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Załącznik nr 5 do ogłoszenia 

 
 

Istotne Postanowienia Umowy 
 

Umowa ……………….. 
 
zawarta dnia ………………….. 
pomiędzy: 
……………………………………….. 
o następującej treści: 

 
§1 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez  Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy usługi w 
zakresie prowadzenia Lokalnego Klubu Seniora na terenie gminy Wiśniew w ramach realizacji 
projektu „Dobra pora na aktywnego seniora”. finansowanego ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Regionalnego    Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Projekt numer: 
RPMA.09.02.01–14– 8105/17. 

 
§ 2 

Zleceniobiorca zobowiązuje się do pełnienia następujących czynności: 
1. Opracowanie regulaminu Klubu Seniora. 

2. Przygotowanie, aktualizacja i informowanie uczestników projektu o ofercie Klubu Seniora. 

3. Podpisywanie deklaracji o przystąpieniu do Klubu Seniora. 

4. Wydawanie legitymacji uczestnikom Klubu Seniora. 

5. Organizowanie i prowadzenie Klubu Seniora. 

6. Udzielanie i przekazywanie informacji uczestnikom projektu dotyczącej oferty Klubu Seniora                                

i działań w nim realizowanych 

7. Wsparcie i motywacja uczestników projektu. 

8. Zapewnienie zachowania zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości 

szans kobiet i mężczyzn w ramach partnerstwa zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych 

na lata 2014-2020. 

9. Współpraca z koordynatorem projektu i pozostałą kadrą. 

10. Realizacja innych zadań zleconych przez Koordynatora projektu związanych z bieżącą 

realizacją projektu.  

11. Ponoszenie odpowiedzialności przed Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  

Wiśniewie za terminową realizację zadań. 

12. Realizacja zadań związanych z zarządzaniem czasem – czuwanie nad harmonogramem 

wdrożenia przedsięwzięcia. 

13. Realizacja innych zadań zleconych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Wiśniewie związanych z bieżącą realizacją projektu.  

14. Ponoszenie odpowiedzialności przed Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Zbuczynie za terminową realizację zadań. 
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15. Realizacja zadań związanych z zarządzaniem czasem – czuwanie nad harmonogramem 

wdrożenia przedsięwzięcia. 

16. Realizacja innych zadań zleconych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Zbuczynie związanych z bieżącą realizacją projektu.  

 
§3 

  Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony od dnia jej podpisania do dnia ……………. r. 
 

§4 
1. Za wykonywanie umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie: …………… zł brutto 

(słownie: ……………….) za 1 godzinę zegarową świadczonej usługi.                                                      
Łączne wynagrodzenie  w wysokości ………………………..  zł . 

2. Wynagrodzenie będzie płatne co miesiąc na podstawie rachunku/faktury wystawionego                        
Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę, w oparciu o comiesięczne dokumenty ewidencjonujące 
czas, miejsce i godziny pracy. 

3. Wynagrodzenie za usługę Wykonawca będzie otrzymywał przelewem na wskazane konto 
bankowe w terminie do 14 dni po doręczeniu wymaganego rachunku/faktury i ewidencji.               
Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku Wykonawcy. 

 
§5 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zleceniobiorcę któregokolwiek z 
powierzonych zadań określonych w  niniejszej umowie, Zleceniodawca ma prawo odmowy 
wypłaty całości lub części umówionej kwoty.   

§6 
1. Rozwiązanie umowy przez każdą ze stron wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
2. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonania umowy Zleceniodawca może 

wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. 
 

§7 
1. Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania bez pisemnej zgody Zleceniodawcy poufnych    

informacji uzyskanych w trakcie wykonywania usługi.  
2. Ustalenia zawarte w ust. 1 obowiązują także po wygaśnięciu umowy. 

 
§8 

1. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem 
nieważności. 

3. Wszelkie ewentualne spory wynikłe z tytułu niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy. 

4. Niniejsza umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy dwa dla 
Zamawiającego. 

 
 
 
 

……………………………                            ………………………... 
Zamawiający               Wykonawca 
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