Projekt „RODZINA RELACJA REINTEGRACJA. Innowacyjny model usług społecznych”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Załącznik 3 Wzór umowy do Zapytania OPS.221.04.2018.MRK
Umowa nr __________/2018
zawarta w dniu ________________________ pomiędzy:
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Markach z siedzibą przy ul. Leopolda Lisa Kuli 3A,
05-270 Marki, NIP 125-08-58-724, REGON 002006716, reprezentowany przez
Kierownika - Magdalenę Rogalską-Kusarek, zwanym w dalszej części umowy
Zamawiającym,
a
_________________________________________ z siedzibą w _________________________________________,
[pełen adres], NIP/PESEL, REGON, reprezentowana przez ________________________ zwana
dalej „Wykonawcą”,
Zwani dalej Stronami.
§1
1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca, zobowiązuje się do świadczenia usługi
specjalistycznego doradztwa na rzecz osób niepełnosprawnych, będących
uczestnikami projektu "RODZINA RELACJA REINTEGRACJA. Innowacyjny model
usług społecznych”.
2. Zadanie określone w § 1 ust. 1 będzie realizowane w ramach Projektu „RODZINA
RELACJA REINTEGRACJA. Innowacyjny model usług społecznych.” o numerze
RPMA.09.02.01-14-6958/16 (dalej: Projekt) współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2.
Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1. Zwiększenie
dostępności usług społecznych.
3. Zleceniodawca będzie świadczył usługi wobec osób:
a) osób niepełnosprawnych,
b) będących w różnych sytuacjach kryzysowych (utrata pracy, rozwód, separacja,
śmierć, choroba, odebranie dziecka z rodziny i umieszczenie w pieczy
zastępczej),
c) cierpiących z powodu nadużywania alkoholu lub innych środków
psychoaktywnych przez bliską osobę,
d) doświadczających przemocy w rodzinie.
§2
1) Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
a) dołożenia najwyższej staranności w zakresie prowadzonych działań;
b) właściwego wykorzystywania materiałów i powierzonych przedmiotów oraz ich
rozliczenia;
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2)

3)

4)

5)

c) informowania uprawnionego przedstawiciela Zleceniodawcy o wszelkich
nieprawidłowościach występujących podczas realizacji Umowy;
d) prowadzenia na bieżąco rozliczenia liczby godzin, w których wykonywane jest
zadanie określone w § 1 ust. 1, zawierającego dane zawarte w Załączniku nr 1 do
niniejszej Umowy.
W zakres zadania wchodzi udzielanie osobom niepełnosprawnym wsparcia
w formie doradztwa i konsultacji rozumiane, jako realizacja powyższych działań na
rzecz jednej osoby/grupy osób (w tym rodzin i opiekunów osób
niepełnosprawnych) w wymiarze godzinowym w formie spotkania osobistego.
Zakres doradztwa i konsultacji obejmuje:
a) edukację osób niepełnosprawnych (w tym o wczesnym wspomaganiu rozwoju
dzieci);
b) prawa osób niepełnosprawnych dotyczące zatrudnienia;
c) świadczenia z pomocy społecznej i dofinansowania ze środków PFRON i NFZ;
d) informowanie o prawach pacjenta dotyczących korzystania z usług medycznych,
rehabilitacji, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny;
e) wskazywanie organizacji zrzeszających osoby niepełnosprawne i instytucji
pomocowych;
f) informowanie o programach unijnych i krajowych skierowanych do osób
niepełnosprawnych;
g) wspieranie osób niepełnosprawnych w kontaktach z instytucjami oraz w
rozwiązywaniu indywidualnych problemów związanych z niepełnosprawnością.
h) przestrzeganie procedur dotyczących ochrony danych osobowych oraz
zachowanie w bezwzględnej tajemnicy wszelkich informacji i danych
uzyskanych podczas realizacji Projektu, w szczególności mogących stanowić
tajemnicę służbową i handlową.
Przedstawicielem Zleceniodawcy upoważnionym do koordynacji zadań związanych
z realizacją niniejszej Umowy ustanawia się Magdalenę Rogalską-Kusarek
(Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach).
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do kontroli sposobu realizacji przedmiotu
umowy przez Zleceniobiorcę, w tym związanej z nim dokumentacji merytorycznej
i finansowej.
§3

Zleceniobiorca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania
powierzonego mu zadania.
§4
Zleceniobiorca będzie realizował zadania określone w § 1 ust. 1 umowy
w okresie od …………………….do 31.12.2018 w wymiarze średnio 10 godzin zegarowych
w każdym miesiącu.
§5
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1) Zleceniobiorcy za wykonanie zadań wynikających z niniejszej Umowy przysługiwać
będzie wynagrodzenie w wysokości ___________ zł brutto za godzinę (słownie:
___________ złotych) płatne proporcjonalnie do ilości godzin wykonanych czynności
w miesiącu i po przedłożeniu rozliczenia liczby godzin i rachunku/faktury,
zatwierdzonych przez osobę upoważnioną do koordynacji zadań związanych
z realizacją niniejszej Umowy.
2) Wzór rozliczenia liczby godzin stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
3) Strony przyjmują, że realizacja zadania określonego w § 1 ust. 1, odbywać się będzie
w ramach czasowych określonych w § 4 i nie przekroczy określonego limitu godzin.
4) Zleceniodawca nie wypłaci wynagrodzenia z tytułu przekroczenia limitu godzin.
5) Strony ustalają, że w przypadku ograniczenia przedmiotu Umowy, ustalona
w § 5 ust. 1 kwota wynagrodzenia ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu.
6) Zapłata wynagrodzenia następować będzie po zakończeniu każdego miesiąca,
w którym miały miejsce czynności, określone w § 2 ust. 2, po zatwierdzeniu przez
Zleceniodawcę rozliczenia liczby godzin oraz przedłożeniu prawidłowo
wystawionego rachunku przez Zleceniobiorcę za dany miesiąc, na wskazane przez
niego konto bankowe.
7) Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Zleceniobiorcy wskazane
w Kwestionariuszu osobowym/Fakturze VAT.
8) Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 10 dni roboczych od zatwierdzenia
przez Zleceniodawcę rozliczenia liczby godzin i przedłożeniu prawidłowo
wystawionego rachunku/faktury przez Zleceniobiorcę za dany miesiąc.
9) Za dzień zapłaty uznaje się dzień wystawienia polecenia przelewu przez
Zleceniodawcę.
§6
1) Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność wobec Zleceniodawcy za należyte
(prawidłowe, kompletne i terminowe) wykonanie zadania wskazanego w § 1 ust. 1
Umowy.
2) Zleceniobiorca wykona wskazane w § 1 ust. 1 Umowy zadanie, zgodnie ze
wskazówkami, zaleceniami oraz na ryzyko Zleceniodawcy, który ponosi związaną
z wykonaniem tychże działań, odpowiedzialność względem osób trzecich.
3) Zleceniobiorca zobowiązany jest zarówno w czasie obowiązywania umowy,
jak i 2 lata po jej wygaśnięciu do ścisłego przestrzegania tajemnicy służbowej oraz
zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących działalności
Zleceniodawcy (w szczególności informacji finansowych, kadrowych, technicznych,
strategii i celów, planów rozwojowych, partnerów handlowych oraz informacji
i nazw klientów, sposobów i metod prowadzenia działalności), których ujawnienie
mogłoby narazić na szkodę interesy Zleceniodawcy.
4) Informacje objęte tajemnicą mogą być udostępnione innym osobom jedynie za
zgodą Zleceniodawcy, bez takiej zgody jedynie w przypadkach, gdy wymaga tego
obowiązujące prawo, i tylko w tym zakresie.
5) Strony zobowiązują się do utrzymywania w tajemnicy postanowień niniejszej
Umowy, w tym wynagrodzenia.
§7
3

Projekt „RODZINA RELACJA REINTEGRACJA. Innowacyjny model usług społecznych”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

1) Żadna ze Stron nie może przenieść praw i obowiązków wynikających
z niniejszej Umowy bez pisemnej zgody drugiej Strony.
2) Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej Umowy z zachowaniem
14 dniowego okresu wypowiedzenia.
3) Zleceniobiorca ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem
natychmiastowym w razie rażącego naruszenia przez Zleceniodawcę obowiązków
wynikających z niniejszej Umowy.
§8
1) W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego.
2) Wszelkie zmiany niniejszej Umowy pod rygorem nieważności wymagają formy
pisemnej.
3) Spory
mogące
wyniknąć
z
niniejszej
Umowy
strony
poddają
pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zleceniodawcy.
4) Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
jeden dla Zleceniodawcy, jeden dla Zleceniobiorcy.

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

Załączniki do Umowy:


Załącznik nr 1 Wzór ewidencji godzin pracy personelu.

Załącznik nr 1 Wzór ewidencji godzin pracy personelu
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EWIDENCJA GODZIN PRACY PERSONELU
Nazwa Beneficjenta/ów:
Imię i Nazwisko osoby wypełniającej ewidencję:
Miesiąc/rok:
DATA
(rrrr-mmdd)

PRZEDZIAŁ
LICZBA
GODZIN
GODZIN
(OD-DO)
ZEGAROWYCH

UMOWA
SUMA GODZIN

PROJEKT
(nr projektu w
ramach którego
jest wykonywane
zadanie)

UMOWA
(w ramach
jakiej umowy
jest
wykonywane
zadanie)

WYKONYWANE ZADANIE

0
0

Data, podpis osoby wypełniającej ewidencję

Data, podpis Beneficjenta
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