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WZÓR 
ZPP 18/2018 

Umowa zlecenia 
(zwana dalej w skrócie "Umow ą") 

 
zawarta w dniu  ..............   ......... roku w ........................., pomiędzy: 
 
Zleceniodawca : Muzeum Okręgowe w Tarnowie 
Reprezentowane przez: Andrzeja Szpunara - Dyrektora 
Adres: Rynek 3, 33-100 Tarnów 
NIP: 8730007651 

a  

Zleceniobiorca :  
Adres:  
PESEL:  
NIP:  
 
zwanymi także dalej wspólnie Stronami lub każda z osobna Stroną, której treść jest następująca:  
 

Do realizacji umowy zastosowano art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579). 

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja zapisów umowy w zależności od świadczenia usługi w ramach prowadzonej 

działalności gospodarczej lub umowy cywilno-prawnej). 

 
§ 1. 

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać następujące czynności 
(przedmiot umowy): przeprowadzenie dla 800 uczestników warsztatów muze alnych 
towarzysz ących zaj ęciom edukacyjnym „Z Bemem w Siedmiogrodzie” w ramac h programu 
„Bon Kultury”.  

2. Czynności wskazane w ust. 1 obejmują: 
1) samodzielne prowadzenie warsztatów muzealnych opartych na scenariuszu „Z Bemem 

w Siedmiogrodzie” towarzyszących zajęciom merytorycznym, w tym w szczególności: 
a) wykonanie z elementów drewnianych miniatury bramy seklerskiej oraz jej późniejsze 

zdobienie zróżnicowanymi technikami (rzeźbienie, malowanie, rysowanie itp.) dobranymi 
do wieku i umiejętności uczestników, 

b) składanie przez uczestników wielkoformatowej makiety Panoramy Siedmiogrodzkiej z 
PCV w kolejności zgodnej z oryginałem oraz umieszczenie na niej kopii fragmentów 
znajdujących się w zbiorach Muzeum Okręgowego w Tarnowie, 

c) wypełnienie specjalnie do tego celu opracowanej krzyżówki tematycznej, na podstawie 
informacji zdobytych w trakcie poprzedzającej warsztaty części merytorycznej; 

2) dbanie o stan ekspozycji muzealnej, na podstawie, której prowadzone będą zajęcia 
warsztatowe oraz aktywne uczestnictwo w jej konstruowaniu, 

3) przygotowanie sali warsztatowej, narzędzi oraz półproduktów umożliwiających prowadzenie 
właściwych warsztatów 

4) pomoc w prowadzeniu zajęć edukacyjnych poprzedzających właściwe warsztaty. 
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy określony w ust. 1 z najwyższą 

starannością, zgodnie z najlepszą swoją wiedzą i posiadanymi kwalifikacjami.  
4. Zleceniobiorca wykonuje zlecone mu czynności samodzielnie, bez bezpośredniego nadzoru 

i kierownictwa ze strony Zleceniodawcy. Zleceniobiorca jest jednak zobowiązany stosować się do 
wskazówek Zleceniodawcy co do sposobu wykonania zlecenia. 
 

§ 2. 
1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r. 
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2. Zleceniodawca może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie, bez podania przyczyn, 
z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W takiej sytuacji Strony ustalą na piśmie 
wysokość wynagrodzenia należnego za czynności wykonane do chwili rozwiązania Umowy.  

3. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie w trybie porozumienia Stron. W takiej sytuacji 
Strony ustalą na piśmie wysokość wynagrodzenia należnego za czynności wykonane do chwili 
rozwiązania Umowy. 
 

§ 3. 
1. Potwierdzeniem czasu wykonywania czynności określonych w § 1 ust. 1 i 2 będzie miesięczna 

ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia, której wzór stanowi załącznik nr 1. 
2. Dane zawarte w ww. ewidencji akceptowane są przez Zleceniodawcę lub osobę przez niego 

upoważnioną i podlegają kontroli. W razie wątpliwości odnoszących się do informacji w niej 
wykazanych, Zleceniodawca niezwłocznie skontaktuje się ze Zleceniobiorcą w celu ich 
wyjaśnienia. 

3. Osobą upoważnioną przez Zleceniodawcę do akceptowania ewidencji czasu pracy Zleceniobiorcy 
jest Przemysław Kozek – po. Kierownika Działu Historii. 

 
§ 4. 

1. Strony ustalają całkowitą wartość wynagrodzenia za prawidłowe zrealizowanie całego przedmiotu 
umowy określonego w § 1 ust. 1 i 2, w wysokości ………… zł (słownie: ......... złotych) brutto, 
z którego Zleceniodawca dokona stosownych potrąceń, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Stawka cenowa brutto za 1 uczestnika wynosi ..... zł (słownie: .......... złotych). 

2. W przypadku mniejszej liczby uczestników niż ta, o której mowa w § 1 pkt. 1 wynagrodzenie 
Zleceniobiorcy zostaje pomniejszone proporcjonalnie do liczby osób, które nie wzięły udziału 
w warsztatach. 

3. Wynagrodzenie płatne jest miesięcznie. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia brutto stanowić 
będzie iloczyn liczby uczestników warsztatów (potwierdzonych ilością kupionych biletów) i stawki 
cenowej brutto / uczestnika.  

4. Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi przelewem w terminie 7 dni od daty 
doręczenia Zleceniodawcy prawidłowo wystawionego rachunku na rachunek bankowy 
Zleceniobiorcy wskazany na rachunku. 

5. Dniem płatności wynagrodzenia jest dzień dokonania przez Zleceniodawcę przelewu należnej 
Zleceniobiorcy kwoty. 

6. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej pokrywa wszelkie wydatki jakie Zleceniobiorca ma 
ponieść w związku z realizacją Umowy. 

 
§ 5. 

Zleceniobiorca nie może bez pisemnej zgody Zleceniodawcy powierzyć wykonania zlecenia w części 
lub w całości innej osobie, pod rygorem rozwiązania Umowy przez Zleceniobiorcę ze skutkiem 
natychmiastowym. W takiej sytuacji odpowiednie zastosowanie będzie miał § 2 ust. 2 zdanie 2.  
 

§ 6. 
1. W przypadku nienależytego wykonywania Umowy Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę 

umowną w wysokości 1% wynagrodzenia, o którym stanowi § 4 ust. 1 za każdy taki przypadek.  
2. Zleceniobiorca oświadcza, iż wyraża zgodę na dokonanie przez Zleceniodawcę z należnego 

wynagrodzenia naliczonej zgodnie z ust. 1 powyżej kary umownej. 
3. Zleceniodawca może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.    
4. Powyższe nie uchybia uprawnieniom Zleceniodawcy, których może dochodzić na podstawie 

przepisów Kodeksu cywilnego. 
 

§ 7. 
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie 

sądu właściwego ze względu na siedzibę Zleceniodawcy. 
3. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron. 
 
 
 

 ...............................................  
Zleceniodawca  

 ...............................................  
Zleceniobiorca 
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Załącznik nr 1  
 

MIESIĘCZNA EWIDENCJA GODZIN PRACY ZLECENIOBIORCY 
 
Imię i nazwisko Zleceniobiorcy ................................................................................................. 
Miesiąc i rok  ......................................................................... 
Umowa zlecenie z dn. .......................................................... 
 
Ilość godzin poświęconych na wykonanie przedmiotu umowy: 

Dzień 
miesiąca Liczba godzin pracy Podpis Zleceniobiorcy 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

31   

Suma 
godzin 

 
Zatwierdzam: 

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

            podpis Zleceniodawcy 


