
  
  

 

Projekt „Dobry zawód - lepsza przyszłość”   

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa - XI 

Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności,   Działanie  - XI.3 Kształcenie zawodowe,           

Poddziałanie - XI.3.1 Kształcenie zawodowe.    

 

UMOWA NR ……………………/2022 

  
Zawarta  w  dniu  …………………… pomiędzy Powiatem Pabianickim z siedzibą w Pabianicach (95-200 Pabianice) 

ul.Piłsudskiego 2 NIP:731-17-49-778 zwanym dalej Stroną reprezentowaną na mocy pełnomocnictwa Zarządu 

Powiatu Pabianickiego nr 93/21 z dnia 28 czerwca 2021 roku przez ;Pana Pawła Szałeckiego – dyrektora Zespołu 

Szkół nr 1 im.Jana Kilińskiego w Pabianicach (95-200 Pabianice, zwanym dalej Zamawiającym,  

  

a  

  

……………………… z siedzibą/zamieszkałą/-ym    w…………………., NIP/PESEL ……………….., reprezentowaną/-ym przez 
………………, zwaną/-ym dalej Wykonawcą.  

  

§ 1  

  

W ramach realizacji Projektu „Dobry zawód - lepsza przyszłość” współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020, Oś Priorytetowa - XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie - XI.3 Kształcenie zawodowe,     

Poddziałanie - XI.3.1 Kształcenie zawodowe.   

         Zamawiający powierza Wykonawcy wykonanie pracy polegającej na świadczeniu usług w zakresie:  

1. Wykonanie usługi polegającej na  przeprowadzeniu szkoleniowych na rzecz nauczycieli 

kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w Projekcie pn. 

„Dobry zawód - lepsza przyszłość”  z oprogramowania RobLAB , zgodnie z formularzem 

ofertowym.  

§ 2 

  

Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie szkolenia z oprogramowania RobLAB.  

  

§ 3  

  

1. Wykonanie Umowy  nastąpi w okresie:  od ………… do ……. 2022 roku.  

2. Dokładne terminy realizacji zlecenia będą uzgadniane pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na bieżąco.  

3. W przypadku niemożności  wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego 
poinformowania Zamawiającego o tym fakcie.   

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający ma prawo według własnego 

uznania: odstąpić od Umowy lub przesunąć termin wykonania Umowy.  

  

 

  
  



 

 

 

 

 

 

 

  

1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za usługi w kwocie wynikającej z udokumentowanej liczby godzin 
świadczenia usług, zgodnie ze złożoną formularzem ofertowym ). Wynagrodzenie za 1 godz. (60 minut) 
wyświadczonej usługi wynosi ………………. zł brutto (i obejmuje obowiązkowe składki na ubezpieczenia 
społeczne obciążające zarówno Wykonawcę jak i Zamawiającego, przy czym podatki oraz składki na 
ubezpieczenia społeczne zostaną przez Zamawiającego przekazane do właściwych urzędów zgodnie z 
obowiązującymi  w tym zakresie przepisami podatkowymi i ubezpieczeniowymi – jeżeli dotyczy) lub należny 
podatek VAT.  

2. Podstawą płatności jest karta pracy potwierdzająca liczbę godzin wykonania zlecenia w poszczególnych 
dniach miesiąca (Zał.1) zatwierdzona przez Zamawiającego oraz rachunek lub faktura VAT wystawione przez 
Wykonawcę.   

3. Wykonawca upoważniony jest do wystawienia faktury VAT (rachunku), po potwierdzonej przez 

Zamawiającego zgodności wykonania usługi z zapisami niniejszej umowy na podstawie złożonej oferty.  

4. Wynagrodzenie płatne jest przelewem w ciągu 14 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury VAT 

(rachunku) wystawionej przez Wykonawcę.  

  

§ 5  

  

Ewentualne zmiany niniejszej Umowy mogą być wprowadzone aneksem podpisanym przez obie strony Umowy.  

§ 6  

  

Do spraw nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  

  

§ 7  

  

Umowa sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.  

  

  
  

                    Zamawiający:                                 Wykonawca:  
  

 

 


