Umowa nr …………………………
zawarta w ramach Projektu „Dostosowanie oferty edukacyjnej 14 placówek Centrum Kształcenia
Torus do potrzeb rynku pracy” zgłaszanego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
zawarta w dniu ……….. roku w……………………. pomiędzy:
……………………………………………………………………………………………..…,
…………………… z siedzibą w …………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
........................................................................................
........................................................................................
zwanym dalej „Zleceniodawcą”.
a
……………………………………………………………………………………………….......………
……………………………………………………………………………………….......
zwanym dalej „Zleceniobiorcą”.

§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie usługi szkoleniowej w następujących tematach1:
a) „Stomatologia estetyczna – kserostomia – wiedza medyczna w kompetencji doskonałej
ASYSTY lekarza PERIODONTOLOGIA”
b) „Profesjonalna asysta w ortodoncji”
c) „W kręgu apteki”
d) „Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna w aptekach”
e) „Podróż do świata orientu”
f) „Kurs masażu relaksacyjnego”
g) „W świetle przepisów i dokumentów”
h) "Bezpieczni w pracy”
i) „Kompetencje opiekuna w świetle prawa"
j) „Kurs doskonalący w zakresie opieki geriatrycznej"
k) „Profesjonalne redagowanie pism służbowych i urzędowych”
l) „Obywatel a samorząd terytorialny”
m) warsztaty wizerunkowe dla kobiet: „Zmień wizerunek i odnieś sukces"
n) „Artystyczne zdobienie paznokci”
Szczegółowy opis znajduje się w Zapytaniu Ofertowym oraz ofercie Zleceniobiorcy które
stanowią załączniki do niniejszej umowy.
2. W ramach przedmiotu umowy Zleceniobiorca zobowiązany jest do przeprowadzenie szkolenia
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do należytej staranności przy wykonaniu przedmiotu zlecenia
i decyduje o sposobie wykonania usługi.
4. Zleceniobiorca jest zobowiązany do zapewnienia we własnym zakresie i na swój koszt
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wszystkich, materiałów, wyposażenia, urządzeń, narzędzi i innych elementów niezbędnych do
wykonania wszystkich prac/usług/zadań koniecznych do realizacji przedmiotu umowy.
§ 2.
1. Jeżeli realizacja umowy wymaga działań ze strony Zamawiającego (np. akceptacji materiałów
szkoleniowych) Zleceniobiorca wystąpi pisemnie do Zleceniodawcy o podjęcie tych działań.
§ 3.
1. Zleceniobiorca będzie wykonywał powierzone mu w ramach umowy obowiązki w terminie od
dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2018 r.
2. Przedmiot umowy uznaje się za zrealizowany po wykonaniu usługi wraz z protokołem
potwierdzającym jej realizację.
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§ 4.
Za realizację przedmiotu zamówienia Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy
wynagrodzenie zgodne z ceną podaną w ofercie, która stanowi podstawę do rozliczeń
finansowych między stronami to jest kwotę:
…………........ zł brutto (słownie:…………………….................. …zł)
za 1 godzinę
przeprowadzonego szkolenia, na podstawie wystawionych przez Zleceniobiorcę rachunków wraz
z miesięczną informacją o liczbie godzin wykonywania zlecenia.
Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Zleceniobiorca
z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji
przedmiotu umowy, tj. podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz składka
na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne ZUS.
Wynagrodzenie zostanie wypłacone przez Zamawiającego na podstawie przedłożonych przez
Zleceniobiorcę rachunków. Podstawą wystawienia rachunku jest miesięczna informacja, o liczbie
godzin wykonywania zlecenia w danym miesiącu.
Rachunek należy złożyć do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy
rozliczenie.
Płatność nastąpi przelewem na rachunek Zleceniobiorcy: ………………………………
prowadzony w banku………………..….
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zleceniodawcy.

§5
1. Rażące niewywiązywanie się z przyjętych na mocy niniejszej umowy zobowiązań przez jedną ze
stron skutkuje prawem drugiej do natychmiastowego rozwiązania umowy.
2. Rozwiązanie umowy powinno być dokonane na piśmie z podaniem przyczyny rozwiązania
umowy oraz dostarczone pocztą lub osobiście, pod rygorem nieważności.
3. W przypadku, gdy nastąpi rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy,
Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania za poniesione straty na
drodze sądowej.
§6.
Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania zlecenia osobom trzecim.
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§ 7.
Ewentualne zmiany warunków umowy są dopuszczalne tylko w przypadkach i na zasadach
określonych w Zapytaniu ofertowym w wyniku którego niniejsza umowa została zawarta
i wymagają dla swej ważności formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.
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W sprawach nieunormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
Wszelkie spory, wynikające z różnej interpretacji ustaleń niniejszej umowy, strony będą się
starały rozwiązać polubownie. W przypadku nie dojścia przez strony do porozumienia, do
rozstrzygnięcia sporu ustala się właściwe sądy właściwe dla siedziby Zamawiającego.
Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla
Zamawiającego i 1 dla Zleceniobiorcy.

ZLECENIOBIORCA:

ZLECENIODAWCA:

