
 

Projekt "Model kontraktowania usług rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych" jest współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Ramowy Wzór KONTRAKTU 

 

UMOWA NR … 

 

  

a  

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………  

Zwanym w treści „KONTRAKTOBIORCĄ” 

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem kontraktu  jest przeprowadzenie przez KONTRAKTOBIORCĘ na rzecz 

KONTRAKTODAWCY usługi rynku pracy, której efektem jest uzyskanie i utrzymanie 

zatrudnienia przez……..  

2. KONTRAKTOBIORCA oświadcza, iż posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i 

doświadczenie do należytego przeprowadzenia usługi będącej przedmiotem 

kontraktu.  

3. KONTRAKTOBIORCA oświadcza, iż dysponuje potencjałem technicznym i osobami z 

odpowiednimi uprawnieniami zdolnymi do prawidłowej realizacji przedmiotu 

kontraktu.  

 

§ 2 

 

1. Konkurs organizowany jest w ramach realizacji projektu „Model kontraktowania 

usług rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych” współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy: POKL.06.02.00-02-

114/11-01). 

2. Usługa dotyczy  osób niepełnosprawnych, zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w …………., zwanych dalej „Uczestnikami”.  

3. Usługą objętych zostanie ………. Uczestników.  

4. Usługa ma być zrealizowana w terminie wskazanym przez KONTRAKTODAWCĘ.  
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5. Zakres usługi stanowi Indywidualny Plan Działania w odniesieniu do każdego 

Uczestnika i stanowi załącznik do umowy trójstronnej podpisanej w ciągu …. dni od 

daty podpisania niniejszego kontraktu.  

6. Usługa będzie realizowana w miejscu ustalonym między KONTRAKTOBIORCĄ a 

Uczestnikiem. 

7. Kontraktodawca wyznaczy opiekuna kontraktu, który będzie odpowiadał za bieżący 

kontakt z Kontraktobiorcą, Uczestnikiem oraz za monitorowanie podejmowanych 

działań. 

8. KONTRAKTODAWCA przekaże niezwłocznie „Listę Uczestników” objętych 

przedmiotem kontraktu, która stanowić będzie załącznik nr 1 do niniejszej 

kontraktu.  

9. Termin rozpoczęcia usługi ustala się na dzień ……… termin zakończenia usługi 

nastąpi w dniu ………… 

10. Na mocy kontraktu zostaje przeniesione na KONTRAKTOBIORCĘ upoważnienie do 

przetwarzania danych osobowych Uczestników w zakresie świadczenia usługi. 

 

§ 3 

1. KONTRAKTOBIORCA zobowiązuje się do:  

a) wykonania czynności będących przedmiotem kontraktu z należytą starannością, 

czuwania nad prawidłową realizacją zawartego kontraktu,   

b) bezzwłocznego (tj. w ciągu 2 dni od powzięcia wiadomości) informowania 

KONTRAKTODAWCY, pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną, o nieobecnościach na 

zajęciach, rezygnacji z uczestnictwa w usłudze Uczestnika, podjęcia pracy w trakcie 

trwania usługi oraz innych istotnych dla usługi zdarzeniach  

 

2. KONTRAKTODAWCA dopuszcza zmianę zakresu usługi w przypadku, gdy z 

powodów wynikających z szeroko rozumianej sytuacji Uczestnika nie będzie możliwe 

zrealizowanie usługi w kształcie opisanym w UMOWIE TRÓJSTRONNEJ.  

 

§ 4 

 

       KONTRAKTODAWCA zastrzega sobie prawo do:  
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a)  współuczestnictwa w realizacji usługi poprzez zaangażowanie opiekuna 

kontraktu wyznaczonego przez KONTRAKTODAWCĘ w zakresie opisanym w 

UMOWIE TRÓJSTRONNEJ. 

b) niezwłocznego rozwiązania kontraktu w razie nienależytego wykonania przez 

KONTRAKTOBIORCĘ usługi, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu o 

stwierdzonych nieprawidłowościach i braku przedstawienia przez 

KONTRAKTOBIORCĘ zadowalającego wyjaśnienia tych nieprawidłowości.  

 

§ 5 

  

1. Całkowity koszt wykonania usługi  wynosi ……………. zł (słownie: 

……………………………………) , w przeliczeniu na uczestnika kontraktu, zgodnie z ofertą 

cenową złożoną w postępowaniu w wyborze kontraktobiorcy.  

2. KONTRAKTODAWCA pokryje koszty usługi uczestników faktycznie skierowanych 

do kontraktu przez Kontraktodawcę. 

3. Rozliczenie usługi następuje w trzech etapach-transzach: 

I. 30% (zaliczka) - po podpisaniu kontraktu 

II. 30% - po podpisaniu umowy świadczącej o podjęciu zatrudnienia przez 

Uczestnika 

III. 40% - po przepracowaniu przez Uczestnika łącznie 4 miesięcy 

 

a) KONTRAKTOBIORCA przedstawia Fakturę/rachunek w związku z pierwszą 

transzą po podpisaniu kontraktu oraz te dotyczące zrealizowania kolejnego etapu  

wraz z potwierdzeniem efektu – listą Uczestnika, których dotyczy efekt i 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią umowy/umów dotyczących 

zatrudnienia Uczestnika osobiście lub pocztą na adres KONTRAKTODAWCY, 

b) Podstawą opłacenia faktury/rachunku będzie dostarczenie dokumentów o jakich 

mowa powyżej i potwierdzeniu ich prawidłowości przez opiekuna określonego w 

umowie trójstronnej, 

 

§ 7 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy:  

a) ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 

223 poz. 1655 ze zm.);  
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b) Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 16 poz. 93 ze zm.);  

c) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007r. w 

sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia 

usług rynku pracy (Dz. U. z 2007r. Nr 47 poz. 315);  

d) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1241).  

 

2. Spory pomiędzy stronami Kontraktu mogące wyniknąć z realizacji Kontraktu, 

rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

3.  Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla 

zamawiającego, jeden dla wykonawcy.  

 

 

 

KONTRAKTOBIORCA       KONTRAKTODAWCA  

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 – lista Uczestników 

 


