
charakterze technicznym, technologicznym, handlowym i organizacyjnym, itp., o których dowiedział się
w związku lub przy okazji wykonywania przedmiotu umowy.
Obowiązek zachowania tajemnicy obejmuje w szczególności kopiowanie, wykorzystanie, udostępnianie w
jakiejkolwiek formie, zbywanie i wydawanie osobom trzecim informacji i materiałów bez uprzedniej
zgody Zleceniodawcy wyrażonej w formie pisemnej.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZLECENIOBIORCA

ZLECENIODAWCA

