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Umowa zlecenie 
nr …………………………… 

 
 
zawarta w dniu ………………………………………… roku w Ostródzie pomiędzy: 
Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego „Ekobud” Sp. z o.o., z siedzibą w Ostródzie      ul. 
Przemysłowa 8, 14-100 Ostróda, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000037360, NIP 
741-000-36-68, Regon 510210493 reprezentowanym przez 
…………………………………………………………………………….. 
zwanym w dalszej cześci Umowy Zleceniodawcą 
 
a 
firmą …………….…………………………………………, adres:……………………………….…  
wpisaną do rejestru …………………………… przez ……………………………………………., 
……………………………., NIP …………..………….., REGON …………………………………, reprezentowaną przez 
…………………………………………………..……….. 
Zwaną w dalszej części Umowy Zleceniobiorcą. 

 
§ 1 

1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy:  
A. Przeprowadzenie szkolenia pracowników PBO „Ekobud” Sp. z o.o. z zakresu 

………………………………………………. dla jednej grupy ………………… osobowej. 
a. Wymiar szkolenia: ……………………… godzin,  
b. Termin realizacji: ………………………………………. 
c. Miejsce realizacji: ………………………………………. 

 
B. Organizację i przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego, w przypadku spawacza  egzaminu 

przed Komisją powołaną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach dla uczestników szkolenia. 
d. Termin realizacji ………………….. 

 
Zlecenie będzie realizowane w ramach projektu: „Podniesienie wiedzy i kwalifikacji kadry 
pracowniczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1. 
„Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju 
kwalifikacji zawodowych  i doradztwo dla przedsiębiorstw”. 

 
2. Za prawidłowe wykonanie Zlecenia Zleceniodawca zobowiązuje się wypłacić Zleceniobiorcy 

wynagrodzenie w wysokości ……………………………………………... . Wynagrodzenie zostanie 
wypłacone pod warunkiem posiadania środków na koncie projektowym Zleceniodawcy, nie 
później jednak niż w terminie 7 dni od daty otrzymania środków dotacji od Instytucji 
Wdrażającej. Wynagrodzenie będzie płatne po przeprowadzeniu szkolenia i egzaminu 
udokumentowane sprawozdaniem oraz wydaniu zaświadczeń/uprawnień  przy czym 
ostatecznym i nieprzekraczalnym terminem nadesłania kompletu dokumentów jest 
………………………………………. 
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3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek Zleceniobiorcy: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
       § 2 

 
1. W przypadku szkolenia spawacz TIG program szkolenia powinien obejmować zagadnienia 

wymagane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach wobec osób mających uprawnienia do 
obsługi sprzętu, będącym przedmiotem szkolenia. 

2. Program zostanie przygotowany przez Zleceniobiorcę i przedstawiony do akceptacji 
Zleceniodawcy min. 5 dni kalendarzowych przed terminem szkolenia  

3. Forma prowadzenia zajęć: wykład, warsztaty, ćwiczenia praktyczne na urządzeniach. 
 

§ 3 
 

W ramach realizowanego Zlecenia Zleceniobiorca zobowiązany jest do: 
1. Zapewnienia sali dydaktycznej  wyposażonej w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające 

prawidłową realizację szkolenia. 
2. Zapewnienie warunków oraz maszyn i urządzeń umożliwiających realizację zajęć 

praktycznych. 
3. Przygotowania prezentacji i materiałów szkoleniowych, w tym podręczników zgodnych ze 

specyfiką szkolenia. Materiały szkoleniowe przekazywane uczestnikom będą opatrzone 
logotypami Unii Europejskiej i PO Kapitał Ludzki oraz informacją o współfinansowaniu 
projektu ze środków Unii Europejskiej o następującej treści: Projekt współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

4. Dostarczenia Zleceniodawcy (do dokumentacji projektowej) jednego egz. materiałów 
szkoleniowych (w przypadku podręcznika wystarczy kserokopia strony tytułowej). 

5. Prowadzenia stałego nadzoru nad przebiegiem szkolenia. 
6. Prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia w postaci: dzienników zajęć w oparciu o 

realizowany program zajęć i frekwencję, imiennej listy obecności, list potwierdzonych przez 
uczestników otrzymania materiałów dydaktycznych (wzory otrzymane od zleceniodawcy),  
protokołów z egzaminów, itp. 

7. Przygotowania sprawozdań z realizacji zamówienia (po zakończeniu szkolenia i egzaminie): 
nie później niż do …………………………………….). 

8. Przeprowadzenia ankiet ewaluacyjnych otrzymanych od Zleceniodawcy; 
9. Informowania uczestników szkoleń, iż są one finansowane ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1. „Rozwój pracowników i 
przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji 
zawodowych  i doradztwo dla przedsiębiorstw”. 

10. Przygotowania dla uczestników który uczestniczyli w min. 80% zajęć i pozytywnie zdali egz. 
wewnętrzny zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. (Zleceniodawca otrzyma kserokopie 
wszystkich zaświadczeń potwierdzone za zgodność z oryginałem). Zaświadczenia  będą 
opatrzone logotypami Unii Europejskiej i PO Kapitał Ludzki, informacją o współfinansowaniu 
projektu ze środków Unii Europejskiej o następującej treści: Projekt współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Ostateczny wzór 
zaświadczenia  Zleceniobiorca zobowiązany jest ustalić ze Zleceniodawcą. 
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11. Uczestnicy, którzy pozytywnie zdadzą egzamin przed Komisją otrzymają dokumenty 
poświadczające uzyskane uprawnienie zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do poddania się niezapowiedzianym wizytom przez 
Zamawiającego w miejscu prowadzenia szkolenia, ale także wszelkiej wymaganej przez niego 
dokumentacji szkoleniowej, oraz kontrolom przeprowadzonym przez Instytucję 
Pośredniczącą.  

13. Zamawiający ma prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym 
Projektem, w tym dokumentów finansowych.  

 
§ 4 

 
Zleceniobiorca oświadcza, że nie jest powiązany ze Zleceniodawcą osobowo lub kapitałowo. Poprzez 
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zleceniodawcą lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniodawcy lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zleceniodawcy czynności związane  
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Zleceniobiorcy a Zleceniobiorcą, 
polegające w szczególności na:  

a. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki  cywilnej lub spółki osobowej, 
b. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
c. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
d. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.   

 
§ 5 

Zleceniodawca i Zleceniobiorca są zobowiązani do zachowania w tajemnicy  przedmiotu niniejszej 
Umowy oraz wszelkich informacji związanych z wykonywaniem czynności. 

 
§ 6 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

2. Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania postanowień niniejszej Umowy rozstrzygane będą 
polubownie, a w przypadku braku porozumienia, przez sąd powszechny, właściwy ze względu na 
siedzibę Zleceniodawcy. 

3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy  muszą być dokonywane w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron i 
do dokumentacji projektowej. 

 
 

       …………………………………                                                                 …………………………………    
podpis Zleceniodawcy            Podpis Zleceniobiorcy 


