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Projekt wspó finansowany przez Uni  Europejsk  
w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego 

 
 

Za cznik nr 4 
 

U M O W A   -  Z L E C E N I E     Nr  …………. 
 

POMI DZY: 
ZLECENIODAWC  

Zespo em Szkó -Centrum Edukacji Zawodowej i  Ustawicznej im. Miko aja 
Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwoli skiego 46 
reprezentowanym przez: ……………………………………………………… 
 
                                      A 

ZLECENIOBIORC  
Pani    ..........................                        zam.............................................................  
 
NIP   .............................   PESEL ....................................................... 
         ZAWARTA ZOSTA A UMOWA NAST PUJ CEJ TRE CI 
 
 

§ 1 
 

1. Zleceniodawca powierza, Zleceniobiorca zobowi zuje si  do wykonania 
nast puj cej pracy w ramach realizacji projektu „Zyskaj wi cej w szkole 
zawodowej” o numerze WND-POKL.09.02.00-10-048/10 
 
 Prowadzenie zaj   ...........................................................................  
 Wynagrodzenie brutto ...................................................................... 

 
2. Zakres zada  okre la za cznik nr 1 do niniejszej umowy. 
3. Za enia merytoryczne do realizowanych zada  okre la Wniosek  

o dofinansowanie projektu „Zyskaj wi cej w szkole zawodowej” o numerze 
WND-POKL.09.02.00-10-048/10. 

4. Zadania zwi zane z realizacj  projektu b  dokumentowane w karcie czasu 
pracy prowadzonej przez Zleceniobiorc . 
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§ 2 
 

Zleceniobiorca zobowi zuje si  wymienione w za czniku nr 1 czynno ci 
wykona  w okresie od dnia ...........................do ............................... 
 

§ 3 
 
1. Za wykonanie wymienionych w par. 1 czynno ci Zleceniobiorca otrzyma 

wynagrodzenie brutto w wysoko ci .................................................... 
(s ownie ........................................). Nale no  p atna w ratach na podstawie 
rachunku wystawionego przez Zleceniobiorc ..  

2. Wynagrodzenie pokrywa wszystkie koszty Zleceniobiorcy niezb dne do 
wykonania przedmiotu umowy. Zleceniobiorcy nie przys uguje prawo 

dania kwoty wynagrodzenia wy szej ni  okre lona w ust. 1. 
3. Wynagrodzenie p atne jest przelewem na konto bankowe Zleceniobiorcy po 

przed eniu rachunku. W przypadku konieczno ci przekazania 
wynagrodzenia za po rednictwem poczty, koszt op at pocztowych ponosi 
Zleceniobiorca. 

4. Nale ne wynagrodzenie Zleceniodawca przeka e Zleceniobiorcy w terminie 
14 dni od momentu dor czenia zamawiaj cemu rachunku wystawionego 
przez Zleceniobiorc . Koordynator projektu potwierdza wykonanie zadania.   

5. Rachunek, wraz z potwierdzeniem wykonania zlecenia o którym mowa  
w ust.1  Zleceniobiorca przekazuje Zleceniodawcy w nieprzekraczalnym 
terminie 14 dni od  wykonania niniejszej umowy.  

6. Wyp ata wynagrodzenia jest uzale niona od dost pno ci rodków na koncie 
projektu zale nych od przekazywania transz dotacji rozwojowej 
otrzymywanych od Instytucji Po rednicz cej PO Kapita  Ludzki  
w województwie ódzkim. Zleceniobiorca nie b dzie wnosi  roszcze   
o wyp at  odsetek z tytu u opó nionej p atno ci. 

7. Zleceniobiorca wyra a zgod  na zmian  umowy w przypadku nieosi gni cia 
za  merytorycznych okre lonych we wniosku o dofinansowanie 
polegaj  na obni eniu kwoty rozliczanej umow  proporcjonalnie do 
stopnia osi gni cia za , zgodnie z regu  proporcjonalno ci (Wytyczne 
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL z dnia 22.11.2010r.) 

 
  

§ 4 
 

1. Zleceniodawca ma prawo wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem 
natychmiastowym bez prawa do wynagrodzenia w sytuacji gdy 
Zleceniobiorca nie wywi zuje si  z obowi zków okre lonych w niniejszej 
umowie, a  w szczególno ci : nieprawid owo b  nieterminowo realizuje 
zadania wynikaj ce z przedmiotu umowy. 
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2. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej i jest skuteczne z dniem 
otrzymania go przez Stron  do której jest skierowane. 

 
§ 5 

 
Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo wgl du do dokumentów zwi zanych  
z realizacj  niniejszej umowy. 

 
 

§ 6 
 
Jakiekolwiek zmiany w umowie mog  by  dokonane w formie aneksu  
i zatwierdzone przez obie strony. 
 

§ 7 
 

W sprawach nieuregulowanych umow  maj  zastosowanie odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 8 
 

Umow  sporz dzono w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach, po jednym dla  
ka dej ze stron. 
 
 
 
 
 
 …………………………………                         ……………………………….. 
                  (Zleceniodawca)                                                                       (Zleceniobiorca) 
 
 
 
 
    
 


