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Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
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Wzór umowy 

UMOWA ZLECENIA NR … 

z dnia …. 

zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie art. 39-46,  ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity w Dz. U. z 2007r. Nr 223 z 

późniejszymi zmianami),  pomiędzy: Miastem Rawa Mazowiecka, w imieniu którego działa 

jednostka organizacyjna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej - 

zwana dalej „Zleceniodawcą” reprezentowana na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Miasta z 

dnia 10.09.2010 r. przez: Romanę Sawicką – Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii 

Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej; 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Miła 2 

a 

Zleceniobiorcą- 

………………………………………………………………………………………………… 

 

§ 1 

Zleceniobiorca zobowiązuje się, w ramach projektu Program rozwojowy Szkoły Podstawowej nr 2 

„Moja szkoła – moje miasto – mój wybór” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, do zarządzania projektem, jako asystent koordynatora projektu.  

 

§ 2 

Zleceniobiorca, będący asystentem koordynatora projektu, zobowiązuje się do: 
1. czuwania nad merytoryczną stroną projektu,  

2. przeprowadzanie ewaluacji,  

3. weryfikacji zgodnie z harmonogramem osiągniętych rezultatów  zmierzających do osiągnięcia celów 

projektu, 

4. bieżącego monitorowania realizacji projektu,  

5. dbania o właściwą i niezachwianą realizację poszczególnych zadań, 

6. rekrutacji uczestników  i organizacji zajęć, 

7. bieżącej  współpracy z zespołem nauczycieli realizujących projekt. 

8. analizy działań zespołu i pozyskiwania informacji ( danych ) do sprawozdań, 

9. rozpoznawania problemów i planowania zmian,  

10. organizacji spotkań roboczych dotyczących  postępów realizacji projektu, 

11. bieżącej współpracy z koordynatorem i zespołem projektowym w sprawach związanych z realizacją 

projektu,  

12. przygotowania z koordynatorem i pracownikiem ds. rozliczeń  wniosku o płatność, 

13. wprowadzania danych o uczestnikach projektu,  

14. dokumentowania rejestru upoważnień do przetwarzania danych osobowych,  

15. kontroli, monitoringu i ewaluacji,  

16. organizowania posiłków dla uczestników,   

17. organizacji wycieczek i wyjazdów,  

18. przygotowania materiałów i informacji promocyjnych,  

19. dbania o bieżącą wizualizację projektu. 
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§ 3 

Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecenie w okresie od  04 stycznia 2011 r. do 31 marca 2012 r.  

 

§ 4 

Zleceniobiorca zobowiązuje się realizować zlecenie określone w § 1 i § 2 umowy z należytą 

starannością, zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszej umowy, zapisami wniosku o 

dofinansowanie realizacji projektu opisanego §1 niniejszej umowy. 

 

§ 5 

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli realizacji zadań zleconych oraz 

wglądu do dokumentacji projektowej. 

 

§ 6 

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy zgodnie z przepisami Kodeksu 

Cywilnego w przypadku uzasadnionych zastrzeżeń do wykonywanych zadań przez Zleceniobiorcę, 

określonych niniejszą umową. 

 

§ 7 

1. Zleceniobiorcy, za wykonanie czynności przewidzianych w § 1 i § 2 umowy, przysługuje 

wynagrodzenie w wysokości …………….. PLN brutto, za każdy miesiąc, słownie : 

………………………………………………………………………... 

2. Wynagrodzenie zleceniobiorcy finansowane jest z dotacji rozwojowej, na realizację projektu 

„Program rozwojowy Szkoły Podstawowej nr 2 „Moja szkoła – moje miasto – mój wybór”, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

 

§ 8 

1. Zleceniodawca, po otrzymaniu dotacji rozwojowej na realizację projektu opisanego w § 1 

umowy, wypłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie, w rozliczeniu trzymiesięcznym za wykonane 

czynności wynikające z umowy, w terminie 30 dni od przedłożenia rachunku w sekretariacie 

Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej. 

 

§ 9 

Wynagrodzenie zostanie wypłacone na konto nr …………………………………………..  

 

 

§ 10 

Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej 

osobie bez zgody Zleceniodawcy. 

 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 12 
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Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 

Zleceniobiorca, a dwa pozostają u Zleceniodawcy. 
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