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Projekt „Stała Praca” 
Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” 

Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” 
Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” 

 
 

UMOWA  nr ………./SP/POKL/13 
na wynajem autobusu wraz z kierowcą na przewóz 11 uczestników projektu „STAŁA 

PRACA” wraz z 2 opiekunami z Brzegu do Pokrzywnej i z powrotem 
 

z dnia ………………. 2013 r. 

 

zawarta pomiędzy Powiatem Brzeskim - Powiatowym Urzędem Pracy w Brzegu, ul. Armii 

Krajowej 32 reprezentowanym przez: 

Zbigniewa Kłaczka    – Dyrektora Urzędu  

zwanym dalej Zleceniodawcą 

a 

………………………………………………. 

Reprezentowana przez: ……………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

§ 1 

1. W związku z realizacją projektu pn. „Stała praca” Poddziałanie 7.2.1. PO KL (zwanym 

dalej „Projektem” ) realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu  na podstawie 

umowy nr: POKL.07.02.01-16-010/11 współfinansowanym ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 

7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i 

upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu 

Operacyjnego  Kapitał Ludzki 2007-2013, Zamawiający zamawia, a Wykonawca 

przyjmuje do realizacji zadanie pn.: wynajem autobusu wraz z kierowcą na przewóz 13 

uczestników projektu wraz z 2 opiekunami z Brzegu do Pokrzywnej i z powrotem. 

2. Zleceniodawca zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi związane ze 

świadczeniem usług transportowych, w zakresie przewiezienia: 13 osób na trasie Brzeg - 

Grodków (ratusz) - Nysa (dworzec PKP) - Pokrzywna (Ośrodek „SUDETY”) - 

analogicznie powrót w następujących terminach: 

3.  
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a) 05 listopada (wtorek) - autokar musi być podstawiony pod Powiatowy Urząd Pracy w 

Brzegu, ul. Armii Krajowej 32 o godz. 7:45.  Wyjazd o godz. 8:00; 

b) 07 listopada (czwartek) - autokar winien być podstawiony pod Ośrodek „SUDETY” o 

godz. 17:20. Wyjazd o godz. 17:30. 

 

§ 2 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie: 

netto: …………………… zł (słownie: …………………………. złotych 00/100) 

VAT ……….% - …………………….. zł 

brutto: …………………. zł (słownie: ……….. ) 

2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem zadania. 

3. Należność Zamawiający ureguluje przelewem na konto Wykonawcy podane na 

rachunku/fakturze, w terminie do 14 dni od daty przedłożenia faktury.  

4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu 

Zamawiającego. Numer NIP Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu – 747-12-24-978 

 

§ 3 

1. W czasie trwania umowy Zamawiający zastrzega sobie w przypadku nagłej  i 

niezależnej od Zamawiającego rezygnacji uczestnika z turnusu bądź jego choroby, 

Zamawiający może skierować na turnusy rehabilitacyjne mniejszą liczbę osób. 

Każdorazowa zmiana ilości osób uczestniczących w turnusie wymagać będzie formy 

pisemnej w postaci aneksu do umowy. Wykonawca nie może z tego tytułu żądać 

zapłaty oraz dochodzić odszkodowania. 

2. Pełny zakres usługi określa specyfikacja. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania i udostępniania Zamawiającemu 

rzetelnych informacji i wyjaśnień oraz niezbędnych dokumentów w okresie 

obowiązywania umowy na każde jego żądanie. 

4.  Wraz z zawarciem niniejszej umowy Wykonawca wyraża zgodę na  przetwarzanie  jego 

danych osobowych, w szczególności w zakresie udostępniania tych danych na 

potrzeby sprawozdawczości finansowej, monitoringu, kontroli i ewaluacji w związku 

z realizacją projektu, o którym mowa w niniejszej umowie. 

5. Wykonawca odpowiada za sprawność techniczną pojazdu, homologacje oraz licencję 

uprawniającą do przekraczania granicy i ponosi koszty ubezpieczenia autokaru. 

Wykonawca zobowiązany jest również do poniesienia kosztów, związanych  
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z przemieszczeniem podróżnych i ewentualnych innych dodatkowych kosztów 

(zakwaterowanie, posiłki) w przypadku awarii autokaru. 

 

§ 4 

Umowa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

§ 5 

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zadania innemu organizatorowi wyjazdu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia i przechowywania wszelkich 

dokumentów potwierdzających wykonanie zadania do 31 grudnia 2020 r. 

 

§ 6 

Nadzór nad przebiegiem usług będących przedmiotem umowy będą pełnić: 

a. ze strony Zamawiającego – ………………………..… 

b. ze strony Wykonawcy – ……………………………… 

 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 8 

Umowa zostaje sporządzona w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 Zleceniodawca      Wykonawca 

 
 


