Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego 14/2019
UMOWA ZLECENIE - Wzór
zawarta w dniu .................................2019 r. w/we ……………..……………………………….
pomiędzy: Kujawsko – Pomorskim Oddziałem Okręgowym PCK w Bydgoszczy reprezentowanym przez Dyrektora- Danutę
Szukalską zwaną dalej Zleceniodawcą
a
Panią/em ……………………………………………………………..…………Zam.. ........................................................................................
……………………………………………………………………..……….. PESEL ...................... NIP ...................... zwaną dalej Zleceniobiorcą
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie specjalistycznych usług doradczych (porad/konsultacji) przez (należy
określić specjalność): ……………………………………..…………….…………. w wymiarze 35 godzin w okresie obowiązywania
umowy w ramach punktu konsultacyjnego prowadzonego w ramach projektu „Pogodna jesień życia na Pomorzu
i Kujawach - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów” zgodnie ze specyfikacją zawartą
w zapytaniu ofertowym, na podstawie którego została wyłoniona oferta Zleceniobiorcy.
§2
1. Okres zatrudnienia: obejmuje okres od 1.05.2019 r. - 30.11.2019 r.
2. Konsultacje będą świadczone dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych w wymiarze średnio 5 godzin w
miesiącu, przy czym godzina porady wynosi 60 minut z wyjątkiem psychologa, dla którego godzina porady wynosi 50
minut.
3. Strony ustalają miejsce świadczenia konsultacji: ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do ustalenia ze Zleceniodawcą grafiku porad/konsultacji nie później niż do 6 dni
roboczych przed rozpoczęciem miesiąca, w którym będą świadczone porady/konsultacje.
5. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonywania pracy innym osobom bez zgody Zleceniodawcy.
6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji prowadzonych porad/konsultacji, w tym gromadzenia
formularzy zgłoszeniowych opiekunów faktycznych oraz zgody na udostępnienie danych osobowych i zgody
na udostępnienie wizerunku opiekunów faktycznych oraz do przekazywania dokumentacji Zleceniodawcy
w wyznaczonym przez Zleceniodawcę terminie.
7. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zgody na udostępnienie danych osobowych i zgody na udostępnienie
wizerunku przez opiekuna faktycznego jest niezbędnym warunkiem rozpoczęcia udzielania porad/konsultacji przez
Zleceniobiorcę.
§3
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się w szczególności:
1) wykonywać wszelkie obowiązki wynikające z niniejszej umowy osobiście z najwyższą starannością, zgodnie
ze wskazaniami wiedzy oraz zasadami etyki zawodowej,
2) zachować w tajemnicy warunki realizacji niniejszej umowy oraz wszelkie informacje i dane pozyskane w związku z jej
realizacją,
3) w ciągu 7 dni od zmiany w formie pisemnej aktualizować wszelkie dane podane do zatrudnienia, w szczególności dane
dotyczące opłacania składek ZUS, a także informować o rozpoczęciu i zakończeniu studiów, specjalizacji itp.
1.
2.
3.
4.

1.

§4
Stawka brutto za jedną godzinę porady/konsultacji wynosi: ……………………..……… zł (słownie: ………………..………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….……)
Tytułem wynagrodzenia za świadczenie usług objętych niniejszą umową Zleceniobiorca otrzyma od Zleceniodawcy kwotę
brutto: ....................... zł (słownie: ..............................................................................................……………………………………….)
Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Warunkiem wypłaty wynagrodzenia za przepracowany miesiąc jest przedstawienie przez Zleceniobiorcę rachunku/faktury
VAT wraz z ewidencją przepracowanych godzin.
§5
Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność cywilną, zawodową i karną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie

obowiązków objętych niniejszą umową.
2. Zleceniobiorca ponosi z Zleceniodawcą solidarną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną w wykonaniu świadczeń
objętych niniejszą umową.
3. Za szkody w mieniu Zleceniodawcy powstałe przy wykonaniu niniejszej umowy z winy Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca
odpowiada w pełnej wysokości wyrządzonej szkody.
4. W przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę obowiązku określonego w § 3 ust. 1 pkt 2 Zleceniodawca może dochodzić
kary umownej w wysokości 10% wartości zamówienia.
5. Uprawnienie Zleceniodawcy, określone w ust. 4, nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej Zleceniobiorcy
na zasadach ogólnych.
6. Zleceniobiorca nie wykonuje zlecenia pod kierownictwem Zleceniodawcy. Zobowiązany jest on samodzielnie
zorganizować sobie czynności określone niniejszą umową w sposób gwarantujący odpowiednią ich realizację.
1.
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§6
Zleceniobiorca zobowiązuje się do realizacji zadań wymienionych w § 1 samodzielnie i niepowierzania ich wykonania
osobie trzeciej.
§7
Zleceniobiorca zobowiązany jest do poddania się kontroli jakości świadczonych usług dokonywanej przez Zleceniodawcę
lub osobę przez niego upoważnioną.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do przedstawienia dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia
zawodowe osób świadczących usługi doradcze na podstawie niniejszej umowy.
§8
W ramach wykonywanej umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się przestrzegać w szczególności:
▪ przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
▪ przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów wewnętrznych obowiązujących
u Zleceniodawcy.
Zleceniobiorca potwierdza znajomość przepisów, norm i wymagań powołanych w ust. 1. oraz posiadanie kwalifikacji
niezbędnych do wykonywania niniejszej umowy.
Zleceniobiorca zobowiązuje się dbać o mienie Zleceniodawcy, ze szczególnym uwzględnieniem mienia wykorzystywanego
przez Zleceniobiorcę w celu realizacji niniejszej umowy.

§9
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
1.
2.
-

§10
Zleceniobiorca wyraża zgodę na komunikowanie się z nim drogą mailową pod wskazany w kwestionariuszu adres.
W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową uprawnienia i obowiązki określają przepisy prawne w szczególności:
ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 nr 47 poz. 211 z późn. zm.);

§11
1. Jeżeli w związku z realizacją niniejszej umowy powstaną spory, obie Strony dołożą starań do ich rozwiązania na drodze
polubownej.
2. W razie braku porozumienia pomiędzy Stronami, spór rozstrzyga właściwy sąd powszechny dla siedziby Zleceniodawcy.
§12
1. Zleceniodawca może rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień
niniejszej umowy przez Zleceniobiorcę.
§13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Zleceniobiorca

………………………………………….

Zleceniodawca

…………………………………………………

