ZP……….
Załącznik nr 6.10 do SIWZ
ZP.271.33.2019
UMOWA – zlecenie

Zawarta w dniu ……………….. w Kalwarii Zebrzydowskiej,
pomiędzy:
Gminą Kalwaria Zebrzydowska z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7,
Reprezentowaną przez Burmistrza Miasta dr hab. Inż. Augustyna Ormantego ,
Zwaną w dalszej treści umowy ZLECENIODAWCĄ,
a
Panią/em …………………….
Pesel: …………………….
zwaną w dalszej części umowy ZLECENIOBIORCĄ
§1
1. Przedmiotem umowy jest:
a) Przygotowanie i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w świetlicy środowiskowej w budynku
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach w wymiarze:
- od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 września do 31 grudnia cztery dni w tygodniu ( tj.
poniedziałki, wtorki, środy, czwartki ) w godzinach od 13.00 do 17.00 , łącznie 16 godzin
tygodniowo
- od 1 lipca do 31 sierpnia oraz podczas ferii zimowych – zgodnie z harmonogramem
zatwierdzonym przez Koordynatora świetlic zgodnie ze specyfikacją oraz złożoną ofertą
stanowiącą załącznik do umowy.
b) Prowadzenie całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem świetlicy środowiskowej
w budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach.
c) Współpraca z Pełnomocnikiem ds. Profilaktyki oraz Koordynatorem w sprawach
związanych z funkcjonowaniem tej świetlicy.
d) Składanie sprawozdań z działalności świetlicy środowiskowej za okres realizacji umowy.
2. Zleceniobiorca oświadcza, ze zapoznał się z Regulaminem świetlicy środowiskowej z siedzibą
w budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach , stanowiącym
załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 576/2018r. Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia
1 sierpnia 2018r.
3. Sprawozdanie częściowe zostanie złożone za okres realizacji umowy .
§2
Zleceniobiorca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w okresie: od 1 stycznia 2020r. do 31
grudnia 2020r.
§3
1. Strony ustalają, że wysokość wynagrodzenia (brutto) za przedmiot umowy wynosi: ….. zł
(słownie: ………….00/100 ) miesięcznie tj. za 12 m-cy ( słownie: 00/100 zł ).

2. Rozliczenie przedmiotu umowy następować będzie miesięcznie na podstawie rachunku
wraz z ewidencją godzin wykonywania umowy zlecenia, wystawionego w terminie 7 dni
od zakończenia miesiąca kalendarzowego, płatnego w terminie 14 dni od daty otrzymania
rachunku, z zastrzeżeniem, że za m-c grudzień wynagrodzenie płatne w m-cu grudniu a
rachunek przedłożony w m-cu grudniu.
3. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy
Zleceniobiorcy nr ………………………………………….
§4
Zleceniodawca jako administrator danych osobowych wychowanków świetlicy środowiskowej i
rodziny powierzy Zleceniobiorcy przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnej umowy.
§5
Zleceniodawca będzie uprawniony do sprawowania kontroli prawidłowości wykonywania zadania
przez zleceniobiorcę. Kontrola będzie mogła być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego
zakończeniu.
§6
1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania prac
zleconych niniejszą umową.
2. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania zlecenia umowy innym podmiotem bez
zgody Zleceniodawcy.
§7
1. W wypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez
Zleceniobiorcę zapłaci on Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia
określonego w § 3, przysługującego za każdy miesiąc w którym doszło do niewykonania
lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Zleceniobiorcę.
2. Zleceniodawca ma prawo potrącić należności określone w ust. 1 z wynagrodzenia
należnego Zleceniobiorcy.
3. W wypadku gdy wysokość kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody Zleceniodawca
uprawniony będzie do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§9
Stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy w terminie 1 m-ca ze skutkiem na
koniec miesiąca kalendarzowego.
§ 10
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze stron.
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