UMOWA NR ............. /2017

zawarta w dniu ………………. 2017 roku w Skarżysku Kamiennej pomiędzy:
Powiatowym
Centrum
Pomocy
Rodzinie
w
Skarżysku
Plac Floriański 126-110 Skarżysko Kamienna NIP……………

–

Kamiennej

reprezentowanym przez – Pawła Perkowskiego Dyrektora
zwanym dalej „Zleceniodawcą”
a
…………….. reprezentowaną przez:
……………………………………- właściciela
z siedzibą w …………………….., NIP ………………… REGON …………….zwanym
dalej „Zleceniobiorcą”
W oparciu o wynik postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro
zawarta została umowa o następującej treści:
§ 1 Zakres umowy
1. Z dniem …………………. 2017 roku Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy usługę
przeprowadzenia poradnictwa psychologicznego dla 32 rodzin uczestniczących w projekcie
„Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim” realizowanym przez
PCPR. Uczestnicy to 32 rodziny zastępcze, w tym 25 rodzin spokrewnionych, 5 rodzin
niezawodowych, 1 rodzina zawodowa, 1 rodzinny dom dziecka.
2. Do zadań Zleceniobiorcy należy zrealizowanie poradnictwa psychologicznego w celu
dokonania indywidualnej diagnozy sytuacji problemowej lub zagrożenia sytuacją
problemową, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb rodzin, zwłaszcza dzieci w pieczy
zastępczej. Diagnoza posłuży do stworzenia (we współpracy z pracownikiem
socjalnym/koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej) ścieżki reintegracji dla każdej z rodzin
uczestniczących w projekcie.
3. Usługa doradcza obejmuje 128 godzin (1 spotkanie x 4 godziny) przypadających na jedną
grupę (32 rodziny),
4. Forma przeprowadzonych szkoleń – poradnictwo indywidualne,
5. Łączna liczba osób – 32 rodziny,
6. Łączna liczba godzin dydaktycznych – 128 h,

7. Po wykonaniu poradnictwa psychologicznego Zleceniobiorca ma przedstawić
Zleceniodawcy pisemny raport podsumowujący pracę wykonaną z każdą z rodzin. Raport
powinien zawierać informację o wykorzystanych narzędziach diagnostycznych, opis
aktualnego funkcjonowania rodziny oraz zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb
rodzin, zwłaszcza dzieci w pieczy zastępczej.

§ 2 Czas trwania umowy i rozwiązanie umowy
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, poczynając od dnia zwarcia umowy do
31.05.2017 r.
2. Niniejsza umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron za 5-dniowym
wypowiedzeniem złożonym na piśmie.
3. W przypadku niewłaściwego wykonywania zlecenia przez Zleceniobiorcę Zleceniodawca
może rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia.
§ 3 Oświadczenie
1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie
do wykonywania zadań określonych w umowie.
2. Zleceniobiorca dokłada wszelkich starań, aby realizować zadania zgodnie z najwyższymi
standardami zawodowymi i etycznymi.
3. Wszelkie koszty, w tym koszty transportu ponosi Zleceniobiorca,
§ 4 Wynagrodzenie
1. Z tytułu wykonanej umowy w wymiarze 128 godzin Zleceniobiorca otrzyma
wynagrodzenie w wysokości
………………..….. zł brutto (słownie:
………………………… złotych).
2. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 21 dni od daty dostarczenia rachunku/faktury
Zleceniodawcy, przelewem na rachunek osobisty Zleceniobiorcy. Zapłata wynagrodzenia
będzie następować po zatwierdzeniu przez Zleceniodawcę raportu z wykonania
przedmiotu zlecenia.
3. Z wynagrodzenia Zleceniodawca dokona stosownych potrąceń, zgodnie z przepisami
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ubezpieczeniach społecznych
w przypadku zwarcia umowy z osobą nie prowadzącą działalności gospodarczej.
4. Wynagrodzenie pracownika jest współfinansowane przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 5 Zachowanie tajemnicy
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji, w których posiadanie wszedł w czasie obowiązywania niniejszej umowy,
a których ujawnienie mogłoby narazić Zleceniobiorcę na szkody. Zleceniobiorca
oświadcza, iż są mu znane przepisy dotyczące naruszenia tajemnicy służbowej zawarte
w Kodeksie Karnym. Nadto poddaje się odpowiedzialności odszkodowawczej związanej
z naruszeniem tej tajemnicy, jeśli w wyniku tego Zleceniodawca poniósł szkodę.
2. Na potrzeby niniejszej umowy strony przyjmują następującą definicję tajemnicy
służbowej: za tajemnicę służbową uważa się wszelkie informacje, jakie Zleceniobiorca
zyskał bezpośrednio, pośrednio, lub w inny sposób w związku z realizacją niniejszej
umowy.
§ 6 Kary za niewykonywanie umowy
1. Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą odszkodowania w przypadkach nie
wykonania lub nie należytego wykonania niniejszego zobowiązania będą kary umowne.
2. Zleceniodawca zapłaci na rzecz Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od umowy przez Zleceniobiorcę wskutek
okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zleceniodawca.
3.Zlecenobiorca zapłaci na rzecz Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę wskutek
okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zleceniobiorca.
4.Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody.
5. Strony zastrzegają sobie możliwość rozwiązania umowy z miesięcznym
wypowiedzenia.

okresem

§ 7 Rozwiązywanie sporów
1. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy okaże się nieważne lub nie będzie
mieć zastosowania, pozostałe postanowienia Umowy pozostaną w mocy, a Strony dążyć będą
do zastąpienia nieważnego postanowienia ważnym najbardziej odpowiadającym pierwotnym
intencjom i celom Stron.
2. Strony postanowiły, że wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej Umowy
rozpatrywane będą w drodze negocjacji. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu
w drodze negocjacji w terminie 30 dni od ich wszczęcia, spory wynikające ze stosowania
niniejszej Umowy poddane zostaną pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla Zleceniodawcy.

3. W sprawach nie unormowanych Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
§ 8 Zmiany i uzupełnienia Umowy
1.W razie zaistnienia okoliczności wpływających w sposób istotny na realizację i zakres prac
określonych Umową, Strony uzgodnią nowy zakres i sposób wykonania prac i wysokość
wynagrodzenia za te prace w formie aneksu do Umowy.
2.Zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 9 Ilość oryginałów egzemplarzy Umowy
Umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zleceniobiorcy
i dwa za Zleceniodawcy.

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

