Załącznik nr 4 – wzór umowy
Umowa nr …….
zawarta w dniu …………… w Cudzynowicach pomiędzy ……………………………. –
reprezentowanym przez Pana Jacka Nowaka –Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w
Cudzynowicach………………………….–
zwanych
w
dalszej
części
umowy
Zleceniodawcą
a
……………………….
(Nazwa
wykonawcy),
………………………………(adres
wykonawcy), NIP:…………….. zwanym dalej Zleceniobiorcą,
zwanymi dalej Stronami
§ 1.
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania zadania Zarządzania
projektem pn. „Szkolnictwo zawodowe w ZSR w Cudzynowicach w obliczu zmian
społeczno-gospodarczych w powiecie kazimierskim”
§ 2.
1. Do zadań Zleceniobiorcy należy:
a) nadzór nad merytoryczną realizacją Projektu oraz informowanie Zamawiającego
o aktualnym stanie wdrażania projektu a także o wszystkich sytuacjach mogących mieć
istotny wpływ na dalszy jego przebieg
2) nadzór nad zgodnością realizacji projektu z przyjętym harmonogramem, wnioskiem
i budżetem oraz osiąganiem przyjętych wskaźników,
3) utrzymywania stałych i bieżących kontaktów oraz zapewnienie przepływu informacji
między Zamawiającym a Instytucją Zarządzającą RPOSW,
4) kontrola zgodności trybu i zakresu projektu z wytycznymi Instytucji Zarządzającej oraz
pozostałymi dokumentami,
5) monitorowanie poziomu osiągnięcia wskaźników założonych w projekcie zgodnie
z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia
i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020
6) wnioskowanie do Instytucji Zarządzającej RPOWS o zgodę na wprowadzanie zmian
w Projekcie inicjowanych przez Zamawiającego lub inicjowanych przez Wykonawcę
i zaakceptowanych przez Zamawiającego;
8) sporządzanie wynikłych ze zgłoszonych i zaakceptowanych przez IZ RPOSW zmian
wniosku aplikacyjnego do aneksu do umowy o dofinansowanie;
9) przygotowanie zmian w harmonogramach realizacji Projektu;
10) koordynację wypełniania przez Zamawiającego obowiązku informowania opinii
publicznej o współfinansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską, w tym
przygotowania oznakowania dokumentów dotyczących realizacji Projektu;
11) udział w kontrolach projektu prowadzonych przez organy zewnętrzne;
12) nadzór i kontrolę nad prawidłowym przygotowaniem wniosków o płatność do IZ RPOWS
13) przestrzeganie zasady równości i niedyskryminacji przez pracowników jak i uczestników
projektu.
§ 3.

1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje do prawidłowego
i sprawnego zrealizowania przedmiotu umowy, a powierzone zadania zobowiązuje się
wykonywać z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz
wytycznymi, instrukcjami i innymi dokumentami dotyczącymi RPOWS 2014-2020.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do bieżącego informowania Zleceniodawcy o realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, a także do składania w tym zakresie na żądanie Zleceniodawcy
wszelkich niezbędnych wyjaśnień.
§ 4.
Zleceniodawca zobowiązuje się do udostępnienia Zleceniobiorcy wszelkich dokumentów
związanych z realizowanym projektem, a także do udzielania wszelkich informacji
niezbędnych do należytego wykonywania niniejszej umowy.
§ 5.
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zarządzania projektem pn.: „Szkolnictwo zawodowe
w ZSR w Cudzynowicach w obliczu zmian społeczno-gospodarczych w powiecie
kazimierskim” w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.08.2018 r.
§ 6.
1. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy wynosi …………… brutto (słownie: …………. brutto).
2. Płatności związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia regulowane będą w okresach
miesięcznych po złożeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego dokumentu księgowego
(faktury/rachunek) na rachunek bankowy nr ……………………….prowadzony
w banku…………..
3. Wynagrodzenie określone w pkt. 2 regulowane będzie w terminie do 14 dni od daty
wystawienia
dokumentu
księgowego
pod
warunkiem
dostępności
środków

nawyodrębnionym rachunku bankowym projektu.
§ 7.
1.Zleceniobiorca zobowiązuje się zarówno w czasie obowiązywania niniejszej umowy, jak
i po wygaśnięciu czy rozwiązaniu niniejszej umowy do traktowania jako poufnych oraz do
zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem
niniejszej umowy, nie udostępniania tych informacji osobom trzecim bez pisemnej zgody
Zleceniodawcy i wykorzystywania tych informacji tylko do celów określonych w umowie.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przedsięwzięcia wszelkich kroków mających na celu
zabezpieczenie dokumentacji i informacji przed dostępem do nich osób trzecich.
§ 8.
1. Każda ze stron ma prawo rozwiązać niniejszą umowę za miesięcznym okresem
wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy przez Zleceniobiorcą
zobowiązany jest on do niezwłocznego przekazania Zleceniodawcy wszelkich informacji
niezbędnych do sprawnego i prawidłowego przejęcia zadania zarządzanie w/w projektem
przez inną, wskazaną przez Zleceniodawcę osobę.

2. Zleceniodawca ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku niewykonywania lub nieprawidłowego czy nieterminowego wykonywania przez
Zleceniobiorcę przedmiotu umowy.
§9.
Wszelkie spory wynikłe z wykonywania niniejszej umowy strony poddają pod
rozstrzygnięcie Sądu – Wydziału Cywilnego właściwego dla siedziby Zleceniodawcy.
§ 10.
Zmiana, uzupełnienie, rozwiązanie niniejszej umowy wymaga zgody Stron wyrażonej w
formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11.
1. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych /tj.Dz.U z 2002r
Nr 101, poz.926 z późn.zm/, ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości /t.jedn.
Dz.U.z 2009r Nr 152, poz.1223 z późn.zm/oraz ustaw podatkowych.
§ 12.
Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla
Zleceniodawcy, jeden dla Zleceniobiorcy.

Zleceniodawca:

Zleceniobiorca:

