FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH
Zał. nr 4
UMOWA ZLECENIE (wzór)
zawarta w dniu ….. r. w Lublinie pomiędzy
Fundacją Inicjatyw Menedżerskich
z siedzibą w Lublinie przy ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7, 20-078 Lublin,
reprezentowaną przez Panią Annę Bielak – Dyrektora Biura Prokurenta
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
……………….
ul. ………………………
PESEL/ NIP: ……………………
zwaną dalej „Wykonawcą”,
o następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy jest wykonanie zlecenia polegającego na opracowaniu indywidualnej ścieżki
reintegracji oraz prowadzeniu ukierunkowanego, indywidualnego doradztwa rozwojowego i wdrożenie ścieżki
w życie z ………uczestnikiem/-ami projektu, tj. wychowankami instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz innych
placówek opiekuńczo-wychowawczych z woj. lubelskiego, którzy ukończyli 15 rok życia, według określonego
programu w ramach projektu „Razem wejdźmy w dorosłość” realizowanego w ramach w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne
włączenie.
§2
1. Wykonawca przyjmuje zlecenie i zobowiązuje się spełnić powierzone mu czynności z najwyższą
starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie: ……………………………………………
2. W ramach realizacji zlecenia Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących czynności:
a) ustalanie harmonogramu spotkań
doradcy rozwojowego z Uczestnikami i przedkładanie
Zamawiającemu w formie papierowej lub elektronicznej nie później niż 5 dni roboczych przed
planowanym działaniem;
b) prowadzenie indywidualnych spotkań z uczestnikami projektu według ustalonego harmonogramu
i programu z wykorzystaniem w pracy narzędzi opracowanych w ramach innowacyjnego projektu
„Świat dobrej przyszłości” (materiały dostępne na stronie www.fim.org.pl w zakładce projekty krajowe
dla dzieci i młodzieży – „Świat dobrej przyszłości”);
c) prowadzenie poprawnej i kompletnej dokumentacji projektowej podczas zajęć, wymaganej przez
Zamawiającego m.in. kart wsparcia indywidualnego, list obecności i innych potrzebnych dokumentów
projektowych, których wzory zostaną dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego przed
rozpoczęciem zajęć) oraz przekazywania jej Zamawiającemu po zakończeniu miesiąca;
d) przygotowanie raportu po zakończeniu każdego z trzech etapów doradztwa rozwojowego;
e) przygotowywanie i powielanie materiałów do pracy z wychowankiem;
f) wykonywania dodatkowych czynności administracyjnych związanych z realizacją zajęć zgodnie
z wytycznymi Zamawiającego.
§3
1. Za wykonanie zlecenia polegającego na opracowaniu indywidualnej ścieżki reintegracji oraz prowadzeniu
ukierunkowanego, indywidualnego doradztwa rozwojowego i wdrożenie ścieżki w życie z uczestnikami
projektu Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ……… zł brutto za godzinę (słownie: ………
brutto).
2. Łącznie realizacja zlecenia będzie przebiegała w następujących etapach:
Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji: 1 lub 2 os. x 6 godz./os x … zł
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prowadzeniu ukierunkowanego, indywidualnego doradztwa rozwojowego i wdrożenie ścieżki w życie:
1 lub 2 os. x 12 godz./os x 15 m-cy x … zł
3. Zapłata nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania rachunku przez Zamawiającego na wskazany
rachunek bankowy.
4. Wynagrodzenie jest finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne
włączenie
§4
Jeżeli spełnienie czynności będzie wymagało uzupełnień i poprawek, Wykonawca zobowiązuje się je wykonać
w wyznaczonym terminie w ramach wyżej ustalonego wynagrodzenia.
§5
Wykonawca nie może powierzyć wykonania prac objętych umową innej osobie.
§6
Możliwe jest dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w sytuacji gdy:
a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego
wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione
łącznie następujące warunki:
zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,
w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji,
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla
zamawiającego,
wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie,
b) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając
z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
c) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
na podstawie postanowień umownych, o których mowa w lit. a,
w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą
innych istotnych zmian umowy,
w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców,
d) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 225 000
euro w przypadku zamówień na roboty budowlane lub 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy
i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty
budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
§7
Wykonawca obowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich znanych mu informacji związanych
z działalnością Fundacji Inicjatyw Menedżerskich, które nie są znane lub nie powinny być znane publicznie,
a które powziął w związku z wykonywaniem lub przy okazji wykonywania Umowy. W szczególności tajemnicą
informacji objęte są:
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dane osobowe, w tym w szczególności dane osobowe uczestników projektów oraz dane osobowe
Klientów Fundacji;
korespondencja Fundacji;
wszystkie dokumenty powierzone Wykonawcy przez Fundację Inicjatyw Menedżerskich.
Powyższego zobowiązania nie narusza ujawnienie informacji:
dostępnych publicznie;
co do których uzyskano pisemną zgodę od Fundacji Inicjatyw Menedżerskich na ich ujawnienie;
których ujawnienie może być wymagane na podstawie przepisów prawa.
Klauzula Poufności obowiązuje również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy.
§8
Zamawiający oświadcza, iż o wyborze osoby Wykonawcy zdecydowały jedynie jego wiedza oraz doświadczenie
zawodowe. Na decyzję o wyborze Wykonawcy oraz zakresie i warunkach wykonywania przez niego zlecenia
stanowiących przedmiot Umowy nie miały wpływu: płeć, wiek, wyznanie, poglądy polityczne, ani żadne inne
czynniki określone w art. 6 i art. 8 ust 1, ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii
Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. nr 254 Poz. 1700).
§9
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
W przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę może ona ulec rozwiązaniu w trybie
natychmiastowym
§ 11
1.

2.
3.

W sytuacji złożenia przez Wykonawcę błędnej informacji w FIM o podstawie składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe w danym miesiącu (zgodnie z art. 9 ust.2c ustawy, Dz. U. z 2015 roku poz.121
o systemie ubezpieczeń społecznych z póź. zmianami) dotyczącej m.in. rozstrzygania zbiegów tytułów
ubezpieczeń, tj.
jeżeli podstawa w danym miesiącu z innych tytułów jest niższa od minimalnego wynagrodzenia,
Wykonawca spełnia warunki do objęcia go obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym,
zasady tej nie stosuje się, jeżeli łączna podstawa wymiaru składek z innych tytułów (z innych umów)
osiąga kwotę co najmniej minimalnego wynagrodzenia Wykonawca poniesie koszt naliczenia składek,
wynikających ze złożonej błędnej informacji.
Niniejsza umowa może ulec rozwiązaniu z zastosowaniem 1 - miesięcznego okresu wypowiedzenia.
Strony zgodnie oświadczają, że prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. W sprawach
nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12
Spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
§ 13
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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