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UMOWA nr ZSR.I.080.1.2020
Zawarta w dniu ……………………….. r. w Świdwinie pomiędzy:
Zespołem Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie,
ul. Szczecińska 88, 78-300 Świdwin, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym
przez:
Andrzeja Muchorowskiego – Dyrektora Szkoły
Andrzeja Bohdala – Gł. Księgowego ,
zwanym w treści umowy „Zleceniodawcą”,
a
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
zwanym w treści umowy „Zleceniobiorcą”, zawarto umowę o następującej treści:
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22
sierpień 2019 r. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1943 z późn. zm.)
§ 1.
Na podstawie niniejszej umowy, Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się w sposób samodzielny
wykonać materiały informacyjne z zakresu doradztwa edukacyjno zawodowego realizowanego w ramach
projektu „ Zdobyć zawód a nie być zawiedzionym 2” w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia
Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego.
§2
Umowa zawarta od dnia 28.12.2020 r. do 31.12.2020 r.
§3
1.

Za wykonane umowy Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: ……………..zł
(słownie: …………………………………………).
2. Zleceniodawca na podstawie faktury/rachunku wystawionego przez Zleceniobiorcę, zapłaci
Zleceniobiorcy wynagrodzenie przelewem na rachunek bankowy w terminie 7 dni.
3. Rachunek winien obejmować dane:
Nabywca:
Płatnik:
Powiat Świdwiński
Zespół Szkół Rolniczych CKZ
ul. Mieszka I 16
ul. Szczecińska 88
78-300 Świdwin
78-300 Świdwin
NIP: 672-17-22-985
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4.

Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 3 obejmuje zapłatę za wszystkie czynności niezbędne do
prawidłowego wykonania Umowy, nawet jeśli czynności te nie zostały wprost wyszczególnione w
treści niniejszej Umowy. Zleceniobiorca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia nawet, jeżeli z
przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć konieczności wykonania innych czynności,
które niezbędne okażą się do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy.
.
§4

Zleceniobiorca nie może powierzyć prac wymienionych w § 1 niniejszej umowy innym osobom bez pisemnej
zgody Zleceniodawcy, pod rygorem nieważności.
§5
Zleceniodawca zobowiązuje się wykonać zlecone czynności sumiennie, z należytą starannością, Zgodnie z
zaleceniami wynikającymi z Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Zdobyć zawód a nie być
zawiedzionym 2”.
§6
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zleceniodawca ma prawo
wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym.
2. W przypadku zaistnienia opóźnień w wykonywaniu obowiązków wymienionych w § 1 Zleceniobiorca
zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 1,0 % wartości brutto ostatnio wystawionej przez
Zleceniobiorcę faktury za każdy dzień opóźnienia.
3. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca
zobowiązany jest do zapłacenia Zleceniodawcy kary umownej w wysokości 20% wartości brutto
zamówienia.
4. Zastrzeżenie kar umownych, o których mowa w ust. 2 i 3, nie wyłącza uprawnienia Zleceniodawcy do
żądania naprawienia szkód wynikłych z nienależytego wykonania umowy przewyższających wysokość
naliczonych kar umownych.
5. Zleceniodawca może potrącić kary umowne z wynagrodzeniem Zleceniobiorcy.
§7
1. Nie dopuszcza się jakichkolwiek zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Zleceniobiorcy z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego
paragrafu.
2. W przypadku zdarzeń losowych oraz szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy, istnieje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy:
a) zmiany w nazwie, oznaczeniu, siedzibie, numerze konta bankowego Zleceniodawcy lub
Zleceniobiorcy dokonanej w trakcie trwania umowy,
b) przesuniecie terminu wykonania przedmiotu zamówienia.
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§8
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.
3. Wszystkie spory między stronami na tle wykonywanie niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Zleceniodawca

Zleceniobiorca
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Załącznik nr 1 do umowy
UPOWAŻNIENIE Nr______
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Z dniem [_________________________] r., na podstawie art. 29 w związku z art. 28 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016,
str. 1) (RODO), upoważniam [__________________________________________] do przetwarzania danych
osobowych w zbiorze Projekty RPO WZ 2014-2020. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania stosunku prawnego
łączącego Pana/Panią* z [_________________________] lub z chwilą jego odwołania.
_________________________________
Czytelny podpis osoby upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień
Upoważnienie otrzymałem
______________________________
(miejscowość, data, podpis)
Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z RODO, a
także z obowiązującymi w __________________________ Polityką bezpieczeństwa ochrony danych
osobowych oraz Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych
osobowych i zobowiązuję się do przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych określonych w tych
dokumentach.
Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, z którymi zapoznałem/am się
oraz
sposobów
ich
zabezpieczania,
zarówno
w
okresie
zatrudnienia
w __________________________/ wykonywania zadań na podstawie stosunku cywilnoprawnego*, jak też po
jego ustaniu/po zrealizowaniu zadań wykonywanych na podstawie stosunku cywilnoprawnego*.

_______________________________
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
*niepotrzebne skreślić

