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NK - …………… 

 

Umowa o dzieło nr …./DG/2018 - …………………… 

 

zawarta dnia …. kwietnia 2018 roku w Koninie pomiędzy: 

Miastem Konin, 62-500 Konin, Plac Wolności 1 

NIP 665-28-99-834, REGON 311019036  

reprezentowanym przez: 

Prezydenta Miasta Konina - Józefa Nowickiego 

zwanym w dalszej części umowy ,,Zamawiającym”, a: 

 

…………………………………, adres. ………………….., ul. ………………….  

PESEL/NIP ……………………………………………. 

zwanym w dalszej części umowy ,,Wykonawcą” 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

      § 1 

1. Zamawiający, powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło 

polegające na sporządzeniu 25 opinii o kandydatach do projektu pn. „Zakładam firmę 

– wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI”, Nr 

RPWP.06.03.01-30-0117/17. Każda z opinii powinna zostać sporządzona na 

podstawie dwugodzinnej rozmowy z kandydatem do projektu. 

2. Każda z opinii wykonana powinna być na wzorze, który stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy i dotyczyć ma oceny predyspozycji kandydata do projektu, w tym 

np. osobowościowych, poziomu motywacji, samodzielności, przedsiębiorczości, 

odpowiedzialności, umiejętności planowania i analitycznego myślenia, sumienności, 

do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. 

3. Dwugodzinna rozmowa z kandydatem do projektu przeprowadzona powinna być taki 

sposób by poruszone zostały w niej zagadnienia określone przez Zamawiającego jako 

wymagane. Wymagane zagadnienia poruszane na rozmowie z kandydatem do 

projektu pn. „Zakładam firmę – wsparcie osób chcących rozpocząć działalność 

gospodarczą na terenie K OSI”, Nr RPWP.06.03.01-30-0117/17, stanowią załącznik 

nr 2 do niniejszej umowy.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kompletnej 

dokumentacji z realizacji przedmiotu zamówienia, tj. prawidłowo i wyczerpująco 

wypełnioną opinię wraz z listą potwierdzającą obecność kandydata do projektu na 

rozmowie. 

5. Zamawiający na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia udostępni Wykonawcy 

miejsce do przeprowadzenia dwugodzinnych rozmów z kandydatami do projektu w 
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dniach od poniedziałku do soboty. Zamawiający przewiduje, iż wszystkie rozmowy z 

kandydatami odbędą się w Koninie. 

6. Przy wykonaniu przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca 

zobowiązany jest do: 

a) zachowania bezstronności i poufności w trakcie wykonywania powierzonych 

zadań, 

b) przestrzegania „Regulaminu rekrutacji Uczestników” podjętym Zarządzeniem nr 

31/2018 Prezydenta Miasta Konina  z dnia 2 marca 2018 r. dostępnym na stronie 

internetowej projektu pod adresem: http://www.konin.eu/zakladamfirme/, 

c) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie sporządzania 

przedmiotu umowy. 

7. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu pn. „Zakładam firmę – 

wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI”, Nr 

RPWP.06.03.01-30-0117/17 realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.3. Samozatrudnienie  

i przedsiębiorczość. 

§ 2 

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się od dnia podpisania umowy do  

31 sierpnia 2018 r. 

§ 3 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy strony ustalają w wysokości:  …. zł brutto, słownie: 

……………. 00/100 za sporządzenie na podstawie dwugodzinnej rozmowy jednej 

opinii o kandydacie do projektu. 

2. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty: …… zł brutto, 

słownie: ………………………………………… 00/100, tj. równowartości …. opinii. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy wypłacone zostanie na podstawie prawidłowo 

wystawionych rachunków w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez 

Zamawiającego, przelewem na konto wskazane w danym rachunku. 

4. Rachunki wystawione będą na podstawie protokołów zdawczo – odbiorczych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zapłaty wynagrodzenia w terminie 

późniejszym niż określonym w ust. 3, co nie będzie traktowane jako zwłoka i nie 

będzie skutkowało konieczności zapłaty odsetek, w zależności od otrzymania środków 

z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

§ 4 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminu realizacji 

przedmiotu zamówienia w przypadku, wydłużenia przez Miasto Konin procedury 

rekrutacji osób do projektu „Zakładam firmę – wsparcie osób chcących rozpocząć 

działalność gospodarczą na terenie K OSI”, w tym przeprowadzenia procedury 

odwoławczej od wyników rekrutacji.  

2. Zamawiający  przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie przedmiotu umowy  

w przypadku gdy nastąpią nie zależne od Wykonawcy trudności w naborze na etapie 

rekrutacji osób do projektu „Zakładam firmę – wsparcie osób chcących rozpocząć 

działalność gospodarczą na terenie K OSI” lub uruchomiona zostanie procedura  

odwołania od wyników rekrutacji. 
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§ 5 

1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu dzieła Zamawiającemu przysługuje kara 

umowna w wysokości 1% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 za 

każdy dzień opóźnienia. 

2. W przypadku niewykonania dzieła Zamawiającemu przysługuje kara umowna  

w wysokości 10% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2. 

3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego kare umowną. 

4. W przypadku opóźnienia w wykonaniu dzieła Zamawiający może odstąpić od umowy 

bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu. 

§ 6 

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7 

W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

§ 8 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa 

dla Zamawiającego. 

 

 

      Zamawiający     Wykonawca 

 

...…………………………………….              ……………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Opinia – wzór. 

2. Wymagane zagadnienia poruszane na rozmowie z kandydatem do projektu. 


