Zespół Szkół Handlowych
im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca ‘56
60-774 Poznań ul. Śniadeckich 54/58
tel. +48 61 865 86 83 fax +48 61 865 82 14
www.zsh.edu.pl
e-mail: szkola@zsh.edu.pl

Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA ZLECENIA Nr …. /2012
zawarta w dniu 02 kwietnia 2012 r. w Poznaniu pomiędzy
Zespołem

Szkół

Handlowych

im.

Bohaterów

Poznańskiego

Czerwca

’56

ul. Śniadeckich 54/58, 60-774 Poznań
zwanym dalej Zleceniodawcą, reprezentowanym przez:
Pana Andrzeja Kaczmarka – Dyrektora
a
Panią/em……………………………………………………………
zamieszkałą w ………………………………………………… zwaną dalej Zleceniobiorcą.
§1
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się na zlecenie Zleceniodawcy do wykonywania czynności
związanych z realizacją projektu „Pierwsze kroki w biznesie” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.2. Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywanie następujących zadań w okresie od 02
kwietnia 2012r do 31 grudnia 2013 r.:
1. Przygotowanie i przeprowadzenie rekrutacji:
a. przeprowadzenie badań ankietowych;
b. przeprowadzenie testu umiejętności;
c. utworzenie 6 grup beneficjentów wg zawodów (10 + 2)
d. zebranie deklaracji uczestnictwa;
e. zebranie zgody rodziców (uczniowie niepełnoletni);
f.

analiza list uczniów wg miejsc zamieszkania i otrzymujących stypendium.

2. Przygotowanie

harmonogramu

działań

i

pracy:

opracowanie

list

uczestników,

harmonogramu zajęć, warsztatów i praktyk.
3. Współpraca

z

asystentem

koordynatora,

monitoringu

i ewaluacji,

ds. promocji, z kadrą prowadzącą zajęcia, z pracownikiem ds. rozliczeń.
4. Nawiązanie współpracy powiatowym Urzędem Pracy i pracodawcami.
5. Organizowanie działań w ramach Projektu:
a. zakup pomocy dydaktycznych;
b. organizowanie zajęć;
c. organizowanie warsztatów;
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d. organizowanie praktyk.
6. Nadzór merytoryczny nad projektem:
a. kontrola prawidłowej realizacji zajęć;
b. kontrola bieżącej dokumentacji.
7. Nadzór organizacyjny nad projektem tj. nad:
a. zakupem sprzętu i materiałów;
b. organizacją zajęć;
c. opracowaniem scenariuszy lekcji;
d. organizacją warsztatów;
e. organizacją praktyk.
8. Obsługa Punktu Informacji Projektu - 2 godz. w tygodniu.
9. Dbanie o realizację działań zgodnie z zapisami w Projekcie, Umowie i innych dokumentach
dotyczących realizacji Projektu.
10. Monitorowanie, nadzorowanie, wspieranie i kontrolowanie pracy osób zaangażowanych w
pracę w Ośrodku.
11. Organizacja pracy zespołu (określenie zadań, kontrola).
12. Nadzorowanie ewaluacji projektu.
13. Wybór i kontakt z podwykonawcami i personelem zewnętrznym, w tym trenerami
zewnętrznymi.
14. Współpraca z pracownikiem ds. rozliczania projektu (księgową i dyrektorem);
a. kontrola wydatków związanych z realizacją działań;
b. rozliczanie finansowe i merytoryczne Projektu.
15. Zbieranie i wprowadzanie do systemu danych statystycznych beneficjentów ostatecznych.
16. Dbanie o wizerunek i reprezentowanie Szkoły.
17. Uspójnianie działań podejmowanych w ramach projektu.
18. Nadzór nad całością realizacji projektu.
19. Pozostałe zadania wynikające z Projektu i Umowy o dofinansowanie.

3. Miejscem wykonywania czynności będzie siedziba placówki, w której zatrudniony jest
koordynator tj. Zespół Szkół Handlowych w Poznaniu.
§2
Zleceniobiorca wykonywać będzie zlecenie od 02.04.2012 r. do 31.12.2013 r..
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§3
1. Zleceniobiorcy za wykonanie czynności przewidzianych w § 1 umowy przysługuje
wynagrodzenie miesięczne w wysokości: ……………………………..brutto.
2. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni po przedłożeniu rachunku przez
Zleceniobiorcę i potwierdzeniu zgodności i poprawności wykonania zlecenia.
3. Zleceniodawca

jest

płatnikiem

podatku

VAT

o

numerze

identyfikacyjnym

NIP 779-14-37-061
4. Zleceniodawca zobowiązuje się do dokonania płatności na konto Zleceniobiorcy
numer……………………………………………………………….
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zleceniodawcy.
§4
Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej
umowy innej osobie bez zgody Zleceniodawcy.
§5
Zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
§6
Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 14-dniowego
okresu wypowiedzenia.
§7
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§8
Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy
rzeczowo dla siedziby Zleceniodawcy.
§9
Umowę spisano w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla Zleceniobiorcy i 2 dla
Zleceniodawcy.
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Poznań, dnia ...................................
Nazwisko:
Imiona:
Imię ojca:
Miejsce urodzenia:
Nr PESEL:
Nr identyfikacji podatkowej NIP:
Kod pocztowy:
Ulica:

Imię matki:
Data urodzenia:
Miejscowość:
Nr domu:

Urząd Skarbowy ( nazwa jednostki, adres):
Rachunek Nr
za: wykonanie zamówienia polegającego na wykonywaniu czynności związanych z realizacją projektu
„Pierwsze kroki w biznesie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach działania 9.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na stanowisku koordynatora ds. obsługi
projektu w szkole.
Wg umowy zlecenia nr................................. z ................................. należność wynosi ...................................
(słownie: ...............................................................................................)
Stwierdzam, że ww. prace zostały wykonane zgodnie z warunkami umowy.

…….....................................
(wystawca rachunku/ Zleceniobiorca)

..................................................
(podpis przyjmującego pracę/Zleceniodawca)

Rozliczenie finansowe:
Wynagrodzenie brutto:
- Podatek
- składka na ubezpieczenie emerytalne
- składka na ubezpieczenie rentowe
- składka na ubezpieczenie chorobowe
- składka na ubezpieczenie zdrowotne
- do wypłaty

(słownie:..................................)
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................

Sposób płatności: płatne przelewem

..............................................
(podpis obliczającego)
Akceptuję do wypłaty...................................................
(podpis)
Sposób płatności:
płatne przelewem na rachunek bankowy
....................................................
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Poznań, dnia .......................................
/nazwisko i imię/
/data urodzenia/
/miejsce zamieszkania/
NIP
PESEL
Urząd Skarbowy

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że :
-jestem / nie jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę u zleceniodawcy,
-jestem / nie jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę u innego pracodawcy niż zleceniodawca,
- jestem / nie jestem zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna,
- jestem emerytem (rencistą) zatrudnionym / nie zatrudnionym u innego pracodawcy na podstawie umowy o
pracę lub umowy zlecenia, z której to umowy pierwszy zleceniodawca odprowadza / nie odprowadza
składki na ubezpieczenie społeczne,
- prowadzę działalność gospodarczą i z tego tytułu opłacam / nie opłacam składki na ubezpieczenie
społeczne,
- jestem uczniem szkoły ponadpodstawowej / studentem do ukończenia 26 roku życia
- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę wynosi co najmniej najniższe wynagrodzenie 1500,00 zł.,
- pomimo ubezpieczenia ze stosunku pracy lub pobierania emerytury / renty, wnoszę / nie wnoszę o
ubezpieczenie z tytułu umowy zlecenia na fundusz emerytalny i rentowy, chorobowy,
- przynależność do NFZ (nazwa NFZ) ……………………………………………………… ,
- jestem / nie jestem inwalidą ……………. grupy lub osobą niepełnosprawną w stopniu ……….. orzeczoną
na czas określony od dnia ………. do dnia ………. lub na czas nieokreślony od dnia …………………..
nr emerytury / renty …………………………………………………………….
nazwa oddziału ZUS wypłacającego emeryturę / rentę …………………………………… .
Oświadczam, że dane zawarte w formularzu
są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej
za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.
O wszelkich zmianach danych osobowych
lub innych, zawartych w tym oświadczeniu,
zobowiązuję się poinformować zleceniodawcę.

.......................................................................
/podpis osoby składającej oświadczenie/
* niepotrzebne skreślić
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