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                                   U M O W A   Z L E C E N I E  nr                      

zawarta w dniu 01.01.2000 pomiędzy OŚRODEK KSZTAŁCENIA I PROMOWANIA KADR
"THETA" Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kiecach przy ul. Leszczyńskiej 45
- zwanym dalej "Zleceniodawcą", reprezentowana przez Dyrektora ds. kształcenia dr Artura Brzezińskiego
  a Panem/Panią  xx  xx
zwanym dalej "Zleceniobiorcą", o następującej treści:

1. Zleceniodawca zleca, Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać
   następujące prace:
   
   
2. Prace określone winny być wykonane w terminie:
   od dnia 01.01.2000 do 01.01.2000.

3. Tytułem wynagrodzenia Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie 
   brutto w stawce     0,00 zł za godzinę.

4. Wynagrodzenie powyższe podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym
   od osób fizycznych, który po uwzględnieniu kosztów uzyskania podlega
   potrąceniu z wynagrodzenia brutto i przekazaniu na rachunek
   Urzędu Skarbowego.

5. W sytuacji, kiedy Wykonawca - z tytułu tej umowy - zobowiązany będzie (stale lub okresowo) 
   do odprowadzania (obciążających go obligatoryjnie zgodnie z przepisami prawa) należności publiczno-prawnych 
   w postaci składek na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy, wynagrodzenie należne 
   Wykonawcy podlega obniżeniu o kwoty należne od Zamawiającego z tytułu tych składek. 
   W takim przypadku dla celów ustalenia wynagrodzenia za wykonaną pracę w okresie rozliczeniowym -  
   w przedkładanym rachunku - Wykonawca zastosuje obniżoną stawkę za jedną godzinę zajęć, 
   wyliczoną od stawki podanej w ust. 3 poprzez podzielenie jej przez wskaźnik równy jeden plus 
   suma - obowiązujących w tym okresie - stawek dla w/w składek należnych od Zamawiającego 
   (obecnie wynosi on 1+0,0976+0,065+0,0093+0,0245 = 1,1964) po zaokrągleniu jej do pełnych groszy.

6. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3, następować będzie w terminie 30 dni liczonych 
   od dnia przedstawienia rachunku (faktury) przez Wykonawcę za wykonaną pracę w okresie 1 miesiąca 
   na jego wskazany przez wykonawcę w oświadczeniu zleceniobiorcy rachunek bankowy.

7. Zapłata wynagrodzenia w terminie wskazanym w ust. 6 nastąpi w przypadku dysponowania przez 
   Zamawiającego środkami przekazanymi przez urząd marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego  
   na podstawie składanych wniosków o płatność.
   W przypadku nie wypłacenia przez Zamawiającego wynagrodzenia za dany okres płatności 
   wypłata nastąpi w terminie późniejszym z wyrównaniem.

8. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

9. W przypadku nieprzeprowadzenia przez Wykonawcę zajęć w terminach określonych w harmonogramie, 
   Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.

10. Wykonawca w przypadku wyrządzenia Zamawiającemu szkody niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy 
    zobowiązany jest do jej pokrycia w całości.
 
                                                 § 1
1. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania pracy innej osobie bez
   pisemnej zgody Zleceniodawcy.
   Wykonawca oświadcza, iż:
   1) posiada odpowiednie kwalifikacje, wiedzę oraz doświadczenie pozwalające na wykonanie przedmiotu umowy 
      z należytą starannością, według standardów i norm w tym zakresie stosowanych,
   2) nie jest zatrudniony/a w instytucji realizującej programy RPO WŚ na podstawie umów cywilnoprawnych.
                                                 
                                                 § 2

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się ponadto do:
   1) przedłożenia przed rozpoczęciem zajęć harmonogramu zajęć obejmującego pełną realizację programu 
      w rozbiciu na poszczególne dni, uwzględniającego tematykę zajęć wraz z liczbą godzin przeznaczonych 
      na realizację każdej części programu w danym dniu oraz godziny, w których zajęcia będą się odbywały,
   2) prowadzenia dzienników zajęć oraz systematyczne kontrolowanie absencji na zajęciach,
   3) rozpoczynania zajęć od informowania uczestników projektu, że zajęcia są współfinansowane 
      przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
   4) właściwego zabezpieczenia dokumentacji związanej z realizacją projektu,
   5) wykonywanie innych czynności związanych z realizacją projektu zleconych przez Zamawiającego.
   6) niezwłocznego przekazywania telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji 
      o przypadkach nie zgłoszenia się Uczestnika projektu na szkolenie.

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych i informacji uzyskanych w związku z realizacją projektu, 
   w tym również do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. W celu wykonania umowy zlecenia, 
   w tym wypłaty wynagrodzenia oraz kontaktowania się w sprawach związanych z realizacją powierzonych zadań; 
   podstawą prawną przetwarzania jest zawarta umowa zlecenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); dane będą przechowywane 
   do rozwiązania lub wygaśnięcia umowy zlecenia; w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami; 
   podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Ośrodka (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na ustaleniu, 
   dochodzeniu lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym i pozasądowym; dane będą przechowywane przez okres 
   3 lat od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy zlecenia, w celu lepszej identyfikacji uczestników komunikacji 
   wewnętrznej i zewnętrznej oraz w celu ułatwienia tej komunikacji; podstawą prawną przetwarzania jest Pana/Pani 
   zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); dane będą przechowywane do cofnięcia zgody,nie dłużej jednak niż do rozwiązania 
   lub wygaśnięcia umowy zlecenia. 
3. Wykonawca odpowiada za szkody jakie powstaną wobec Zamawiającego lub administratora danych osobowych 
   w wyniku niezgodnego z postanowieniami ustawy, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, 
   przetwarzania danych osobowych.
4. Zamawiający może, na każdym etapie realizacji zamówienia, żądać od Wykonawcy dokumentów potwierdzających 
   wymagane do przeprowadzenia zajęć kwalifikacje.
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5. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym, udzielania informacji i wyjaśnień w czasie realizacji projektu, 
   jak również po jego zakończeniu np. w przypadku kontroli - na każdą zgłaszaną przez Zamawiającego potrzebę. 
6. Bezpośredni nadzór nad czynnościami Wykonawcy  sprawuje Zamawiający.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za mienie powierzone mu przez Zamawiającego.
8. Zleceniodawca zastrzega możliwość przeprowadzenia niezapowiedzianych wizyt monitoringowych, 
   mających na celu sprawdzenie jakości wsparcia realizowanego przez Zleceniobiorcę.

                                                   § 3

1. W przypadku niemożności przeprowadzenia zajęć określonych w pkt.2 w terminach określonych w harmonogramie uzgodnionym 
   z Zamawiającym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – nauczyciela/trenera Wykonawca zobowiązuje się 
   do niezwłocznego powiadomienia koordynatora o zaistniałym fakcie.
2. W celu zapewnienia płynności realizacji Projektu, w przypadku o którym mowa w ust.1, Zamawiający może zawrzeć 
   umowę na przeprowadzenie niezrealizowanych przez Wykonawcę – nauczyciela/trenera  zajęć z innym nauczycielem/trenerem 
   lub może dokonać korekty w harmonogramie realizacji zajęć umożliwiającej przeprowadzenie zajęć 
   przez Wykonawcę – nauczyciela/trenera  w innym terminie.
                                                   
                                                   § 4

1. Wykonawca wykonując zadania w ramach projektu oraz zadania wynikające z zapisów z niniejszej umowy podlega nadzorowi IZ RPO WŚ.

                                                   § 5
1. Umowa niniejsza może zostać rozwiązana:

1) przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę 
   obowiązków wynikających z niniejszej umowy;
2) w każdym czasie na mocy porozumienia stron.
3) Wykonawca nie może powierzyć wykonania obowiązków nałożonych na niego postanowieniami niniejszej 
   umowy innej osobie bez zgody Zamawiającego.
4) Wykonawca w okresie obowiązywania niniejszej umowy zobowiązuje się nie świadczyć usług na rzecz 
   innych podmiotów, których interesy są sprzeczne z interesami Zamawiającego.
5) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
   w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy 
   w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
6) W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

                                                   § 6

Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy mogą nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

                                                   § 7

1. Spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

                                                   § 8
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego, zaś jeden dla Wykonawcy.
 
                                                   § 9

Niniejsza umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.                            

  ..............................                                                                ..................................
  podpis i pieczęć Zleceniodawcy                                                                      podpis Zleceniobiorcy
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