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Załącznik nr 2A do SIWZ 

 

Wzór umowy 

 

Umowa nr ..... POKL/ 2013 

dotycząca koordynacji projektu „Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu 

szansą na lepsze jutro” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

  Zawarta w dniu .... 2013 r. w Koniecpolu pomiędzy: 

1. Centrum Integracji Społecznej: ul. Mickiewicza 26, 42 -230 Koniecpol, NIP:, 

REGON:.., zwanym dalej Zleceniodawcą, reprezentowanym przez Kierownika CIS -  

Janusza Biernackiego, a  

2. ................................................................................................................., zwanym dalej 

Zleceniobiorcą, o treści następującej: 

 

 

§ 1 

  Na podstawie niniejszej umowy zleceniobiorca zobowiązuje się do 

koordynowania i zarządzania projektem pt. „Centrum Integracji Społecznej w 

Koniecpolu szansą na lepsze jutro”, realizowanym przez Centrum Integracji Społecznej 

w Koniecpolu w ramach Programu Opreacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, 

Poddziałanie Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, wspólfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społeczngo.  

 

§ 2 

Zleceniobiorca jako koordynator projektu zobowiązany jest w szczególności do 

wykonywania następujących czynności:  
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1) Nadzór nad realizacją całości przedsięwzięcia i reprezentowanie go na zewnątrz 

zgodnie z wnioskiem i umową zawartą z Instytucją Pośredniczącą. 

2) Nadzór nad zgodnością prowadzonych działań z zapisami zawartymi we wniosku, 

w tym budżetem i harmonogramem. 

3) Nadzorowanie bieżących postępów w realizacji projektu. 

4) Koordynacja prac zespołu projektowego. 

5) Dokonywanie podziału obowiązków pomiędzy członków zespołu projektowego, w 

tym delegowanie odpowiedzialności. 

6) Monitorowanie rezultatów. 

7) Współpraca z instytucjami pomocnymi przy realizacji projektu.  

8) Nadzorowanie pracy wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu. 

9) Utrzymywanie stałych kontaktów z opiekunem projektu w Instytucji 

Pośredniczącej, informowanie na bieżąco o wszystkich zaistniałych problemach w 

realizacji projektu, terminowe przesyłanie wszystkich wymaganych dokumentów i 

informacji, przestrzeganie obowiązków  

i zaleceń wynikających z realizacji umowy, procedur, standardów, instrukcji do 

sprawozdań oraz innych obowiązujących dokumentów.    

10) Przygotowanie umów dla personelu projektu i wykonawców realizujących zadania 

projektu. 

11) Rzetelne i terminowe sporządzanie wniosków o płatność wraz z zebraniem 

wszystkich załączników, w tym sporządzanie ostatniego wniosku o płatność. 

12) Nadzór nad sprawozdawczością finansową. 

13) Sporządzanie sprawozdań merytorycznych. 

14) Przygotowanie i realizacja zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo 

Zamówień Publicznych w zakresie działań projektowych.  

15) Przygotowywanie i koordynacja korespondencji związanej z projektem do 

Instytucji Pośredniczącej i innych instytucji. 

16) Poddanie się kontroli prowadzonej przez organy wewnętrzne i instytucje 

zewnętrzne  

w zakresie realizacji projektu. 

17) Obecność podczas kontroli projektu. 

18) Dokonywanie zakupów w ramach realizacji projektu zgodnie z wytycznymi w 
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zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POKL. 

19) Kontrola dokumentów finansowych pod względem merytorycznym. 

20) Kontrola wydatkowania środków. 

21) Dokonywanie innych czynności zastrzeżonych do kompetencji koordynatora projektu, 
zleconych przez Zleceniodawcę, nie wymienionych wyżej i związanych z realizacją projektu. 

22) Dokonanie całkowitego rozliczenia finansowego i rzeczowego względem Instytucji 
Pośredniczącej po zakończeniu realizacji Projektu. 

23) Propagowanie wśród członków zespołu oraz uczestników projektu zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn. 

24) Podejmowanie i organizowanie niezbędnych przedsięwzięć w celu ochrony 

tajemnicy służbowej. 

 

§ 3 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania powyższych czynności w 

terminie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia 30 czerwca 2015 roku w 

nieprzekraczalnym wymiarze 80 godzin miesięcznie. 

2. Ponadto zleceniobiorca zobowiązuje się do nadzorowania i wykonywania 

niezbędnych czynności aż do zakończenia realizacji wszystkich działań projektu, 

rozliczenia końcowego i sporządzenia bilansu projektu. 

 

 

 

§ 4 

1. Za wykonanie czynności wymienionych w § 1 niniejszej umowy zleceniobiorca 

otrzyma wynagrodzenie w wysokości ........................ (słownie:............., 00/100) zł. 

2. Strony dopuszczają zaliczkowe wypłacanie wynagrodzenia po zrealizowaniu 

części pracy, np. co kwartał lub miesiąc, na podstawie rachunku wystawionego 

przez zleceniobiorcę.  

3. Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie przelewem na jego rachunek bankowy 

nr: ................................................. w terminie 30 dni od przedłożenia rachunku 

wystawionego przez zleceniobiorcę w siedzibie zleceniodawcy. 
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4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia polecenia przelewu przez 

zleceniodawcę. 

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po otrzymaniu przez zleceniodawcę środków 

finansowych od Urzędu Marszałkowskiego. W przypadku opóźnień w dokonaniu 

płatności na rzecz zleceniobiorcy wynikających z braku środków na wydzielonym 

rachunku, z którego dokonywane są płatności związane z realizacją projektu, 

zleceniobiorcy nie przysługują odsetki ustawowe i kary umowne. 

6. Wynagrodzenie zleceniobiorcy jest współfinansowane ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

§ 5 

1. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonywania obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody zleceniodawcy. 

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonania czynności wynikających z 

niniejszej umowy z należytą starannością, a także zobowiązany jest dbać i 

chronić interesy zleceniodawcy w zakresie jego działalności. 

3. Zleceniobiorca oświadcza, że zlecone czynności będzie wykonywał w sposób 

samodzielny i niezależny bez ingerencji zleceniodawcy. 

4. Zleceniobiorca zobowiązany jest w czasie trwania niniejszej umowy, a także po 

jej rozwiązaniu, zachować w tajemnicy i nie ujawniać (z wyjątkiem używania lub 

ujawniania za wiedzą i po pisemnej akceptacji zleceniodawcy) jakichkolwiek 

informacji o poufnym charakterze, nabytych w czasie trwania niniejszej umowy. 

 

§ 6 

  W przypadku nie wykonania zlecenia w terminie, wykonania go wadliwie 

lub w sposób nienależyty zleceniodawca ma prawo odstąpienia od umowy zlecenia  

 

§ 7 

  Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej 

ważności formy pisemnej.  
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§ 8 

  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 9 

  W przypadku sporów powstałych w wyniku stosowania niniejszej umowy 

będą one rozpoznawane przez sąd powszechny właściwy według siedziby 

zleceniodawcy. 

 

§ 10 

  Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 

po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

 

...................................................              ................................................... 

podpis zleceniodawcy      podpis zleceniobiorcy 

 


