WSPARCIE SYSTEMU USŁUG ASYSTENCKICH NA TERENIE POWIATU KŁODZKIEGO
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
RPO WD na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9Włączenie społeczne,
Działanie 9.2Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych

Załącznik nr 3
Do zapytania ofertowego NR 6/RPO/9.2/AOON/FR
Z dnia 26.10.2017r.
Wzór umowy
UMOWA ZLECENIE nr …./2017/AOON/DOR
zawarta w dniu ………………………roku w Wałbrzychu pomiędzy:
pomiędzy: Fundacja Razem z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Beethovena 1-2, zarejestrowaną w KRS
pod numerem 0000213039, NIP 8862772667,
reprezentowaną przez: Sebastiana Boreckiego - Prezesa
zwany dalej „Zleceniodawcą”
zwanym dalej: „Zamawiającym”
a
Panem ……………………………………………………….
zamieszkałym w ……………………………………………………
PESEL: …………………………………………………………………
zwanym dalej „Zleceniobiorcą”

§1
1. Zamawiający oświadcza, że niniejsza umowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Niniejsza umowa zostaje zawarta w ramach
realizacji projektu: ,, Wsparcie systemu usług asystenckich na terenie powiatu kłodzkiego ” w ramach
regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach
Działania 9.2.
2. Zleceniodawca przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów
ustawy z dnia 23 kwietnia 1968 r. Kodeks cywilny uwzględniając zasadę konkurencyjności oraz
„Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”,
3. Zleceniobiorca wziął udział w zapytaniu nr 6/RPO/9.2/AOON/FR, złożył w nim ofertę i oferta ta
została wybrana przez Zleceniobiorcę.

§2
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie indywidualnych, specjalistycznych usług doradczych z
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zakresu prawa dla osób niepełnosprawnych na terenie powiatu ząbkowickiego. Usługi te będą
świadczone na rzecz uczestników projektu pn. „Wsparcie systemu usług asystenckich na terenie
powiatu kłodzkiego ”.
2. Usługi doradcze będą obejmowały następujący zakres tematyczny:
a) prawo pracy dla osób niepełnosprawnych,
b) ulgi podatkowe, komunikacyjne i inne dla osób niepełnosprawnych,
c) świadczenia pomocy społecznej, dodatków pielęgnacyjnych i usług opiekuńczych dla osób
niepełnosprawnych,
d) wsparcie Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych,
e) porady prawne odnośnie ZUS i US,
f) dotacje i programy z Unii Europejskiej dla osób niepełnosprawnych.
3. Szczegółowy zakres każdej z porad zależeć będzie od faktycznego zapotrzebowania każdego
Uczestnika/Uczestniczki.
4. Usługi świadczone będą w okresie między 15.11.2017, a 30.11. 2018.
5. Usługi świadczone będą na terenie powiatu ząbkowickiego w miejscu zamieszkania osoby
niepełnosprawnej lub innym miejscu przez tę osobę wyznaczonym, na zlecenie Zamawiającego.
6. Zatrudnienie w czasie trwania umowy może obejmować od 1 do 344 godzin – w zależności od
faktycznego zapotrzebowania na usługę. Rozkład godzin w ramach realizowanej usługi, w trakcie
trwania całej umowy jest całkowicie uwarunkowany rzeczywistym zapotrzebowaniem zgłaszanym
przez uczestników/uczestniczki i nie może zostać określony przez Zamawiającego jako średnia liczba
godzin w miesiącu. Powyższe zapisy oznaczają również, że świadczenie usługi może nie być
realizowane w każdym miesiącu trwania umowy. Wykonawca oświadcza, że jest świadom
powyższych zapisów i że zrzeka się wszystkich roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego.
7. Zamawiający zakłada, że 1 godzina usługi doradczej to 60 minut, przy czym okres świadczenia
usługi liczy się od momentu wejścia do miejsca spotkania z Uczestnikiem/Uczestniczką, do momentu
wyjścia.
8. Wykonawca o czasie i miejscu świadczenia usługi zostanie poinformowany nie później niż 3 dni
przed terminem jej zlecenia, ale dopuszcza się zlecenie usługi przez Zleceniodawcę Wykonawcy z
dnia na dzień. Wykonawca przyjmuje do wiadomości powyższe zapisy i nie będzie rościł z tego tytułu
pretensji wobec Zamawiającego
9. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie i prowadzenie dokumentacji potwierdzającej
wykonanie usługi (karty pracy, karta usługi doradczej, wg wzoru opracowanego przez
Zamawiającego) i przedkładanie ich w terminie do ostatniego dnia danego miesiąca realizacji usługi.
§3
1. Potwierdzeniem czasu wykonywania usługi będzie obligatoryjnie ewidencja godzin wykonywania
umowy zlecenia oraz sprawozdanie z wykonanej pracy za dany miesiąc.
2. Ewidencja wymieniona w ust. 1, obejmuje okres miesiąca kalendarzowego. Wskazywana jest w niej
ilość godzin i minut przepracowanych każdego dnia przez Zleceniobiorcę. Ww. ewidencja jest
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dostarczana Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę najpóźniej do godz.12 ostatniego dnia roboczego
miesiąca, którego dotyczy.
3. Dane zawarte w ww. ewidencji akceptowane są przez Zleceniodawcę lub osobę przez niego
upoważnioną i podlegają kontroli. W razie wątpliwości odnoszących się do informacji w niej
wykazanych, Zleceniodawca niezwłocznie skontaktuje się ze Zleceniobiorcą w celu ich wyjaśnienia.
§4
1. Zleceniobiorca oświadcza, że nie są mu znane żadne przeszkody prawne ani faktyczne,
uniemożliwiające zawarcie i pełną realizację niniejszej Umowy oraz że posiada wykształcenie
i umiejętności niezbędne do prawidłowego wykonania zlecenia.
2. Zleceniobiorca oświadcza, że jest w pełni świadom zawarcia umowy o charakterze
cywilnoprawnym i konsekwencji z tego tytułu wynikających. W szczególności Zleceniobiorca
oświadcza, że jest świadomy faktu, że niniejsza umowa nie jest umową o pracę oraz, że w związku z
tym nie przysługują mu uprawnienia wynikające z nawiązania stosunku pracy.
3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonania umowy we własnym zakresie i nie może powierzyć
jej realizacji osobie trzeciej*1
4. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonania umowy z wykorzystaniem osób zdolnych do
wykonania zmówienia zgodnie ze złożoną ofertą w ramach prowadzonego postępowania nr
6/RPO/9.2/AOON/FR .*2
§5
1. Zleceniobiorcy za wykonaną usługę przysługuje wynagrodzenie w wysokości …….. zł brutto
(słownie: …………………………….. brutto) za jedną godzinę indywidualnego doradztwa.
2. Za każdy miesiąc świadczenia Usług Zleceniobiorcy będzie przysługiwało wynagrodzenie w
wysokości, która zostanie obliczona uwzględniając ilość godzin faktycznie świadczonych Usług, które
zostały udokumentowane zgodnie z warunkami Umowy w danym miesiącu kalendarzowym oraz
kosztu za jedną godzinę zegarową świadczenia Usług.
3. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy za świadczone usługi wypłacane jest do 10 dnia następnego
miesiąca za miesiąc poprzedni. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość późniejszego rozliczenia się
ze Zleceniobiorcą w miarę posiadania środków finansowych na koncie projektu przekazywanych
przez Instytucję Pośredniczącą RPO WD na Dolnym Śląsku. Zleceniobiorca nie będzie z tego tytułu
naliczał odsetek.
4. Zleceniobiorcy nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu do osób niepełnosprawnych –
Uczestników projektu oraz powrotu do miejsca zamieszkania ani roszczenie o zwrot innych kosztów,
poniesionych w związku ze świadczeniem Usług.

1
2

Dotyczy osób fizycznych
Dotyczy zleceniobiorców innych niż osoby fizyczne
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5. Niekwalifikowane będzie wynagrodzenie Zleceniobiorcy w przypadku nierzetelnego zestawienia
godzin i zadań, nieprzedłożenia prawidłowo wypełnionych dokumentów potwierdzających wykonanie
zlecenia, bądź przekroczenia 276 godz. miesięcznego zaangażowania zawodowego Zleceniobiorcy*3.
§6
1. Zleceniodawca dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie.
2. Warunkami uzasadniającymi wprowadzenie zmian do umowy mogą być m.in.:
a) zalecenia Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej dotyczące realizacji przedmiotu
zamówienia;
b) w przypadku zmiany liczby uczestników deklarujących uczestnictwo w ramach doradztwa
objętego niniejszym zapytaniem z uwagi na rezygnację lub rekrutację dodatkowych osób, możliwa jest
zmiana liczby osób uczestniczących w doradztwie;
c) konieczność zmiany terminu/ harmonogramu realizacji doradztwa z przyczyn leżących po stronie:
- Wykonawcy (np. działanie siły wyższej) – w takim przypadku Wykonawca w porozumieniu z
Zamawiającym wyznacza niezwłocznie nowy termin doradztwa, przy czym Zamawiający zastrzega,
że powodem zmiany terminu nie może być brak dostępności kadry wskazanej przez Wykonawcę do
prowadzenia doradztwa,
- Zamawiającego (np. działanie siły wyższej, przerwanie realizacji projektu) w takim przypadku
zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą uzgodni nowy termin realizacji doradztwa;
d) inne sytuacje niemożliwe do sprecyzowania przed podpisaniem umowy z Wykonawcą wynikające
tzw. z siły wyższej lub zmiany przepisów, uzasadniające wprowadzenie zmian w celu należytej
realizacji projektu.
§7

1. Szczegóły niniejszej umowy, wszystkie informacje dotyczące działalności Zleceniodawcy oraz jego
klientów, treść projektu, włączając w to zebrane dane oraz bieżącą działalność Zleceniodawcy, inne
materiały uzyskane w trakcie realizacji projektu muszą być traktowane jako poufne. Nie wolno ich
wykorzystywać do celów innych niż określone przez Zleceniodawcę oraz powinny zostać zwrócone
Zleceniodawcy po zakończeniu realizacji zadania.
2. W przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca może
rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym.
3. Zleceniobiorca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia
Zleceniobiorcy w przypadku:
a. nieprzestrzegania przez Zleceniobiorcę zapisów Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020,
3

Dotyczy osób fizycznych
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b. Wykonania przez Zleceniobiorcę usługi w sposób niezgodny z postanowieniami umowy
oraz bez zachowania należytej staranności w szczególności nieuwzględnienia
dodatkowych wymagań Zleceniodawcy zgłoszonych podczas realizacji usługi
dotyczących indywidualnych potrzeb Uczestnika/Uczestniczki.
4. Zleceniodawca zastrzega możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
Zleceniobiorcy.
5. Strony niniejszej umowy zostają zwolnione z odpowiedzialności za całkowite lub częściowe niespełnienie zobowiązań wynikających z Umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej.
6. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się okoliczności, zdarzenia nadzwyczajne niemożliwe do
przewidzenia i do zapobieżenia mimo dołożenia najwyższej staranności, będące poza kontrolą Stron,
np.: katastrofalne działanie sił przyrody, wojna, strajki generalne.

§8
1. Zleceniodawca i Zleceniobiorca mają możliwość wypowiedzenia zlecenia z dwutygodniowym
okresem wypowiedzenia.
2. Do spraw nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy lub jej dotyczące będą rozstrzygane
przez sąd właściwy miejscowo dla Zleceniodawcy.
4. Zmiany Umowy oraz wszelkie oświadczenia Stron wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zleceniobiorcy
i jeden dla Zleceniodawcy.

………………………………………………
………………………………………………
Zleceniodawca
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