UMOWA ZLECENIA NR
Zawarta w dniu

…………………..

………………….

roku,

pomiędzy:
Skarbem Państwa – Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (ORE), z siedzibą w Warszawie
Al. Ujazdowskie 28, NIP: 701-02-11-452, REGON: 142143583
w imieniu, którego działa:
Pan/i …………………………... - …………………………………………,
zwanym w treści umowy "Zleceniodawcą",
a:
1. Panią/Panem:

………………………….

PESEL

………………….

zamieszkałą/-łym w: ……………………

…………………..

…………..

………………

zwanymi dalej każdy: "Zleceniobiorcą", zwanymi dalej łącznie "Stronami".
§1
Zleceniodawca i Zleceniobiorca zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego nr ..............
przeprowadzonego na podstawie art. .......... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (jednolity tekst. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) w efekcie rozstrzygnięcia którego
dokonano wyboru Zleceniobiorcy w grupie:
………………………………………………………………………………………………………

Umowa zawarta zostaje w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym "Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego", zadanie 1:
Opracowanie koncepcji e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz przygotowanie założeń i wkładu do regulaminów konkursów na stworzenie e-zasobów do
kształcenia zawodowego, podzadanie: Wynagrodzenie dla moderatorów, przy współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
§2
Zleceniobiorca zobowiązuje się do pełnienia zadań moderatora zgodnie z harmonogramem stanowiącym Załącznik nr 2, które polegać będą na:
• moderowanie prac swojej grupy ekspertów branżowych na 4 dwudniowych spotkaniach w terminie: …………… , ………………, …………………,
………………. i poza spotkaniami mi.in. na platformie Moodle.
• formułowanie po każdym spotkaniu pakietu materiałów wypracowanych przez ekspertów branżowych w swojej grupie i przesyłaniu ich do ekspertów
projektu;
• czuwanie nad procesem konsultowania materiałów i przekazywanie stanowiska zespołu do ekspertów projektu;
• przygotowywanie we współpracy z głównym ekspertem merytorycznym i pozostałymi moderatorami materiałów do prac zespołu ekspertów branżowych
i swojej grupy ekspertów;
• sprawozdawanie postępów z prac w swojej grupie ekspertów;
• współredagowanie koncepcji, założeń do konkursów i szablonu standardów merytoryczno-dydaktycznych e-zasobów do kształcenia zawodowego.
Zleceniobiorca świadczyć będzie usługę w wymiarze maksymalnie 80 godzin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do
umowy.
§3
1. Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonać zlecenie, o którym mowa w § 2 z najlepszą wiedzą i z zachowaniem należytej staranności.
2. Zleceniobiorca jest zobowiązany niezwłocznie, na piśmie, pod rygorem nieważności, informować Zleceniodawcę o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć
wpływ na realizację postanowień umowy.

§4
1. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania zlecenia o którym mowa w § 2 innej osobie bez zgody Zleceniodawcy.
2. W razie naruszenia postanowień ust. 1, Zleceniodawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. Postanowienia § 6 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§5
Zlecenie określone w § 2 będzie wykonane w okresie od :

………………..
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§6
1. W przypadku nienależytego wykonania umowy, Zleceniobiorca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia maksymalnego wskazanego w § 9 ust. 1
za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy.
2. W przypadku niewykonania umowy lub jej części, Zleceniobiorca nie otrzyma wynagrodzenia za niezrealizowaną część zamówienia oraz dodatkowo zapłaci
Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 30 % wynagrodzenia maksymalnego ustalonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.
3. W razie rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, Zleceniodawca może nałożyć na Zleceniobiorcę karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia, o którym
mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.
4. Zleceniodawcy przysługuje uprawnienie do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Zleceniobiorcy, na co Zleceniobiorca wyraża zgodę.
5. Kary umowne podlegają sumowaniu, przy czym ich wysokość nie może przekroczyć całkowitego wynagrodzenia Zleceniobiorcy o którym mowa w § 9 ust. 1
niniejszej umowy.
§7
Zleceniodawcy przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych w § 6 niniejszej umowy kar umownych, na zasadach
ogólnych.
§8
W przypadku zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej realizację przedmiotu umowy, Zleceniobiorca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie
Zleceniodawcę na piśmie, pod rygorem nieważności, na adres wskazany w umowie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od zaistnienia ww. sytuacji.
§9
1. Zleceniodawca za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy zapłaci Zleceniobiorcy maksymalne wynagrodzenie w kwocie brutto wraz ze składkami pracodawcy:
……………… słownie:
…………………………………..
2. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy stanowi iloczyn przepracowanych godzin i stawki za godzinę świadczenia usługi wynoszącej:
ze składkami pracodawcy

słownie:

……………..
brutto wraz
……………………………

3. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy:
……………………………………………..
4. Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionych rachunków/faktur Zleceniodawcy, po podpisaniu bez zastrzeżeń
miesięcznych Protokołów realizacji zlecenia, o których mowa w § 11 niniejszej umowy.
5. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie potwierdzenie wykonania prac przez Zleceniobiorcę poprzez zaakceptowanie przez Zleceniodawcę miesięcznych
Protokołów realizacji zlecenia, o którym mowa w §11 niniejszej umowy. Wynagrodzenie płatne będzie w miesięcznych ratach w wysokości odpowiadającej ilości
przepracowanych godzin w danym miesiącu kalendarzowym.
6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zleceniodawcy.
7. Od kwoty wynagrodzenia obliczone zostaną i potrącone przewidziane przepisami prawa należności publicznoprawne zgodnie z treścią przedłożonej
Zleceniodawcy deklaracji. Zleceniobiorca zobowiązuje się do poinformowania Zleceniodawcę o każdorazowej zmianie w zakresie odprowadzania składek na
ubezpieczenie społeczne od minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, określonego na dany rok przez GUS pod rygorem wskazanym w ust. 8 poniżej.
8. W przypadku zadeklarowania, niezgodnego ze stanem faktycznym, statusu w zakresie odprowadzanych składek na ubezpieczenie społeczne, co spowoduje
nieprawidłowe rozliczenie przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca zobowiązany będzie zwrócić część składek, potrąconych z jego wynagrodzenia wraz z karnymi
odsetkami, jakie Zakład Ubezpieczeń Społecznych naliczy Zleceniodawcy.
9. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty Zleceniobiorcy związane z wykonaniem niniejszej umowy.
§ 10
1. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z ważnych powodów z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia.
2. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorcy przysługuje zwrot wydatków, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia
oraz część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom.
3. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku nieobecności Zleceniobiorcy minimum na jednym spotkaniu
o których mowa w § 2 umowy. Postanowienia § 6 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§ 11
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Zleceniodawcy miesięcznych Protokołów realizacji zlecenia (wzór protokołu stanowii Załącznik nr 4 do umowy)
zawierającego potwierdzenie prawidłowego wykonania zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w
projekcie, z uwzględnieniem podziału na: rok, miesiąc, dzień i godziny zaangażowania.
§ 12
1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści umowy w sprawie zamówień publicznych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
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1) w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji Pośredniczącej i Zarządzającej,
2) w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, którego skutkom
nie można zapobiec, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu,
3) w przypadku zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek elementu usług,
4) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy,
5) innych nieistotnych zmian, których nie można przewidzieć w chwili zawierania umowy pod warunkiem, że zmiany te nie będą niekorzystne dla Zamawiającego,
6) zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku, gdy zaistnieje przerwa/zawieszenie w realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub
Zamawiającego, lub w przypadku zajścia okoliczności, które nie były znane w momencie wszczęcia postępowania i których nie można było przewidzieć w trakcie
realizacji umowy,
7) w przypadku konieczności zmiany terminu realizacji umowy w szczególności spowodowanej przedłużającym się czasem trwania procedury przetargowej, lub z
innych uzasadnionych przyczyn wskazanych przez Zamawiającego m.in. modyfikacja wniosku o dofinansowanie projektu. Zmiana umowy z powodów, o których
mowa w zdaniu poprzednim możliwa jest pod warunkiem poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o konieczności wprowadzenia zmiany wraz z podaniem
przyczyn żądanej zmiany,
8) zmiany osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, pod warunkiem zaproponowania nowych osób, które posiadać będą doświadczenie i kwalifikacje
zawodowe określone w przedmiotowym ogłoszeniu oraz pod warunkiem przedstawienia Zamawiającemu informacji o proponowanej zmianie wraz z wyjaśnieniem
przyczyn proponowanej zmiany i uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Osoby odpowiedzialne za wykonywanie niniejszej umowy (osoby do kontaktu):
1) ze strony Zleceniodawcy – ………………………………………………………
2) ze strony Zleceniobiorcy –

……………………………..

………………………….

4. Nieważność któregokolwiek zapisu umowy nie powoduje nieważności całej umowy. W przypadku, gdy którykolwiek z zapisów umowy zostanie prawomocnie
uznany za nieważny, w jego miejsce stosuje się odpowiedni przepis polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
5. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o zmianach miejsca ich siedziby. W przypadku nie dopełnienia powyższego, korespondencję wysłaną pod
ostatni wskazany adres uważa się za skutecznie doręczoną.
§ 13
W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie, zastosowanie znajdują wszystkie obowiązujące przepisy w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 14
1. Ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej umowy, rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Zleceniodawcy.
2. Załączniki do umowy stanowią integralny element niniejszej umowy.
§ 15
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej
„RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie (00-926). Z Administratorem danych można się skontaktować
poprzez adres e-mailowy: kancelaria@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję
na adres siedziby Administratora.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 odbywa się na podstawie obowiązujących
przepisów prawa w następujących celach:
• aplikowanie o środki unijne i realizacja projektów, w szczególności potwierdzanie kwalifikowalności wydatków, udzielanie wsparcia uczestnikom projektów,
ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020,
• zapewnienie realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
4. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa
w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
5. Pani/Pana dane osobowe zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej Ministerstwo Edukacji Narodowej Departament Funduszy Strukturalnych oraz
beneficjentowi realizującemu projekt, którym jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 28 w Warszawie (00-478). Dane osobowe mogą zostać
również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty
świadczące usługi na rzecz administratora.
7. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 4, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych
wynikającego z przepisów prawa.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Wykonawcy przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania
ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Dane Wykonawcy nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.
10. Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
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§ 16
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zleceniobiorcy oraz trzy dla Zleceniodawcy.
Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;
2. Załącznik nr 2– Harmonogram;
3. Załącznik nr 3 – Wykaz osób;
4. Załącznik nr 4 - Protokół realizacji zlecenia;
5. Załącznik nr 5 – Kopia oferty Zleceniobiorcy;

……………………………

……………………………..

Zleceniodawca
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