
           Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
     w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                                                                        
    UMOWA -  ZLECENIE Nr ............ - projekt

Zawarta w dniu ............................ 2012 roku w Pleszewie,

pomiędzy:

Powiatowym Centrum Pomocy  Rodzinie  w  Pleszewie,  ul.  K.  Wielkiego  7a,  63-300  Pleszew,  

NIP ..........., REGON ...............  reprezentowanym przez

1). Grażynę Kaczmarek - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Pleszewie,

zwanym dalej „Zleceniodawcą”
a firmą: .................................... z siedzibą w ....................................

NIP: .....................
REGON: ...............................
reprezentowaną przez: 

1. ................................................

zwaną dalej w tekście „Zleceniobiorcą”,

Umowa  niniejsza  realizowana  jest  w  ramach  projektu  systemowego  ,,Razem  łatwiej”. 
Program  aktywizacji  zawodowej  i  społecznej  w  Powiecie  Pleszewskim”, 
współfinansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego  Funduszu 
Społecznego, Działanie 7.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zwanego dalej Projektem 
„Razem łatwiej ”  Nr umowy: ..............................

§ 1
1.Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji przeprowadzenie szkolenia/kursu: 

- prawa jazdy kategorii B dla ...............................................
2.Szkolenie zostanie zrealizowane w terminie od .......................... 2012r.

do ............................ 2012r.

3.  Wykonawca zobowiązuje  się  do  solidnego  i  uczciwego  przeszkolenia  osoby  szkolonej w 

zakresie  wskazanych  powyżej  kategorii  Prawa  Jazdy,  do  rzetelnego  przekazywania  wiedzy  i 

kształtowania umiejętności wynikających z programu szkolenia.

4. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednim sprzętem, odpowiednimi pomocami 

naukowymi oraz odpowiednią kadrą aby przeprowadzić szkolenie.

5. Wykonawca zapewnia:

-  szkolenie teoretyczne w wymiarze co najmniej .......... godzin lekcyjnych (jedna godzina lekcyjna 

to 45 minut) oraz szkolenie praktyczne w wymiarze co najmniej ........... godzin zegarowych
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(jedna godzina to 60 minut szkolenia).

3). Wykonawca zobowiązuje się do:

• poddania się kontroli realizowanych czynności przez Zleceniodawcę, 

• niezwłocznego  informowania  Zleceniodawcy  o  powstałych  nieprawidłowościach  oraz 

zagrożeniach w realizacji zlecenia,

• pisemnego poinformowania Zleceniodawcy w terminie 2  dni  od rozpoczęcia usługi  oraz 

planowanych zajęć szkoleniowych/kursu,

• po zrealizowaniu zlecenia (w terminie 2 dni od daty zakończenia realizacji) zleceniobiorca 

przedstawi pisemną informację o wykonaniu zlecenia z listą obecności na szkoleniu/kursie, 

stanowiącą załącznik do niniejszej umowy,

• umożliwienia  Zamawiającemu  oraz  organom  nadzoru  i  kontroli  prawa  wglądu  do 

dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego kursu,

• rejestracji  szkolenia  w  internetowej  bazie  ofert  szkoleniowych  dostępnej  na  stronie   

www.inwestycjawkadry.pl i  aktualizacji  informacji  o  każdym  szkoleniu  otwartym 

organizowanym w ramach projektu nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

4). Zamawiający zapewni udział tłumacza języka migowego min. II stopnia podczas każdej lekcji  

teoretycznej  i  praktycznej  kursu  kategorii  B  oraz  podczas  egzaminów  wewnętrznych.

5). Zamawiający odpowiednio ubezpieczy uczestnika szkolenia.  

6). W przypadku wulgarnej lub lekceważącej postawy Osoby Szkolonej Wykonawca ma prawo

rozwiązać niniejszą umowę.

§ 2
1. Zakres szkolenia obejmuje:

− część teoretyczną (przepisy),

− część praktyczną (naukę jazdy samochodem),

− dojazd na kurs oraz na egzamin teoretyczny oraz praktyczny,

− dojazdy w czasie kursu na zajęcia teoretyczne i praktyczne,

− podczas zajęć teoretycznych min. jedną przerwę kawową - 15 minut (kawa rozpuszczalna 

lub  z  ekspresu,  herbata,  cukier,  śmietanka,  ciastka  koktailowe)  oraz   zimne  napoje 

dostępne każdego dnia szkolenia (napoje / woda mineralna).

2.Realizacja zlecenia będzie potwierdzona wydaniem zaświadczenia o ukończeniu

 kursu/szkolenia, a na bieżąco listami obecności stanowiącymi załącznik do niniejszej umowy. 
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§ 3
1. Aby móc rozpocząć naukę Osoba Szkolona musi dostarczyć odpowiednie Orzeczenie 

Lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii, 

której dotyczy niniejsza umowa.

2. Osoba Szkolona zobowiązuje się do uczestnictwa we wcześniej umówionych zajęciach

praktycznych (czyli jeździe) chyba, że z przyczyn od niej niezależnych umówiona jazda nie

może się odbyć. Wówczas Osoba Szkolona zobowiązuje się najpóźniej do godz ............. dnia

poprzedniego powiadomić o tym Ośrodek – w przeciwnym razie Ośrodek ma prawo zaliczyć

Osobie Szkolonej zaplanowane godziny jazdy tak jakby się odbyły a Osoba Szkolona musi

brakujące godziny dokupić, żeby liczba wyjeżdżonych godzin wynosiła minimum ............

3. Osoba Szkolona zanim otrzyma zaświadczenie ukończenia kursu i przystąpi do egzaminu

państwowego zobowiązuje się do zaliczenia egzaminu wewnętrznego z teorii oraz praktyki (czyli

jazdy).

4. Osoba Szkolona rozumie, że zaliczenie egzaminu wewnętrznego jest warunkiem dopuszczenia

do egzaminu państwowego.

§ 4
1. Rozliczenie  za  wykonaną  usługę  objętą  niniejszą  umową  będzie  dokonane  po  wykonaniu 

zadania określonego § 1 niniejszej umowy, zgodnie z ceną umowną w wysokości:

- ........................................ zł brutto 
(słownie: ............................................................................................ złotych brutto

w tym Vat (...... %) .......................... zł.

(słownie: ............................................................................................ złotych 

2. Kwota  określona w ust.  1  jest  ceną brutto  –  zawiera  wszystkie  koszty  i  składki  związane

z realizacją umowy i warunkami stawianymi przez Zamawiającego koniecznymi do poniesienia, 

celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zlecenia. 

3. Wynagrodzenie za świadczenie usług zleconych niniejszą umową płatne będzie przelewem na 

rachunek bankowy Zleceniobiorcy ........................................ w terminie do ........... dni od daty 

zakończenia wykonania zadania.

4. Wynagrodzenie  za  wykonanie  usług  niniejszą  umową  jest  współfinansowane  przez  Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

5. Wynagrodzenie  płatne  będzie  z  dotacji  przyznanej  na  realizację  Projektu,  ze  środków 

dostępnych na koncie Projektu. 
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6. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po realizacji zadania, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu 

środków  od  Instytucji  Pośredniczącej  na  realizację  projektu,  nie  później  niż  do  końca 

31.12.2012 r.

7.  W  razie  niedotrzymania  terminu  płatności  przez  Zamawiającego  spowodowanego  brakiem 

środków finansowych na koncie Projektu Wykonawcy nie przysługują odsetki za zwłokę.

§ 5
  Zleceniobiorca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  wykonanie  zadania  oraz  za  straty

    i szkody powstałe w związku z wykonywanymi czynnościami lub przy okazji ich wykonywania,  

 a  będące  następstwem  jego  działania,  zaniechania,  rażącego  niedbalstwa   

      lub braku należytej staranności.

§ 6
Osobą upoważnioną z ramienia Zleceniodawcy odpowiedzialną za nadzór jest ......................... 

§ 7
1. Zleceniodawca ma prawo kontroli  świadczenia usług objętych niniejszą umową na każdym 

etapie ich realizacji.

2. Zleceniodawca ma prawo wglądu do listy obecności.

3. Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  do  przedstawienia  na  pisemne  wezwanie  Zleceniodawcy 

wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu „Razem łatwiej” w terminie 

określonym w wezwaniu.

§ 8
1. Wszelkie  dokumenty  powstałe  w  związku  z  wykonywaniem  przez  Zleceniobiorcę  zadań 

zleconych niniejszą umową pozostaną własnością Zleceniodawcy.

2. Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  do  przekazania  wszystkich  materiałów  powstałych

w  związku  z  wykonywaniem  zadań  koordynatorowi  merytorycznemu  niezwłocznie  po 

przeprowadzeniu czynności, których materiały dotyczą.

§ 9
Zmiany umowy wymagają sporządzenia aneksu.

§ 10
Strony umowy zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania do wysokości poniesionej 

szkody.

§ 11
1. Zleceniodawcy  przysługuje  prawo  do  odstąpienia  od  umowy  jeżeli  wystąpi  istotna  zmiana 

okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
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               było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych  

                       okolicznościach; w takim przypadku Zleceniobiorca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 

                                   mu z tytułu wykonania części umowy.

    2. Zleceniodawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku  

      niewywiązywania się przez Wykonawcę ze zobowiązań umownych.

3. Umowa nie wejdzie w życie w przypadku jeżeli Zamawiający nie otrzyma środków od Instytucji 

Pośredniczącej.

§ 12
    1. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy  

      Kodeksu Cywilnego 

   2.  Ewentualne  spory  powstałe  na  tle  niniejszej  umowy rozstrzygać  będzie  sąd  właściwy  dla  

      siedziby Zleceniobiorcy.

§ 13
Umowę  sporządzono  w  czterech  jednobrzmiących  egzemplarzach  pozostających  na  prawach 

oryginału, w tym dwa egzemplarze dla Zleceniodawcy i dwa dla Zleceniobiorcy.

……………………………… ………………………………
     Zleceniodawca Zleceniobiorca
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