
                                         UMOWA  nr    /2019 

zawarta w dniu 14.01.2019 r. w Piechowicach pomiędzy:  

Gminą Miejską Piechowice ul. Kryształowa 49, NIP 611-23-85-095, REGON 00052 7055 
reprezentowaną przez: 
Burmistrza Miasta Piechowice- Pana Jacka Kubielskiego , 
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Piechowice Pani Marty Mielczarek, zwanej dalej Zleceniodawcą 
a 

…………………………………… posiadającą/ym kwalifikacje w terapii uzależnień, prowadzącą/y działalność 

pod nazwą ………………………………………….. wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu 

Miasta ………………….., NIP …………………. REGON………………………., zwanej dalej Zleceniobiorcą. 
 

§ 1 

1.  Zleceniodawca  zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na prowadzeniu:  

a) Indywidualnych rozmów z osobami uzależnionymi od alkoholu i ich rodzinami 

b)  Grupy samopomocowej z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi od alkoholu oraz przemocy w 

rodzinie. 

c) Profilaktyki uzależnień od alkoholu w placówkach oświatowych znajdujących się na terenie Gminy 

Miejskiej Piechowice: warsztaty dla uczniów, prelekcje dla nauczycieli i rodziców. 

oraz 

 d) Uczestnictwie w imprezach organizowanych przez Klub Abstynenta „EDEN, pn. Międzyklubowe Zawody  

w „BOULE”, Turniej Piłki Nożnej Halowej, Raciborski Rajd Rowerowy, Rocznica Klubu Abstynentów 

„EDEN”, 
 

2.   Usługi, o których mowa w ust. 1a i 1b świadczone będą w każdy wtorek miesiąca przez trzy i pół godziny 

(16.00-19.30)  w Punkcie Konsultacyjnym w Piechowicach przy ul. Kryształowej 53a, w łącznej ilości 171,5 

godziny wg następującego harmonogramu: 

Styczeń- 10,5 godzin 

Luty- 14 godzin 

Marzec- 14 godziny 

Kwiecień- 17,5 godzin 

Maj- 14 godzin 

Czerwiec- 14 godzin 

Lipiec- 17,5 godzin 

Sierpień- 14 godziny 

Wrzesień- 14 godzin 

Październik-17,5 godzin 

Listopad-14 godzin 

Grudzień- 10,5 godziny 
 

3.   Usługi, o których mowa w ust 1c świadczone będą w ilości 15 godz. w okresie roku szkolnego według ustaleń 

z dyrektorami placówek oświatowych wg zapotrzebowania. 

 

4.    Usługi, o których mowa w ust. 1d będą świadczone zgodnie z harmonogramem imprez Klubu Abstynenta 

„EDEN”, według ustaleń z Prezesem Klubu. 
 

5. Łączna ilość godzin  ust. 1a, 1b i 1 c wynosi 186,5 godziny. 
 

§ 2 

1.Tytułem wynagrodzenia za wykonanie usługi Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy 

miesięcznie kwotę zależną od ilości przepracowanych w miesiącu godzin ( według załączonego harmonogramu),tj. 

……….. zł.( słownie …………………… …./100 złotych) za przepracowaną godzinę, wynagrodzenie płatne jest 

miesięcznie w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej i doręczonej Zleceniodawcy faktury 



VAT , lub rachunku, na rachunek bankowy Zleceniobiorcy numer rachunku 

…………………………………………………………….. 
2. Obowiązującą formą wynagrodzenia Zleceniobiorcy jest wynagrodzenie ryczałtowe za jedną godzinę zajęć, 

które jest stałe w okresie obowiązywania umowy i zostało ustalone w drodze postępowania zapytania ofertowego 

( cenowego) wynosi ………….. złotych brutto, w tym podatek VAT wg stawki 0%. 
3. Cena oferty za 186,5 godziny usługi wynosi …………………… brutto, w tym podatek VAT według stawki 

…%. 
  

§ 3 

Umowa została zawarta na czas określony od dnia 14.01.2019  r. do dnia 17.12.2019 r. 

 

§ 4 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wystawić i doręczyć Zleceniodawcy fakturę VAT/rachunek w terminie do 

dnia 5-tego każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. 
2. Zleceniobiorca oświadcza, czy jest/ nie jest płatnikiem VAT. 

§ 5 

1. Strony wprowadzają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 
Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną: 
a. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zleceniobiorcy w wysokość 350 zł brutto.  
Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy kary umowne: 
a. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zleceniodawcy  w wysokości 350 zł brutto  
2.  Zleceniodawca ma prawo do potrącenia z wynagrodzenia Zleceniobiorcy kar, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) 

ppkt. a) . 
3. Zleceniodawca ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasa-

dach ogólnych. 
§ 6 

Zleceniodawca nie odpowiada za szkody wyrządzone przez Zleceniobiorcę osobom trzecim. 
 

§ 7 

Zleceniobiorca oświadcza, że zna przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące przy 

wykonywaniu czynności wynikających ze zlecenia i oświadcza, że będzie ich przestrzegał, a także oświadcza, że 

posiada niezbędne kwalifikacje do wykonywania niniejszego zlecenia, co potwierdzi okazaniem odpowiedniego 

dokumentu przy zgłoszeniu swojej oferty. 
§ 8 

1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych w tej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. W przypadku ewentualnych sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy, będą one rozwiązywane 

polubownie, a w przypadku braku takiego rozwiązania, będą one poddane rozstrzygnięciu przez sąd właściwy 

dla siedziby Zleceniodawcy. 

§ 9 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwa dla Zleceniodawcy i jeden dla 

Zleceniobiorcy. 
 

 

 

 

 

 

 

............................................                                               ....................................                                                                                    
Zleceniodawca                                                                                Zleceniobiorca 

 

 

 


