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ZSZ.I.26.4.2021                      Załącznik nr 5 do SWZ  
 

 

Umowa zlecenia Nr   __ /2021 

  

  

Zawarta w dniu ………..2021 roku  w Gorlicach pomiędzy:                                                                                          

Zespołem Szkół Zawodowych ul. Niepodległości 5 reprezentowanym przez Pana mgr Waldemara 

Gniadego Dyrektora Szkoły zwanym dalej Zleceniodawcą 

a Panem/nią …………………………………………………………………………………………. 

 zwanym dalej Zleceniobiorcą. 

  

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o 
zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie Ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) - zwanej dalej 
ustawą pzp, została zawarta umowa o treści następującej: 

 

§ 1 

 

1. Na podstawie niniejszej umowy Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do 

wykonania zlecenia za wynagrodzeniem na zasadach określonych niniejszą umową. 

2. Przedmiotem zlecenia jest świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Asystenta 

kierownika Projektu na rzecz realizacji projektu pn.: „Mój zawód – moja przyszłość” Centrum 

Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim – II Edycja, współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 

 kontrolę i organizację prowadzonych form wsparcia; 

 monitorowanie postępu rzeczowo projektu; 

 wprowadzanie i kontrola danych beneficjentów do systemu SL; 

 prowadzenie działań informacyjno - promocyjnych; 

 uczestniczenie w sporządzaniu wniosków o płatność; 

 przestrzeganie 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 95/46/WE, 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane RODO i ustawy z dnia 10 maja 2018r. o 

ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z2019, poz.1781); 

 zapewnienie właściwej i terminowej realizacji powierzonych zadań; 

 uczestniczenie w pracach przy organizowaniu przetargów zgodnie z PZP; 

 czynny udział w spotkaniach Zespołu Projektowego utworzonego na potrzeby realizacji 

projektu; 
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4. Wykonywanie obowiązków asystenta kierownika projektu będzie wymagało bezpośredniej 

pracy w ZSZ w Gorlicach co najmniej 1 raz, co najmniej 5 godzin tygodniowo w godzinach 

pracy administracji, tj. od 7:00 do 15:00. Pozostałą część obowiązków będzie można wykonać 

w formie zdalnej w wymiarze godzin niezbędnym do właściwej organizacji wszystkich 

punktów umowy w danym tygodniu. 

5. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada stosowną wiedzę oraz doświadczenie niezbędne 

do zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy. 

6. Zlecenie uważa się jako należycie wykonane i przyjęte, jeżeli Zleceniobiorca udokumentuje 

realizację zlecenia za pomocą wykazu wykonanych czynności, a Zleceniodawca dokona 

odbioru przedmiotu zamówienia i nie zgłosi na piśmie żadnych zastrzeżeń dotyczących pracy 

Zleceniobiorcy. 

7. Jeżeli wykonanie zlecenia, według oceny Zleceniodawcy, wymagać będzie zmian lub 

uzupełnień, Zleceniobiorca bez żądania dodatkowego wynagrodzenia dokona stosownych 

zmian lub uzupełnień w terminie uzgodnionym przez Strony. 

 

 

§ 2 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie 

miesięczne w wysokości brutto ……………. złotych (słownie: ………………………..), 

2. Łączne wynagrodzenie z tytułu świadczonej usługi wynosi  ………………. zł brutto (Słownie : 

…………………………………….. brutto). 

3. Cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 

4. Rozliczenie należności za wykonanie przedmiotu umowy wypłacone zostanie na podstawie 

faktur/rachunków częściowych obejmujących okresy miesięczne. 

5. Płatność nastąpi przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury/rachunku na 

którym powinna być umieszczona adnotacja potwierdzająca wykonanie przedmiotu umowy 

w wymiarze godzinowym. 

6. Należności będą regulowane przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy 
wskazane w fakturze/rachunku. 

7. Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się datę obciążenia rachunku 
Zamawiającego. 

 

§ 3 

1. Zleceniobiorca zrealizuje przedmiot umowy samodzielnie z należytą starannością, zgodnie 

z postanowieniami niniejszej umowy oraz przepisami prawa. 

2. Powierzenie wykonania niniejszej umowy osobie trzeciej jest dopuszczalne tylko i wyłącznie 

za pisemną zgodą Zleceniodawcy w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w 

przypadku choroby lub innej okoliczności uniemożliwiającej Zleceniobiorcy wykonanie 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy.  

  

§ 4 

1. Planowany termin zakończenia usługi: …………………..  r.  
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2. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu (wydłużenie) realizacji wskazanego w ust. 1 do 
30.12.2023 r.  

3. Każdej ze stron przysługuje prawo wcześniejszego rozwiązania niniejszej umowy z 
zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. 

 

§ 5 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a) bieżącej kontroli przebiegu realizacji niniejszej umowy; 

b) kontroli na każdym etapie realizacji umowy jakości wykonywania przedmiotu umowy; 

2. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do kontroli 

wszystkie materiały pozyskane i wytworzone w ramach wykonywania przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do poddania się kontroli dokonywanej przez Instytucję 

Pośredniczącą oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji Projektu. 

 
§ 6 

1. Wykonawca oraz osoby wykonujące zadania w związku z realizacją niniejszej umowy 
zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich danych, danych osobowych oraz informacji 
uzyskanych w trakcie realizacji umowy. 

2. Uzyskane przez Wykonawcę, w związku z wykonywaniem umowy, informacje nie mogą być 
wykorzystane do innego celu, niż do realizacji umowy. 

3. W przypadku zaznajomienia się przez Wykonawcę z danymi osobowymi oraz naruszenia 
bezpieczeństwa tych danych, Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 24 godzin od wykrycia 
zdarzenia, przekazać Zamawiającemu informacje o naruszeniu ochrony danych osobowych, w 
tym informacje niezbędne do zgłoszenia naruszenia ochrony danych Prezesowi Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych w Warszawie. 

4. Wykonawca po zakończeniu lub rozwiązaniu umowy zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu wszelkie materiały zawierające dane oraz informacje prawnie chronione które 
wytworzył oraz usunąć wszelkie kopie ze swoich zbiorów, systemów informatycznych, nie 
później niż w terminie 5 dni, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa nakładają 
obowiązek na Wykonawcę do ich przetwarzania po wygaśnięciu umowy. 

5. W przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego, z wykonawcą 
zostanie zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). 

 
§ 7 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 
 

 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 9 
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Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

  

   

  

  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

                 (Zleceniodawca)                                                                                         (Zleceniobiorca) 

 


