
 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Strona 1 

 

Załącznik nr 2 

WZÓR 

UMOWA  ZLECENIE  NR  ………../PROJEKT/III/2012 

Zawarta w dniu ………...2012 r. w Gliwicach pomiędzy: 

Zespołem Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego – Gminą 
Gliwice, z siedzibą w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 1, NIP: 6311078668, Regon: 000194582 

Reprezentowanym przez: 

Krystiana Szatkę, 

dyrektora ZSE-U w Gliwicach 

Zwanym dalej „Usługobiorcą” 

a 

…………………… 

Zamieszkałą/ym w ……………………………… 

NIP: …………………………. 

PESEL: …………………………….. 

legitymująca/ym się dowodem osobistym wydanym przez ………………………. 

o numerze ………………………………… 

Zwaną dalej „Usługodawcą”,  

Na podstawie art. 734-751 Kodeksu Cywilnego strony zawierają umowę następującej treści: 

 

§ 1 

Na przeprowadzenie zajęć na kursie kompleksowej obsługi grup konferencyjnych i turystycznych w 

ramach projektu „Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia”,  zawarta w Gliwicach w dniu 

…………...2012 r. pomiędzy Zespołem Szkół Ekonomiczno – Usługowych – Miasto-Gliwice, 

reprezentowanym przez dyrektora – Krystiana Szatkę, zwanym dalej Usługobiorcą, posiadającym : NIP: 

6311078668, REGON000194582 a  ………………………………. zwanym dalej Usługodawcą, 

posiadającym: NIP: …………………………….. 

Usługobiorca zleca Usługodawcy przeprowadzenie kursu kompleksowej obsługi grup 

konferencyjnych i turystycznych  w terminie: od …………….. 2012 r. do 31 lipca 2013 r. , dla 20 

uczniów i uczennic w grupach 10 osobowych z dodatkowo 1 osobą rezerwową. 

Usługodawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć na kursie kompleksowej obsługi grup 

konferencyjnych i turystycznych w wymiarze 20 godzin dydaktycznych na jednego uczestnika. 

Usługodawca zobowiązuje się do opracowania Programu kursu. 

Podstawowym celem wyżej wymienionego kursu jest wyposażenie uczniów i uczennic ZSE-U w 

dodatkowe umiejętności zawodowe wraz z uzyskaniem zaświadczenia.  

 

§ 2 
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Usługobiorca zapewnia zaświadczenie po zakończeniu kursu uczestnikom oraz wszelkie materiały 
szkoleniowe, środki i pomoce dydaktyczne potrzebne do prawidłowej realizacji kursu zawodowego, wg 
specyfikacji wynikającej z wniosku o dofinansowanie. 

§ 3 

Usługodawca oświadcza , że posiada kwalifikacje do realizowania niniejszej umowy i zobowiązuje się do 

wykonania jej z należytą starannością. 

§ 4 

Usługodawca zobowiązuje się za uzgodnionym wynagrodzeniem przeprowadzić zajęcia . 

§ 5 

1) Zajęcia będą odbywać się na terenie Gliwic. 

2) Usługodawca będzie realizował zajęcia w pomieszczeniach i obiektach pozostających w dyspozycji 
Usługobiorcy. 

3) Koszty eksploatacji sal, w których odbywać się będzie kurs pokrywa Usługobiorca.  

4) Usługodawca przeprowadzi badanie stopnia przyswojenia wiedzy przez uczestników i ich 
zadowolenia po zakończonych zajęciach. 

5) Usługodawca zezwoli osobom upoważnionym przez Usługobiorcę na udział w zajęciach w każdym 
czasie, w celu przeprowadzenia ewaluacji realizacji projektu. 

§ 6 

Formą dokumentowania tematyki i przebiegu zajęć kursu będą: dziennik zajęć, karty czasu pracy oraz 

listy obecności uczestników. 

§ 7 

Za wykonaną usługę określoną w niniejszej umowie Usługobiorca zapłaci Usługodawcy wynagrodzenie 

brutto w wysokości:………………. za jedną godzinę zajęć  (słownie: ……………………………………ł) 

§ 8 

Zapłata należności następować będzie pod koniec każdego miesiąca  przeprowadzonych zajęć w 

terminie 14 dni od doręczenia rachunku przez Usługodawcę, zgodnie z wpisami w dzienniku lekcyjnym, 

potwierdzonymi przez asystenta Kierownika projektu. 

1. Zapłata będzie przekazywana przez Usługobiorcę na rachunek bankowy Usługodawcy. W związku 
ze współfinansowaniem realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
zapłata będzie przekazywana na rachunek Usługodawcy pod warunkiem dostępności środków na 
rachunku bankowym projektu. 

2. Usługobiorca nie pokrywa kosztów dojazdu Usługodawcy do miejsca prowadzenia zajęć. 
3. Wierzytelności z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem cesji, jak również jakiegokolwiek 

obrotu bez zgody drugiej Strony. 
4. W razie zmiany stawki podatku VAT, cena brutto wynagrodzenia za wykonanie wskazanej w 

niniejszej umowie usługi, nie ulegnie zmianie. 
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§ 9 

1. Usługobiorca zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia zajęć w określonych dniach na 
inny termin, za jednodniowym  uprzedzeniem Usługodawcy w formie pisemnej, faksem lub za 
pomocą poczty elektronicznej. Zajęcia mogą  odbywać się  również w soboty. 

2. W przypadku odwołania zajęć suma jednostek lekcyjnych nie ulegnie zmniejszeniu, a Usługodawcy 
nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 
 

§ 10 

1. W przypadku nie wywiązywania się Usługodawcy z istotnych postanowień określonych w umowie 
Usługobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy.  W takim przypadku Usługodawca zapłaci 
Usługobiorcy karę umowną w wysokości 50 % pobranego dotychczas wynagrodzenia. Niezależnie 
od tego Usługobiorca będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

2. Usługobiorca zastrzega sobie prawo do zerwania umowy z usługodawcą w przypadku niedbałości w 
prowadzeniu zajęć pod względem organizacyjnym, merytorycznym lub metodycznym, a także w 
przypadku niskiej efektywności. 

3. Usługobiorca zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Usługodawcy o zmianę sposobu 
prowadzenia zajęć w przypadku niewłaściwego zdaniem Usługobiorcy zapewnienia poziomu 
merytorycznego prowadzenia zajęć. 

4. Każda nieusprawiedliwiona nieobecność prowadzącego skutkuje jego wykluczeniem z realizacji 
zamówienia, utratą wynagrodzenia za okres nieobecności i zapłatą kary umownej w wysokości 
100,00 zł za każdą godzinę nieobecności potrąconą przy zapłacie najbliższego rachunku. 

5. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę w każdym czasie. 
6. Uregulowanie płatności za ostatni rachunek nastąpi po rozliczeniu się Usługodawcy z Usługobiorcą. 

 

§ 11 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 
Usługobiorca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Usługodawca może zażądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

§ 12 

1. W sprawach nieuregulowanych treścią zawartej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne przepisy dotyczące przedmiotu umowy. 

2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy 
dla miejsca siedziby Usługobiorcy. 

§ 13 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 

1) 2 egz. Dla Usługobiorcy. 
2) 1 egz. Dla Usługodawcy. 

Usługodawca                                                                                                                    Usługobiorca 

………………                                                                                                                                                           …………….. 


