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                                                                                                                             Załącznik nr 4 

 

UMOWA NR  ……………………. 

 

 

zawarta w dniu …………………………….  w  Gołębiu pomiędzy: Dariusz Osiak „Biuro Przygotowywania 

Projektów i Zarządzania Funduszami UE”,  24-100 Gołąb, ul. Puławska 63, zwanym dalej Zamawiającym 

a  

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

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

zwanym dalej Wykonawcą. 

  

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie przez Wykonawcę zajęć specjalistycznych przez dietetyka  w 

oddziałach żłobkowych w Gołębiu i w Kazimierzu Dolnym w ramach  projektu „WSPIERAMY MAMY 

W GMINACH WIEJSKICH POWIATU PUŁAWSKIEGO” w wymiarze 5 godzin tygodniowo przez 

okres 24 miesiący (łącznie 480h) w okresie od ………………….……. do 31.08.2021 r.   

2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 9. Rynek Pracy Działanie 9.4 

Godzenie życia zawodowego i prywatnego. 

 

§ 2 

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy, o którym 

mowa w § 1 umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona z należytą starannością. 

3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy lub jej części innym podmiotom bez uprzedniego 

uzyskania w tym przedmiocie pisemnej zgody Zamawiającego. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym nie dotyczy pracowników i współpracowników Wykonawcy. 

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim w całości lub 

w części, Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania tych osób, jak za własne działania lub 

zaniechania. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu, na jego żądanie, wszelkich wiadomości o 

przebiegu realizacji umowy przez Wykonawcę. 

6. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić pomieszczenie zapewniające warunki dyskrecji oraz zachowania 

poufności informacji na potrzeby spotkań z zainteresowanymi. 

7. Strony  ustalają, że zajęcia odbywać będą się w   ……………………………………………………………. 

 

§ 3 

 

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w okresie od ………………………. do dnia  31 sierpnia  2021 r. 

2. Zajęcia, co do zasady będą realizowane zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy. 

3. Zamawiający, dopuszcza zmiany terminów zajęć oraz wymaga od Wykonawcy zgłoszenia ewentualnych 

zmian terminów z wyprzedzeniem 2 dni roboczych. 
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4. Potwierdzeniem realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 - 2 będą protokoły odbioru usługi 

sporządzone przez strony umowy bezzwłocznie po ostatnim dniu porad przed zakończeniem miesiąca oraz 

karty czasu pracy. 

5. Prowadzący zobowiązani są do prowadzenia dokumentacji potwierdzającej odbycie zajęć w formie 

dziennika. 

 

§ 4 

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 - 2 Strony ustalają w wysokości 

……………zł (brutto) za godzinę zajęć, łącznie wynagrodzenie za 480 godzin zajęć w kwocie ………… zł  

(słownie: …………………………………………………………………………………………..… 00/100). 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 przelewem na wskazany przez 

Wykonawcę rachunek bankowy w terminie do 7 dni od dnia otrzymania rachunku przez Zamawiającego. 

Rachunki będą wystawione raz w miesiącu do ostatniego dnia miesiąca w którym wykonano usługę tj. 

prowadzono zajęcia. Podstawę wystawienia rachunku stanowią protokoły odbioru przedmiotu umowy. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne przez Zamawiającego z rachunku bankowego Zleceniodawcy, utworzonego 

na potrzebę realizacji Projektu. 

4. Wykonawca, jako nabywcę wskazuje Dariusz Osiak „Biuro Przygotowywania Projektów i 

Zarządzania Funduszami UE”, 24-100 Gołąb, ul. Puławska 63; NIP: 7161714139 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 9. Rynek 

Pracy Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego. 

 

§ 5 

 

1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację niniejszej umowy są: 

 

1) po stronie Zamawiającego: Dariusz Osiak 

2) po stronie Wykonawcy: ………………………………  

 

§ 6 

 

1. Strony mają prawo do odstąpienia od umowy z zachowaniem miesięcznego wypowiedzenia. 

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

 

§ 7 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy -Kodeks Cywilny. 

 

§ 8 

 

Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

§ 9  

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

  WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

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


