
 

 

Znak postępowania: 2/2017/DN 

Załącznik nr 3- Wzór umowy 

 

UMOWA 

NINIEJSZA UMOWA ZOSTAŁA ZAWARTA ……………………………..  roku w Krakowie 

 

POMIĘDZY: 

Firmą Witold Szaszkiewicz Centrum Edukacyjne "IDEA", ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków, NIP 

9441375254, REGON 357061568, reprezentowaną przez:…………………………………………………………..,  

zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zleceniodawcą 

a  

………………………………………………………………………………………….. z siedzibą ……………………………………………, 

NIP…………………………, REGON…………………………….,  reprezentowaną przez:………………………………… 

zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zleceniobiorcą 

  

Zważywszy, że Zamawiający realizuje cykl szkoleń z zakresu języka angielskiego i niemieckiego zakończonych 

egzaminem zgodnym z ESOKJ, w ramach projektu „Nowe kompetencje - nowe szanse”, Nr projektu: 

RPDS.10.03.00-02-0006/16  (zwanego dalej „Projektem”), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 

2014-2020, Strony dążąc do jak najlepszego przeprowadzenia w/w egzaminów  zawierają umowę następującej 

treści: 

 

§ 1 

1.Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca  zobowiązuje się do  przeprowadzenia egzaminów:  

a) z języka angielskiego:  ………………………………………… dla wskazanych przez Zleceniodawcę 336 Uczestników 

Projektu, oraz 

b) z języka niemiecgiego:  …………………………………… dla wskazanych przez Zleceniodawcę 144 Uczestników 

Projektu 

według szczegółowego zamówienia (zwanego dalej „zamówieniem”) zawierającego nazwę miejscowości i adres 

przeprowadzenia egzaminu, liczbę zdających oraz datę egzaminu, który zostanie przesłany Zleceniobiorcy w 

terminie co najmniej 7 dni roboczych przez datą danego egzaminu. W związku z różnym terminem zakończenia 

zajęć w poszczególnych grupach, dopuszcza się przesyłanie zamówienia w częściach. 

§ 2 

1.W ramach zlecenia opisanego w § 1 Zleceniobiorca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszystkich czynności 

związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem egzaminów, w tym zabezpieczenia materiałów 

egzaminacyjnych w odpowiedniej liczbie, zapewnienia egzaminatorów o odpowiednich kwalifikacjach w 

miejscowościach i terminach podanych w wykazie. 

2.Po przeprowadzeniu egzaminów Zleceniobiorca zobowiązany jest do przesłania oficjalnych protokołów 

egzaminacyjnych na adres Zleceniodawcy w terminie ……..  dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu, w 

którym realizowana była sesja egzaminacyjna. 

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zleceniodawca zobowiązuje się wypłacić Zleceniobiorcy wynagrodzenie w 

wysokości: 

a)  …………  zł brutto ( słownie: ……………………………………..) za każdą osobę dla której zamówiono egzamin z języka 

angielskiego, 

b) )  …………  zł brutto ( słownie: ……………………………………..) za każdą osobę dla której zamówiono egzamin z języka 

niemieckiego. 

2. Płatne przelewem w terminie 14 dni po przedstawieniu przez Zleceniobiorcę  rachunku pod warunkiem 

posiadania przez Zleceniodawcę środków pochodzących z dotacji rozwojowej na realizację Projektu.  

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie  koszty poniesione przez Zleceniobiorcę w związku z wykonaniem  

zlecenia.  



 

 

4. W związku z otrzymaniem przez Zleceniodawcę dofinansowania projektu transzami, z tytułu zwłoki w zapłacie 

nie będą naliczane odsetki karne. 

5. Zgodnie z zasadami wydatków współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Zleceniobiorca gwarantuje Zleceniodawcy wgląd do dokumentacji finansowej Zleceniobiorcy dotyczącej 

wykonania zlecenia będącego przedmiotem niniejszej umowy na jego wniosek. 

 

§ 4 

W związku z faktem, że Zamawiający rozpoczął realizację Projektu na własne ryzyko, tj. przed podpisaniem 

umowy o dofinansowanie Projektu, Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w przypadku zawarcia 

umowy z Wykonawcą, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do jej wypowiedzenia do dnia 20.02.2017r, o 

każdym czasie z zachowaniem 3-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie skuteczne będzie w 

przypadku przekazania go pocztą (decyduje data odbioru) lub pocztą elektroniczną na adres Wykonawcy 

(decyduje data wysłania wiadomości). W takiej sytuacji Wykonawcy przysługiwać będzie wyłącznie 

wynagrodzenie za zajęcia zrealizowane w terminie do rozwiązania umowy. 

 

§ 5 

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zleceniobiorca jest zobowiązany zapłacić na rzecz 

Zleceniodawcy następujące kary umowne: 

a) w wysokości 0,2 % Wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1, przemnożonego przez liczbę 

egzaminów wynikającą z § 1 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu 

określonego w umowie lub na jej podstawie; 

b) w wysokości 20 % Wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1, przemnożonego przez liczbę 

egzaminów wynikającą z § 1 ust. 1, w przypadku odstąpienia przez Zleceniodawcę od umowy z przyczyn leżących 

po stronie Zleceniobiorcy. 

2. Zleceniodawca może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar 

umownych. 

3. Strony uzgadniają, iż Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącanie przez Zleceniodawcę kar umownych z 

wynagrodzenia umownego Zleceniobiorcy. Zleceniodawca poinformuje Zleceniobiorcę na piśmie o fakcie 

pomniejszenia wynagrodzenia Zleceniobiorcy o wysokość kar umownych. 

 

§ 6 

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 7 

Ewentualne sprawy sporne będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. 

 

§ 8 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

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

Zleceniodawca      Zleceniobiorca 


