Projekt „Nowe kwalifikacje-większe możliwości” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 5 –Wzór umowy
Numer umowy: …………../……/2017

Opole, dnia ……….2017 r.

UMOWA ZLECENIE
(z art. 734 K.c.)
Zawarta pomiędzy: Wojewódzkim Zakładem Doskonalenia Zawodowego

45-301 Opole, ul. Małopolska 18
reprezentowanym przez
Prezesa Zarządu: Pana Ryszarda Dziubandowskiego
zwanym w dalszej części umowy „Zleceniodawcą”
a
Panią/Panem
…………………………..
zam.
……………………………….
zwanym dalej "Zleceniobiorcą" została zawarta umowa o treści następującej:
1. Zleceniodawca powierza a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać następujące prace:
Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w części teoretycznej podczas szkolenia/kursu p.n.

Elektryk +szkolenie na uprawnienia elektryczne: świadectwo kwalifikacji E
realizowanego w ramach projektu:
Nowe Kwalifikacje – większe możliwości
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego
Priorytet RPO WO „Wysoka jakość edukacji”
Działanie 09.02 „Rozwój kształcenia zawodowego”
Poddziałanie 09.02.01„Wsparcie kształcenia zawodowego”

2. Prace powyższe Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać w terminie od dnia ………….2017 r.
do dnia ………..2017 r. wg programu i harmonogramu szkolenia ustalonego przez
Zamawiającego.
3. Umowa wygasa po wykonaniu przez Zleceniobiorcę prac będących przedmiotem zamówienia.
4. W uzasadnionych przypadkach strony umowy mogą ustalić inny termin, w którym zostaną
przeprowadzone zajęcia.
5. Za wykonanie wymienionych w pkt 1 prac Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w kwocie:
………… zł brutto (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych brutto) za jedną godzinę szkolenia/bloku
teoretycznego.
6. Zleceniobiorca wystawi rachunek po przeprowadzeniu zajęć wraz z wykazem przepracowanych
godzin zrealizowanych w ciągu miesiąca.
7. Zleceniodawca wypłaci wynagrodzenie Zleceniobiorcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia
rachunku/faktury wraz z wykazem przepracowanych godzin.
8. Jeżeli wykonana praca będzie wymagać uzupełnień i poprawek Zleceniobiorca zobowiązuje się
wykonać prace dodatkowe w wyznaczonym terminie w ramach wynagrodzenia określonego
w pkt. 5 niniejszej umowy.
9. W razie niedotrzymania przez Zleceniobiorcę niniejszej umowy Zleceniodawcy przysługuje
prawo jednostronnego rozwiązania umowy i żądania pokrycia przez Zleceniobiorcę powstałych
z tego tytułu szkód i strat bez potrzeby wzywania i stawiania w zwłoce.
10. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania prac objętych niniejszą umową osobie trzeciej bez
uzyskania zgody Zleceniodawcy.
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11. Miejsce wykonywania zleconych prac będzie ustalane między stronami.
12. W zakresie obowiązków Zleceniobiorcy w dniu prowadzenia zajęć, będzie prowadzenie listy
obecności uczestników szkolenia i wymaganie od nich własnoręcznego podpisania tych list oraz
wypełnienia ankiety ewaluacyjnej dotyczącej szkolenia.
13. Zleceniobiorca będzie dostarczał i uzupełniał dokumenty związane z przedmiotem umowy
wymagane przez Zleceniodawcę w tym realizację materiału/programu nauczania, a dzienniki zajęć
i inne w razie potrzeby.
14. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zawarcia umowy na piśmie.
15. Wynikłe ewentualne z niniejszej umowy spory rozstrzygać będą sądy przedmiotowe właściwe
w Opolu.
16. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
17. Umowa niniejsza zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.
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