
        Załącznik 5 do ZAPYTANIA 

OFERTOWEGO 

 

 

UMOWA ZLECENIE NR ………………… 

 

zawarta w Lęborku w dniu …………………………. 

 

 

pomiędzy: 

Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Lęborku 

ul. Okrzei 15a, 84-300 Lębork 

reprezentowanym przez: Róże Karwat, p.o. Dyrektora 

zwanym w dalszej części umowy „Zleceniodawcą”,   

działającym na mocy POROZUMIENIA NR MEN/2017/DWKI/1779 zawartego w dniu 30.11.2017 r. 

w Warszawie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Lęborskim 

 

a  ………………………………………………………… 

                                          (imię i nazwisko) 

 

zam.  ………………………………………………………… 
             (adres zamieszkania) 

 

zwanym dalej „Zleceniobiorcą”. 

 

Zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1986, z późn. zm.) niniejsza umowa nie podlega przepisom wskazanej ustawy.  

 

§ 1 

 

1. Umowa jest zawarta na podstawie POROZUMIENIA NR MEN/2017/DWKI/1779 zawartego  

w dniu 20.11.2017 r. w Warszawie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem 

Lęborskim, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających  

z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, stanowiącego załącznik do 

uchwały Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego 

wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. poz. 1250), zwanego dalej „Programem” w zakresie 

zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na 

obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie 

szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. 

poz. 1712) – zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego 

rodziny. 

 
2. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do realizowania zadań  

w zakresie prowadzenia zajęć terapeutycznych:  …………………………………………………, 

w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących 

ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1712) 

 

3. Zlecenie będzie wykonywane w terminie: ……………………………………………………. 

 

§ 2 

 



1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do prawidłowego 

wykonania przedmiotu Umowy i zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z należytą 

starannością. 

2. Zleceniobiorca wykona przedmiot Umowy zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, 

obowiązującymi przepisami prawa, zapytaniem ofertowym oraz ofertą złożoną przez 

Zleceniobiorcę w dniu …………………………………………………………………………….. 

§ 3 

 
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do realizowania czynności w ramach realizacji zajęć 

terapeutycznych, zgodnie ze złożoną ofertą z jednoczesnym uwzględnieniem następujących 

działań: 
1) ustalenia kierunków działań w zakresie objętym terapią i wsparcia rodziny dziecka 

(przeprowadzenie wstępnej oceny – diagnozy funkcjonowania dziecka w zakresie objętym 

terapią). 

2) prowadzenie zajęć z dzieckiem zgodnie ze wskazaniami terapeutycznymi,, 

3) analizowania skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian                                 

w przyjętym programie stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, 

4) udzielania wsparcia dla rodziny dziecka poprzez m. in. specjalistyczne doradztwo 

informacyjne, 

5) zapewnienie dziecku bezpieczeństwa w czasie zajęć, 

6) prowadzenie dokumentacji zajęć - miesięcznych kart - rozliczeń z realizacji godzin. 

 

2. Zajęcia prowadzone będą w formie zajęć indywidualnych (przy czym godzina zajęć trwa  

60 minut) w terminach ustalonych przez Zleceniobiorcę z rodzicami/opiekunami prawnymi 

dziecka w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą. 

 

3. Zajęcia odbywać się będą w Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Lęborku lub innym 

miejscu spełniającym warunki należytego wykonywania usługi wskazanym lub zaakceptowanym 

przez Zleceniodawcę. 

 

4. Prowadzone zajęcia muszą uwzględniać specyficzne potrzeby każdego dziecka, które wynikają  

ze zgromadzonej dokumentacji oraz diagnozy przeprowadzonej na początku terapii. 

 

5. Zleceniobiorca będzie zobowiązany do przekazywania Zleceniodawcy bieżącej informacji  

o wszelkich nieprawidłowościach dotyczących wykonania Umowy. 

 

§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie umowne w wysokości 

……………. (słownie:  ………………………………………………………..) za każdą godzinę zajęć, 

będące iloczynem liczby przepracowanych godzin i stawki godzinowej, zgodnie z załączonym 

miesięcznym harmonogramem zrealizowanych godzin po przedłożeniu Zleceniodawcy rachunku. 

 

2. Z wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1, Zleceniodawca dokona stosownych potrąceń zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, w tym składek na ubezpieczenie społeczne. 

 

3. Zapłata wynagrodzenia stanowi całość świadczenia wzajemnego Zleceniodawcy należnego  

na rzecz Zleceniobiorcy z tytułu wykonania przez Zleceniobiorcę wszystkich zobowiązań 

wynikających z Umowy. Zobowiązanie Zleceniodawcy zostanie zatem wykonane z chwilą 

zapłaty całości wynagrodzenia, a Zleceniobiorca nie otrzyma żadnych dodatkowych świadczeń 

od Zleceniodawcy tytułem wynagrodzenia, zwrotu kosztów, wydatków lub nakładów. 

 

§ 5 

 

Zleceniobiorcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia jeśli: 



1) nie wykonał zlecenia, 

2) wykonał zlecenie nienależycie. 

 

§ 6 

 

Zleceniobiorca nie ma prawa bez zgody Zleceniodawcy powierzyć wykonania obowiązków 

określonych w § 1 niniejszej Umowy osobie trzeciej. 
 

§ 7 

1. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo przeprowadzenia obserwacji zajęć prowadzonych na 

podstawie umowy przez Zleceniobiorcę, także bez wcześniejszego powiadomienia 

Zleceniobiorcy o terminie. Przedmiotem obserwacji będzie w szczególności kontrola należytego 

wykonywania Umowy przez Zleceniobiorcę. Zleceniobiorca jest zobowiązany udostępnić 

obserwującym dokumenty związane z wykonywaniem umowy. Zleceniobiorca winien stworzyć 

odpowiednie warunki osobom przeprowadzającym obserwację.  

2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości wykonywania umowy przez 

Zleceniobiorcę, w ramach którego Zleceniodawca jest uprawniony do:  

a) wyrażania opinii na temat wykonywania umowy,  

b) żądania dostarczenia przez Zleceniobiorcę informacji dotyczących wykonywania umowy,  

c) żądania od Zleceniobiorcy usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli 

prawidłowości wykonywania umowy.  

§ 8 

Zleceniodawca może jednostronnie rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym jeżeli 

Zleceniobiorca narusza istotne postanowienia umowy. 

§ 9 

1. Zleceniobiorca w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, zobowiązuje się do zapewnienia 

poufności danych osobowych, do których może mieć dostęp przy wykonywaniu umowy,  

a w szczególności do tego, że nie będzie przekazywać, ujawniać i udostępniać tych danych 

osobom nieuprawnionym. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych oraz zobowiązuje się do 

ochrony danych osobowych zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, w tym 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.                       

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1 z 04.05.2016 

r.). 

3. Zleceniobiorca jest zobowiązany do zgłaszania sytuacji naruszeń zasad ochrony danych 

osobowych Zleceniodawcy. 

 

§ 10 

 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

 

§ 11 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

 

 



§ 12 

 
Zleceniobiorca będzie wykonywał Umowę zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

 

 

§ 13 

 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze stron. 

 

 

 

 
..........................................................            ................................................................ 

             Zleceniobiorca                                    Zleceniodawca 

 

 


