Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
pn. "Bądź przedsiębiorczy pracuj u siebie 2" nr POKL.06.02.00-16-022/14

UMOWA ZPU-751/2014

Zawarta pomiędzy Uniwersytetem Opolskim, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole, NIP 754-000-7179, Regon 000001382 zwanym w dalszej części umowy „Zleceniodawcą”
reprezentowanym przez:
Ewę Rurynkiewicz – Kanclerz UO
przy kontrasygnacie finansowej – Kwestora Uczelni mgr Konstantego Gajdy
a
………………………………………,
zamieszkały/ą ul. ……………………………
zwanym/ą dalej "Zleceniobiorcą"
o następującej treści:

1. Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać następujące prace:
- pełnienie funkcji Eksperta zewnętrznego w komisji rekrutacyjnej,
- pełnienie funkcji Eksperta zewnętrznego w KOW dla oceny wniosków o dotację,
- pełnienie funkcji Eksperta zewnętrznego w KOW dla oceny wniosków o wsparcie
pomostowe
2. Prace powyższe Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać w terminach ustalonych przez
Zamawiającego.
3. Za wykonanie wymienionych w pkt. 1 prac Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w kwocie
stanowiącej iloczyn ilości wniosków:
- rekrutacyjnych jakie oceni na danym etapie a kwotę ……. złotych (słownie: ….. złotych)
stanowiącą wynagrodzenie za dokonanie oceny jednego wniosku rekrutacyjnego,
maksymalnie łącznie ….. złotych (słownie: …. złotych)
- o dotację jakie oceni na danym etapie a kwotę ……. złotych (słownie: ….. złotych) stanowiącą
wynagrodzenie za dokonanie oceny jednego wniosku o dotację, , maksymalnie łącznie …..
złotych (słownie: …. złotych)
- o wsparcie pomostowe jakie oceni na tym etapie a kwotę ……. złotych (słownie: ….. złotych)
stanowiącą wynagrodzenie za dokonanie oceny jednego wniosku o wsparcie pomostowe, ,
maksymalnie łącznie ….. złotych (słownie: …. złotych).
4. Wymienione powyżej stawki za ocenę wniosków mają zastosowanie w sytuacji gdy
Zleceniobiorca osiąga wynagrodzenie powyżej minimalnego, w sytuacji gdy Zamawiający go
nie osiąga w miesiącu w którym wystawia rachunek to od zaoferowanej przez niego stawki za
ocenę jednego wniosku odliczone zostaną najpierw obowiązkowe składki ZUS.
5. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w ratach po zakończeniu każdego etapu. Warunkiem wypłaty
będzie potwierdzenie przez Zleceniodawcę, iż zlecone prace przewidziane niniejszą umową
zostały wykonane zgodnie z jej treścią oraz iż kwota na rachunku jest prawidłowa.
6. Wypłata należnego wynagrodzenia następuje nie później niż 7 dni od przedłożenia
kompletnego rachunku, pod warunkiem przekazania środków na finansowanie Projektu, na
rachunek bankowy Zleceniodawcy, przez Instytucję Pośredniczącą 2-go stopnia.
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7. Jeżeli wykonana praca będzie wymagać uzupełnień i poprawek Zleceniobiorca zobowiązuje
się wykonać prace dodatkowe w wyznaczonym terminie w ramach wynagrodzenia
określonego w pkt. 3 niniejszej umowy.
8. W razie niedotrzymania przez Zleceniobiorcę niniejszej umowy Zleceniodawcy przysługuje
prawo jednostronnego rozwiązania umowy i żądania pokrycia przez Zleceniobiorcę
powstałych z tego tytułu szkód i strat.
9. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania prac objętych niniejszą umową osobie trzeciej
bez uzyskania zgody Zleceniodawcy.
10. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zawarcia umowy na piśmie.
11. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe miejscowo dla
siedziby Zleceniodawcy.
12. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
13. Umowa niniejsza zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.
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