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Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego 

nr 4/FB/POKL.09.01.02-18-277/13 

 

 

 

.................................................                                                                  ................................dnia ..................... 
      (pieczęć firmowa Wykonawcy)                                                                                           (miejscowość)                       (data) 
 

Umowa – wzór 
 

Dotyczy zapytania ofertowego nr 4/FB/POKL.09.01.02-18-277/13 
 

w ramach projektu „Sięgamy wyżej” 

nr 1/POKL.09.01.02-18-218/12 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 

Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty, 

Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji 

oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 

 
 

 

Zawarta w dniu ....................2012r. w .................................................…............. 

pomiędzy: 

Fundacja Bieszczadzka 

ul. Rynek 14 

38-700 Ustrzyki Dolne 

NIP: 6881245689 

REGON 371165802 

KRS 0000180514 

reprezentowaną łącznie przez: 

Bogusław Pyzocha- prezes 

Alicja Gruza- wiceprezes 

zwanym w dalszej części umowy „Zleceniodawcą” 

 

a 

........................................................................... z zamieszkałym/ą w ............................................................................... 

ul. …………………………....................., zwanym w dalszej treści umowy „Zleceniobiorcą”, o następującej treści:  

Zleceniodawca oraz Zleceniobiorca zwani są w Umowie łącznie Stronami, a każde z osobna Stroną. 
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§ 1 

 

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje zlecenie na: prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych pn. 

English Club  
w ramach projektu „Sięgamy wyżej” 

1.1  

Usługa prowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych w skład której wchodzi: opracowanie autorskiego 

programu zajęć zgodnego z specyfiką projektu „Sięgamy wyżej”, prowadzenie zajęć stacjonarnych oraz 

prowadzenie dokumentacji zajęć i mierzenie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów. Wykaz zajęć: 

 

Nr zajęć Nazwa zajęć Uwagi dotyczące specyfiki zajęć 

1.1 Zajęcia „English 

Club” dla szkoły 

podstawowej  

dla uczniów 

zdolnych 

Zajęcia „English Club” prowadzone dla uczniów zdolnych z  klas IV-VI szkoły 

podstawowej w Zespole Szkół Publicznych Nr 2 w Ustrzykach Dolnych           

z zakresu rozwoju kompetencji językowych (języka angielskiego).  

Liczba grup : 3 grupy 8 osobowe. (po jednej w każdej klasie). 

Liczba godzin w rozbiciu na lata  

2014 – 96 h 

2015- 120 h 

Zakres tematyczny- zajęcia mające na celu rozwinięcie u uczniów umiejętności 

językowych.  

 

 
1.2 Zajęcia „English 

Club” dla szkoły 

podstawowej 

dla uczniów z 

problemami w 

nauce 

Zajęcia „English Club” prowadzone dla uczniów z problemami w nauce z  klas 

IV-VI szkoły podstawowej w Zespole Szkół Publicznych Nr 2 w Ustrzykach 

Dolnych z zakresu rozwoju kompetencji językowych (języka angielskiego).  

Liczba grup: 3 grupy 6 cio- osobowe. (po jednej w każdej klasie). 

Liczba godzin w rozbiciu na lata  

2014 – 96 h 

2015- 120 h 

Zakres tematyczny- zajęcia mające na celu rozwinięcie u uczniów umiejętności 

językowych. 

 
1.3 Zajęcia „English 

Club” dla 

gimnazjum 

 dla uczniów 

zdolnych 

Zajęcia „English Club” prowadzone dla uczniów zdolnych z klas I-III 

gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych Nr 2 w Ustrzykach Dolnych z 

zakresu rozwoju kompetencji językowych (języka angielskiego). 

Liczba grup: 3 grupy  8 osobowe (po jednej w każdej klasie).  

Liczba godzin w rozbiciu na lata  

2014 – 96 h 

2015- 120 h 

Zakres tematyczny- zajęcia mające na celu rozwinięcie u uczniów umiejętności 
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językowych, a tym samym podniesienie wyników egzaminu gimnazjalnego  

 

1.4 Zajęcia „English 

Club” dla 

gimnazjum 

dla uczniów z 

problemami w 

nauce 

Zajęcia „English Club” prowadzone dla uczniów z problemami w nauce z klas 

I-III gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych Nr 2 w Ustrzykach Dolnych z 

zakresu rozwoju kompetencji językowych (języka angielskiego). 

Liczba grup: 3 grupy  6 osobowe (po jednej w każdej klasie).  

Liczba godzin w rozbiciu na lata  

2014 – 96 h 

2015- 120 h 

Zakres tematyczny- zajęcia mające na celu rozwinięcie u uczniów umiejętności 

językowych, a tym samym podniesienie wyników egzaminu gimnazjalnego  

 

 

 
1.2 Zleceniodawca zobowiązuje się udzielić Zleceniobiorcy wszelkich niezbędnych informacji dotyczących 

realizowanego projektu, mających wpływ na jakość ww. świadczonych usług. 

1.3 Zleceniobiorca zobowiązuje się w trakcie wykonywania Umowy uwzględnić sugestie i życzenia Zamawiającego 

dotyczące sposobu jej wykonania. 

1.4 Zleceniobiorca zobowiązuje się zapewnić realizację zamówienia w okresie od 01.10.2014 do 30.06.2015.  

 

§ 2 

 

2.1. Wartość przedmiotu Umowy w całym okresie realizacji wyniesie: 

Koszt 1 godziny zajęć - .................zł  brutto (słownie ................................................................złotych …..100 brutto). 

Koszt prowadzenia zajęć ogółem ……………….………….. zł 

(słownie…………………………………............................................. złotych ................/100 brutto) 

2.2. Zapłata za wykonanie przedmiotu Umowy następuje kwartalnie na podstawie przedstawionego przez 

zleceniobiorcę rachunku, do którego zleceniobiorca dołącza kartę  czasu pracy zatwierdzoną przez koordynatora. 

2.3. Zapłata nastąpi przelewem w terminie 14 dni od daty przedstawienia rachunku przez zleceniobiorcę  na numer 

rachunku podanego przez zleceniobiorcę  

nazwa banku .................................................................  

nr rachunku ........................................................................................................................, na podstawie dostarczonych 

do Zamawiającego faktur lub rachunków. 

 

§ 3 
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Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego Zapytania Ofertowego w trybie zasady 

konkurencyjności. 

§ 4 

 

4.1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy zawodowej i nie rozpowszechniania jakichkolwiek 

informacji dotyczących Zleceniodawcy, do których będzie miał dostęp z tytułu wykonywania Umowy, tak w czasie 

trwania Umowy, jak również po jej ustaniu. 

4.2. Wykonawca oświadcza, iż posiada wskazane przez niego w złożonej Ofercie wykształcenie i oświadczenie oraz 

dysponuje uprawnieniami, umiejętnościami i kwalifikacjami do wykonania usług, o której mowa w §1 Umowy. 

 

§ 5 

 

5.1. Zleceniodawca jest upoważniony do pisemnego rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia w przypadku: 

a) niewykonywania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych przez Zleceniobiorcę; 

b) rozwiązania Umowy o dofinansowanie na podstawie której jest finansowana Umowa; 

c) nieprzekazanie przez Instytucję Pośredniczącą środków na realizację Umowy. 

 

§ 6 

 

6.1. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo wglądu przez Instytucję Pośredniczącą (WUP Rzeszów) oraz inne 

podmioty uprawnione do kontroli, do dokumentów Zleceniobiorcy związanych z realizowanym projektem, w tym 

dokumentów finansowych. 

6.2. W przypadku wystosowania przez Instytucję Pośredniczącą lub inne podmioty uprawnione do kontroli, żądań 

dotyczących realizacji przedmiotu Umowy, Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonych żądań, 

obligując się tym samym do przekazania Zleceniodawcy informacji lub wymaganych dokumentów w terminie 

wskazanym przez koordynatora projektu. 

 

§ 7 

 

Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadomienia o każdej zmianie adresu i oświadczają, że ich aktualne 

adresy dla korespondencji są następujące:          
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Zleceniodawca:           

 Fundacja Bieszczadzka           

 ul. Rynek 14            

 38-700 Ustrzyki Dolne                

Wykonawca:       

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

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

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

 

§ 8 

 

Wszelkie zmiany dotyczące Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego 

Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 10 

 

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

 

 

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

 (Zamawiający)                                                                                         (Wykonawca) 


