UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG
zawarta dnia ………..r. w Mysłowicach
pomiędzy:
Więcek Tomasz Horyzont Projekt z siedzibą firmy w Mysłowicach,
ul. Mikołowska 29, Regon 241403263, NIP 6442805117
reprezentowaną przez Pana Tomasza Więcek
zwaną dalej Zleceniodawcą,
a
………………………………………. z siedzibą firmy w ………………………………,
ul. …………………………, Regon …………………………., NIP …………………..
reprezentowaną przez Panią ……………………………….,
zwanym dalej Zleceniobiorcą,
wspólnie zwanymi Stronami.
§1
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania:
prowadzenie zajęć z dogoterapii dla 70 dzieci w Żłobku „Filip i Maja” w Dąbrowie Górniczej ul. 11
Listopada 23.
§2
Umowa zostaje zawarta na czas realizacji projektu pn. „Bajkowy Manhattan- szansa powrotu
rodziców i opiekunów na rynek pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług
opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat.
§3
1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.07.2021 do dnia 11.11.2022r. , a zajęcia będą się
odbywać zgodnie z miesięcznymi harmonogramami grupowych zajęć z dogoterapii, uzgodnionych
przez strony niniejszej umowy - średnio 20 godzin w miesiącu dla 5 grup (1 grupa w miesiącu ma
średnio 4 godziny zajęć, z czego w każdym tygodniu są to 2 zajęcia po 30 min).
2. Strony zgodnie ustalają, ze umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z dwu
tygodniowym okresem wypowiedzenia.
§4
Zleceniobiorca nie powierzy dokonania czynności prawnej o której mowa w §1 osobie trzeciej.
§5
Strony zgodnie stwierdzają, że świadczenia określone w niniejszej umowie wyczerpują całkowicie
zobowiązania Zleceniodawcy na rzecz Zleceniobiorcy z tytułu dokonanej przez niego czynności
prawnej o której mowa w §1 niniejszej umowy.

Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFS oraz budżetu
państwa w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 Działanie 8.1.3
Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat

§6
1. Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 70,00 zł brutto (koszt całkowity)
za 1 godzinę – płatne według przepracowanych godzin. Wynagrodzenie płatne będzie po przyjęciu
pracy zleconej w terminie 30 dni od wystawienia faktury przez Zleceniobiorcę.
2. Postanowienia dodatkowe – płatne ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Umowa
UDA-RPSL.08.01.03-24-0286/18.
§7
Zleceniobiorca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje do wykonania wyżej wymienionej
pracy na rzecz Zleceniodawcy.
§8
W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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