
Zał. nr 3 do zaproszenia

Umowa zlecenia nr …........................

zawarta w dniu …............     pomiędzy: Gminą Czeladź - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej

w Czeladzi ul.  17-go Lipca 27  reprezentowanym przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Czeladzi  Anetę Jóźwin - Rybską zwanym w dalszej części umowy „Zleceniodawcą”

a

Panią /Panem  zamieszkałą /ym w …................ ul. …..................................

NR PESEL:

zwanym w dalszej części umowy „Zleceniobiorcą”.

§ 1

1. Zleceniodawca  zleca,  a  Zleceniobiorca  przyjmuje  do  realizacji  prowadzenie  zajęć

socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat będących pod opieką Działu

ds. Wspierania Rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi przy ul. Zwycięstwa 6.

2. Zajęcia będą odbywać się w ilości 3 godziny tygodniowo tj. 1 x  w tygodniu po 3 godziny (z

wyłączeniem miesięcy lipiec – sierpień) w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w

Czeladzi przy ul. Zwycięstwa 6.

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Harmonogram winien zostać ustalony najpóźniej do dnia rozpoczęcia pierwszych zajęć.

§ 2

Wymienione w § 1 zajęcia  obejmują, w szczególności:

1. przygotowanie programu i scenariuszy zajęć socjoterapeutycznych, planu pracy na dany rok,

2. prowadzenie grupowych zajęć z zakresu socjoterapii

3. prowadzenie indywidualnych zajęć wspierających wychowanków z trudnościami w 

funkcjonowaniu społeczno – emocjonalnym.

§ 3

1. Szacunkowy wymiar godzin usług wynosi 66 godziny w okresie trwania umowy.

2. Za 1 godzinę świadczonych usług ustala się wynagrodzenie w wysokości ….......... zł brutto.

Zleceniodawca z tytułu zawartej umowy odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne. 

3. Wartość szacunkowa umowy brutto wynosi  …......................  zł (słownie:   ….........   złotych

brutto).

4. Podstawę  wyliczenia  przysługującego  Zleceniobiorcy  wynagrodzenia  za  dany  miesiąc

kalendarzowy stanowić będzie ilość faktycznie świadczonych godzin usług wynikających

z miesięcznego rozliczenia realizacji usług stanowiącego załącznik nr 1 do umowy.

5.  Rozliczenie  o  którym  mowa  w  pkt.  4  Zleceniobiorca  zobowiązany  jest  przekazywać



Zleceniodawcy do dnia 10-go każdego następnego miesiąca po wykonaniu usług.

6. Wypłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane przez Zleceniobiorcę konto bankowe

w  terminie  14  dni  od  daty  złożenia  rachunku  wraz  z  zaakceptowanym  przez  Zleceniodawcę

miesięcznym rozliczeniem realizacji usług.

§ 5

Termin realizacji przedmiotu umowy od  …......    do  31.12.2016

§ 6

1. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za jakość i terminowość realizowanych usług.

2. W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności uniemożliwiających świadczenie usług

w terminie objętym umową Zleceniobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia

Zleceniodawcy.

3.  Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  do  ochrony  danych  osobowych  przekazanych  mu  przez

Zleceniodawcę w tym do zachowania tajemnicy o osobach korzystających z usług.

§ 7

1. Zleceniodawca ma prawo do kontroli realizacji przedmiotu umowy przez Zleceniobiorcę

w zakresie prowadzonej przez niego dokumentacji,  jak również kontroli  w miejscu świadczenia

usług.

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do udzielania Zleceniodawcy ustnych lub pisemnych wyjaśnień

i informacji dotyczących realizacji umowy.

§ 8

1.  Z  przeprowadzonej  kontroli  Zleceniodawca  sporządza  pisemny  protokół  w  dwóch

egzemplarzach.

2.  W  przypadku  stwierdzenia  jakichkolwiek  nieprawidłowości  Zleceniobiorca  ma  prawo  po

otrzymaniu protokołu do niezwłocznego złożenia wyjaśnień Zleceniodawcy.

§ 9

1. Umowa może zostać rozwiązana za zgodnym porozumieniem stron.

2.  Każdej  ze  stron  przysługuje  prawo  rozwiązania  umowy  za  czternastodniowym  okresem

wypowiedzenia.

§ 10

Zleceniobiorca  zapłaci  Zleceniodawcy  karę  umowną  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego

wykonania przedmiotu umowy w wysokości 10% miesięcznej wartości brutto przedmiotu umowy.



§ 11

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13

Ewentualne spory powstałe  na tle  wykonania  niniejszej  umowy strony poddają  rozstrzygnięciu

Sądu właściwego dla siedziby Zleceniodawcy.

§ 14

Umowa  niniejsza  została  sporządzona  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  dwa  dla

Zleceniodawcy i jeden dla Zleceniobiorcy.

ZLECENIODAWCA                                           ZLECENIOBIORCA



Załącznik nr 1 do umowy

Rozliczenie realizacji usługi
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