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        PROJEKT 
 

UMOWA ZLECENIA NR …../2011 

 

Zawarta w dniu …...................... w Czeremsze pomiędzy  

Gminą Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha, w imieniu której działa Szkoła 

Podstawowa w Czeremsze, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czeremsze 

Panią mgr inŜ. Alinę Plis, działającą na podstawie pełnomocnictwa nr 9/2010, udzielonego przez 

Wójta Gminy Czeremcha w dniu 08.12.2010, zwaną w treści umowy „Zleceniodawcą" , 

a ….…........................................................ 

legitymującym/ą się dowodem osobistym nr ................................................... wydanym przez 

.............................................................., zamieszkałym/ą w …................................................,  nr 

NIP……………............………., PESEL ……...........…………………. 

zwaną w treści umowy "Zleceniobiorcą" , o następującej treści:  

 

§ 1. 

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania prac zgodnie z projektem 

pod nazwą „Nie tylko ksi ąŜką uczeń Ŝyje, czyli wykorzystujemy wiedzę w praktyce” , 

realizowanym według umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.09.01.02-20-408/10-00 z dnia 13 stycznia 2011r, Priorytet IX, 

Działanie 9.1.2, w następującym zakresie: za prowadzenie ………….. …………………….......... 

 

§ 2. 

Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać czynność wymienioną w § 1 umowy zlecenia w 

wymiarze: 

1) …….. godzin warsztatów w terminie od 01. 09.2011 do 31.12.2011 

2)............ godzin warsztatów w terminie od 01.01.2012 do 31.10.2012. 

 

 



 

 

§ 3. 

Za wykonanie czynności, wymienionej w § 1 umowy zlecenia, za stawkę godzinową przyjmuje 

się wynagrodzenie w wysokości ………….. brutto za godzinę. 

§ 4. 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do dołoŜenia naleŜytej staranności przy wykonywaniu umowy 

zlecenia. 

2. Zleceniobiorca wykona zlecenie wynikające z zawartej umowy zlecenia osobiście i bez 

nadzoru zleceniodawcy. 

3. Zleceniodawca zobowiązuje się wypłacić wynagrodzenie po przedstawieniu przez 

zleceniobiorcę dokumentu będącego formą rozliczenia przeprowadzonych godzin warsztatów. 

4.  Zleceniodawca zobowiązuje się wypłacić wynagrodzenie na rachunek bankowy 

nr……………………………………...................................................…… 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

§ 5. 

W przypadku niewykonania zlecenia w terminie określonym w § 2 pkt 1 i 2 umowy zlecenia, 

wadliwe wykonanie zleceni lub wykonanie zlecenia w sposób nienaleŜyty, Zleceniodawca ma 

prawo do pomniejszenia wynagrodzenia lub zerwania umowy zlecenia bez wypłaty 

odszkodowania. 

§ 6. 

Jakiekolwiek zmiany w treści umowy zlecenia mogą być dokonane jedynie pisemnie w formie 

aneksu do umowy zlecenie pod rygorem niewaŜności, tylko za zgodą Stron. Strony nie mogą 

powoływać się na ustalenia pozaumowne.  

§ 7. 

W sprawach nieuregulowanych treścią umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§ 8. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 

zleceniobiorca.  

 

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

Podpis i pieczątka zleceniodawcy                                                         podpis zleceniobiorcy  


