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Model wsparcia realizowany w ramach grantu dofinansowanego z projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych, realizowanego w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 06/WER0043/2023  
 
 
 
 
……………………………………..          …….…………….. dnia …………… 
Nazwa i adres Oferenta /pieczątka/ 
 
 

 

WZÓR 

UMOWA ZLECENIE NR …. 
zawarta w dniu …….. w Rzeszowie 

pomiędzy: 
 

 

Towarzystwo Inicjatyw Społecznych „GAMA” z siedzibą w 36-004 Łąka Łukawiec 265G 
posiadające NIP: 8133523020 REGON: 180269515, reprezentowane przez: 

1. Ewa Koziarz – Prezes Zarządu 
 

Zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą 

a 

……………………………………………………………………………………………………………
reprezentowana przez: 

1. ……………….. 
zwana w dalszej części umowy Zleceniobiorcą 

Niniejsza umowa została zawarta w ramach realizacji modelu wsparcia realizowanego w ramach 
grantu dofinansowanego z projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, realizowanego w 
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego po przeprowadzeniu postępowania 
ofertowego nr 06/WER0043/2023 

 

§ 1 

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się niniejszą umową do świadczenie w okresie od 
16 stycznia 2023r. do 14 kwietnia 2023r. usług edukacyjnych dla 55 (obywateli Ukrainy, którzy ze 
względu na atak zbrojny Rosji zmuszeni byli opuścić swoje rodzinne strony i zamieszkały na terenie 
woj. podkarpackiego) uczestników projektu „Razem można więcej”, których szczegółowy zakres 
określony został w Załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej umowy. 
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§2 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania do 14 kwietnia 2023 roku.  
2. Zleceniobiorca może rozwiązać przedmiotową umowę z zachowaniem 1 (jedno) miesięcznego okresu 

wypowiedzenia.  
3. Zleceniodawca może rozwiązać przedmiotową umowę z zachowaniem 1 (jedno) miesięcznego 

wypowiedzenia.  
 

§3 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie  z 
obowiązującym prawem oraz z wymogami obowiązującymi przy realizacji projektów 
współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

2. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu umowy. 
3. Zleceniodawca może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

a) dopuszczenia się przez Zleceniobiorcę rażącego naruszenia prawa, 
b) dopuszczenia się przez Zleceniobiorcę istotnego naruszenia postanowień umowy,  
c) niedbalstwa, na skutek którego Zleceniodawca został narażony na szkodę lub poniósł szkodę. 
4. Zleceniobiorca może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie zalegania 

przez Zleceniodawcę z zapłatą za świadczone usługi przez okres dłuższy niż 14 dni po uprzednim 
wezwaniu Zleceniodawcy do zapłaty zakreślając Zleceniodawcy dodatkowo 7 dniowy termin płatności.  

5. Rozwiązanie Umowy winno nastąpić w formie pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem email pod 
rygorem nieważności. 

6. Umowa może być rozwiązana z każdą chwilą za obopólną zgodą stron. 
 

§4 
1. Jeśli Zleceniodawca zgłosił zastrzeżenia lub uwagi do usług wykonanych nienależycie lub 

nieprawidłowo, w tym w szczególności zastrzeżenia i uwagi dotyczące jakości, terminowości, 
rzetelności, poprawności, a Zleceniobiorca nie uwzględnił zastrzeżeń lub uwag, w tym szczególności 
nie usunął zgłoszonych wad, usterek lub nieścisłości, Zleceniodawca poinformuje o tym Zleceniobiorcę 
oraz może wedle swojego wyboru odmówić przyjęcia usług, które nie zostały wykonane należycie lub 
których prawidłowego wykonania Zleceniobiorca nie wykazał, żądać prawidłowego wykonania usług 
w terminie przez siebie wyznaczonym, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym z 
przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy. Oświadczenie Zleceniodawcy o rozwiązaniu umowy bez 
wypowiedzenia będzie miało formę pisemną i będzie zawierało uzasadnienie. Oświadczenie to może 
zostać doręczone Zleceniobiorcy listem poleconym lub elektronicznie za pośrednictwem email. 

2. Zleceniodawca w przypadku posiadania jakichkolwiek zastrzeżeń wobec świadczonej przez 
Zleceniobiorcę usługi zobowiązany jest do ich uprzedniego zgłoszenia w formie pisemnej lub 
elektronicznej za pośrednictwem email i wezwania do ich usunięcia. 

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów wewnętrznych obowiązujących 
u Zleceniodawcy. 

4. Niewypełnienie obowiązków, o których mowa w niniejszym paragrafie skutkuje prawem 
Zleceniodawcy do wstrzymaniem wypłaty wynagrodzenia do czasu wykonania obowiązków w sposób 
wymagany przez Zleceniodawcę lub prawem Zleceniodawcy do odmowy wypłaty wynagrodzenia. 

 

 



   

 
 

3 
Model wsparcia realizowany w ramach grantu dofinansowanego z projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych, realizowanego w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

§5 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania, tak w okresie obowiązywania niniejszej umowy, jak 
również po jej zakończeniu, tajemnicy co do wszystkich danych pozyskanych przy wykonywaniu 
niniejszej umowy, w tym danych osobowych, a także innych informacji mogących mieć charakter 
poufny, dotyczących przedmiotu niniejszej umowy. W szczególności jako poufne należy traktować 
wszelkie materiały przekazane lub udostępnione przez Zleceniodawcę. 

2. W przypadku ujawnienia przez Zleceniobiorcę danych, pozyskanych przy wykonywaniu niniejszej 
umowy, a także innych informacji mogących mieć charakter informacji poufnych, dotyczących 
przedmiotu niniejszej umowy, Zleceniobiorca zapłaci karę umowną w wysokości stanowiącej 8.000 zł 
(słownie: osiem  tysięcy zł). 

3. Kara umowna, o której mowa w ust. poprzedzającym nie ogranicza prawa Zleceniodawcy do żądania 
odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych za poniesioną 
szkodę w związku z ujawnieniem przez Zleceniobiorcę informacji, o których mowa w ust. 1 i 2. 

 

§7 

1. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy za prawidłowo wykonane usługi, będące przedmiotem umowy 
wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych Załączniku Finansowym (Załącznik nr 2) 
stanowiącym integralną część niniejszej umowy.  

 
§8 

1. Zleceniobiorca zapewni Zleceniodawcy, wskazanemu przez Zleceniodawcę audytorowi oraz innym 
uprawnionym podmiotom pełny wgląd we wszystkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej 
umowy. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się poddać kontroli prowadzonej przez Zleceniodawcę, wskazanego przez 
Zleceniodawcę audytora oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości wykonywania 
niniejszej umowy. 

3. W przypadku kontroli, o której mowa w ust. 2, Zleceniobiorca udostępnia kontrolującym wgląd  
w dokumenty, w tym dokumenty w wersji papierowej oraz dokumenty elektroniczne związane 
z wykonywaniem umowy. 

4. Prawo kontroli przysługuje uprawnionym podmiotom zarówno w siedzibie Zleceniobiorcy, jak  
i w miejscu wykonywania umowy lub innym miejscu związanym z wykonywaniem umowy. 

5. Prawo kontroli przysługuje upoważnionym podmiotom w dowolnym terminie w trakcie wykonywania 
umowy. W przypadku konieczności przedłużenia powyższego terminu, Zleceniodawca powiadomi o 
tym pisemnie Zleceniobiorcę. 

6. Na żądanie Zleceniodawcy Zleceniobiorca zobowiązuje się do udzielenia bezzwłocznie pełnej 
informacji o świadczonej usłudze w trakcie wykonywania umowy. W przypadku konieczności 
przedłużenia powyższego terminu, Zleceniodawca powiadomi o tym pisemnie Zleceniobiorcę.  

 

§9 

1. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia kary umownej w przypadku: 
a) Wypowiedzenia umowy przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po 

stronie Zleceniobiorcy w wysokości 15% kwoty brutto, wypłaconego Zleceniobiorcy wynagrodzenia 
nie więcej niż 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł). , 

2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Zleceniodawca uprawniony jest do potrącenie naliczonych kar umownych z należnych płatności. 
 

4. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 



   

 
 

4 
Model wsparcia realizowany w ramach grantu dofinansowanego z projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych, realizowanego w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

§10 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy, muszą być dokonane w formie pisemnych aneksów do 
umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

2. Strony wskazują następujące adresy do doręczeń:  
• Towarzystwo Inicjatyw Społecznych „GAMA” z siedzibą w 36-004 Łąka Łukawiec 265G 

adres email: zarzad@gmail.com 
• ……………… z siedzibą …………………….. adres email: ………………………………… 

§11 

1. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozpatrywać 
bez zbędnej zwłoki w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia 
kompromisu, spory te będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Rzeszowie.  

2. Zleceniobiorca na ryzyko wynikające z przyjęcia obowiązków niniejszej umowy może ubezpieczyć się 
na własny koszt od odpowiedzialności cywilnej. 

3. Zleceniobiorca nie może domagać się zwrotu wydatków poniesionych w związku z wykonaniem 
niniejszej umowy. 

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 
kodeksu cywilnego. 

5. Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze Stron. 

6. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 
 

1) Załącznik nr 1 – Szczegółowy zakres obowiązków/opis przedmiotu zamówienia 
2) Załącznik nr 2 –Finansowy 

 

 

 

……………………………     ………………………………… 

        Zleceniobiorca                   Zleceniodawca 

 
 
 
 

 
 

.................................................................................  
                                                                                                  (data i czytelny podpis Oferenta) 


