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Umowa (wzór)      - załącznik nr 2 do ogłoszenia 
 

UMOWA Nr …………………… 
 

 

zawarta w dniu …………………. r. w Kroczycach pomiędzy: 

 

Gminą Kroczyce, z siedzibą w Kroczycach, przy ul. Batalionów Chłopskich 29, REGON 

151398729, NIP 649-22-89-505, reprezentowaną przez: 

- Wójt Gminy Kroczyce – Stefan Pantak 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

firmą ……………. z siedzibą pod adresem: ………………………….., NIP …………… 

REGON ………………….. 

reprezentowanym przez: 

……………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą, 

 

o treści następującej: 

§1 

Przedmiot umowy 
1. Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania ofertowego przeprowadzonego 

w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 

z późń. zm.).  

2. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie zajęć  ………………………. w ramach 

projektu „Jestem przedszkolakiem i odkrywam świat”, współfinansowanego przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa XI, 

Działanie 11.1, Poddziałanie 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej – ZIT. 

3. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie polegające na 

prowadzeniu zajęć ……………….. w wymiarze łącznym ……… godzin.  
4. Wykonawca oświadcza, że obciążenie wynikające z zaangażowania go w wykonywanie 

zadań w projekcie nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji 

wszystkich powierzonych mu zadań, a w szczególności, że jego zaangażowanie 

zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych 

i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków beneficjenta i innych 

podmiotów, nie przekroczy 276 godzin miesięcznie. 
5. Zleceniobiorca oświadcza, że nie został skazany prawomocnie za przestępstwo, o którym 

mowa w art. 200, art. 200a oraz art. 200b ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny 

(Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997 r. z późn. zm.) oraz korzysta z pełni praw publicznych. 

6. Zleceniobiorca oświadcza, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania 

obowiązków nauczyciela.  

§2 

Termin realizacji 
 

1. Termin realizacji zamówienia: 1 wrzesień 2016 – 30 czerwiec 2017 r. 

2. Świadczenie usług, o których mowa w §1 odbywać się będzie w przedszkolu w 
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Kroczycach przy ul. Sienkiewicza 5. 

3. Terminy zajęć nie mogą kolidować z zajęciami przewidzianymi na realizację podstawy 

programowej. Wykonawca w tym zakresie zobowiązany jest dostosować się do 

harmonogramu zajęć w ustaleniu z dyrektorem przedszkola.  

 

§ 3 

Obowiązki Stron 
1. Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego przygotowania i przeprowadzenia zajęć oraz 

prowadzenia dokumentacji zajęć, w tym: dziennika zajęć, listy obecności na zajęciach 

oraz karty pracy nauczyciela. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania protokołu, potwierdzającego: 

- prawidłowe wykonanie zadań, będących przedmiotem niniejszej umowy,  

- liczbę oraz  

- ewidencję godzin  

w danym miesiącu kalendarzowym. 

3. Zamawiający zapewnia do realizacji zamówienia niezbędne pomieszczenia, sprzęt 

i pomoce dydaktyczne.  

4. Strony ustalają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego 

wykonywać obowiązków wynikających z niniejszej umowy za pośrednictwem osób 

trzecich.  

5. W przypadku powierzenia wykonywania czynności w ramach niniejszej umowy innej 

osobie w ramach zastępstwa, Wykonawca jest odpowiedzialny za ich wykonanie tak jak 

za własne. 

§ 4 

Wynagrodzenie i warunki płatności 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy przyjmuje się wynagrodzenie w wysokości podanej 

w ofercie Wykonawcy tj. …….. zł (słownie ……………) brutto za 1 godzinę.  

2. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie zadania, o którym mowa w §1 

w wysokości równej iloczynowi ……. godzin zajęć oraz wynagrodzenia jak w ust.1. 

Wynagrodzenie to maksymalnie wynosić będzie ……. zł brutto (słownie: 

…………………….).  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 umowy obejmuje wszystkie koszty 

związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym ewentualne koszty pracodawcy. 

4. Rozliczenie za wykonaną usługę będzie dokonywane miesięcznie według stawki 

określonej w ust. 1, niezmiennej w czasie obowiązywania niniejszej umowy, 

przemnożonej przez liczbę godzin zajęć przeprowadzonych w danym miesiącu.  

5. Warunkiem i podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie:  

a) przedłożenie protokołu, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 

potwierdzającego należyte wykonanie zadań w ramach umowy oraz, 

b)  przedłożenie przez Wykonawcę poprawnie sporządzonego rachunku/faktury VAT.  

6. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

rachunku/faktury VAT. 

7. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest płatnikiem VAT.  

8. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku, z którego dokonywana 

będzie płatność. 
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§ 5 

Kary umowne 
 

1. Strony zastrzegają kary umowne na wypadek niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% kwoty 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 w przypadku 

odstąpienia od Umowy na skutek wystąpienia okoliczności leżących po stronie 

Wykonawcy.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy:  

a) odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie należności wynikających 

z wystawionego rachunku/faktury,  

b) karę umowną w wysokości 30% kwoty wynagrodzenia umownego, o którym 

mowa w § 4 ust. 2, w przypadku odstąpienia od Umowy na skutek wystąpienia 

okoliczności niezależnych od Wykonawcy.  

4. Jeżeli szkoda powstanie z innych przyczyn niż te, dla których zastrzeżono karę 

w niniejszym paragrafie, bądź jeżeli kara umowna nie pokrywa faktycznej szkody, 

strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych według 

Kodeksu Cywilnego.  

§ 6 

Zmiany umowy 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej. 

 

§ 7  

Postanowienia dodatkowe 
1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Strony poddają spory wynikłe z tytułu niniejszej Umowy rozstrzygnięciu sądu 

powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 1- egz. dla 

Wykonawcy. 

 

 

 

Wykonawca:        Zamawiający 
(Zleceniobiorca)        (Zleceniodawca) 

 

 

 

 

……………………………………….     …………………………… 
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Załącznik nr 1 do umowy 

 

 

PROTOKÓŁ  

przeprowadzenia zajęć ……………………. w miesiącu ……… 
w ramach projektu pn.: „Jestem przedszkolakiem i odkrywam świat”,  

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Oś priorytetowa XI, Działanie 11.1,  

Poddziałanie 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT. 

 

 
 

Dotyczy umowy nr ………………….………. z dnia ………………………………………….  

 

Wykonawca:…………………………………………………………………………………….. 
     (imię i nazwisko) 
 

Przedmiot zlecenia:   Prowadzenie zajęć …………………………………….……….. 

 

Miejsce realizacji:  Przedszkole Publiczne w Kroczycach, ul. Sienkiewicza 5 

 

Termin realizacji:   …………………………………………………………………… 
    (należy podać datę/ daty przeprowadzenia zajęć (dd/mm/rrrr) wraz ze  

    wskazaniem godzin pracy ze szczegółowością „od godz. (…) do godz. (…)”. 

 

Ilość godzin zrealizowanych w danym miesiącu kalendarzowym:    …………… 

 

Łączna liczba godzin zrealizowanych od początku realizacji umowy (narastająco): …………. 

 

 

 

Zadanie, polegające na prowadzeniu zajęć ………………………………………….zostało 

wykonane prawidłowo, zgodnie z postanowieniami umowy.  

 

Niniejszy protokół stanowi podstawę wystawienia rachunku/faktury*. 

 

 

 

    ………………………………… 
     (podpis Wykonawcy) 

 

 

 

 

  Zatwierdził: …………………………………… 
              (podpis Dyrektora Przedszkola) 


