Załącznik nr 3
WZÓR UMOWY
UMOWA NR …………
zawarta w dniu ………………. w ………………. pomiędzy:
Federacja Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce Poland Sp. z o.o. i Spółek
z siedzibą w Warszawue, przy ul.Długiej 29, 00-238 Warszawa, NIP: 5260251575, KRS:0000150658
reprezentowanym przez:
Mirosław Grzybek,
Przewodniczący
zwanym dalej „Zleceniodawcą”
a
………………………………….
zwanym dalej „Zleceniobiorcą”
§1
1. Zleceniodawca oświadcza, że jest realizatorem Projektu pn.:
: B-Social metal sector - Strengthening social dialogue in metal sector through bilateral dialogue
finansowanego w ramach Funduszy Norweskich 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny godna praca”, zwanego w dalszej części Projektem.
2. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na:
CZĘŚĆ 1
CZĘŚĆ 2

CZĘŚĆ 3

CZĘŚĆ 4

CZĘŚĆ 5
CZĘŚĆ 6

Spotkanie Informacyjne dla grupy 20 osób
Warsztat 1 (1 dzien)
Temat: Mocne i słabe strony potencjału dialogu społecznego w zakresie
zarządzania zmianami na poziomie sektorowym i zakładowym
Dla grupy 20 osób
Warsztat 2 (2 dni)
Temat: Temat: Odpowiedź na potrzeby i wyzwania związane z porozumieniami
dwustronnymi
Zadanie: Przygotowanie i poprowadzenie warsztatów Dla grupy 20 osób
Warsztat 3 (2 dni)
Temat: Dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie dialogu społecznego w
Norwegii
Zadanie: Przygotowanie i poprowadzenie warsztatów raz z ekspertem z
Norwegii : dla grupy 20 osób
Dyskusja Panelowa wraz z Konferencją Prasową (2 dni)
Zadanie: Moderowanie spotkania dla około 30 osób
Napisanie 4 artykułów

3. Termin wykonania usługi :
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4. Miejsce realizacji: ……………………………………………………………., woj. mazowieckie
5. Po zakończeniu obowiązywania niniejszej Umowy, a także na każde wezwanie Zleceniodawcy
Zleceniobiorca przekaże Zleceniodawcy wszelkie materiały i informacje związane z wykonywanym
zleceniem.

1.
2.

1.

§2
Umowa zostaje zawarta na czas do dnia …………………………………………… 2020r.
Zleceniodawcy przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym w
przypadku rażącego naruszenia przez drugą Stronę postanowień niniejszej umowy.
§3
Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
Cena (EURO)
Część 1
Część 2
Część 3
Część 4
Część 6
RAZEM

Słownie:

przy czym Zamawiający zaznacza, że zapłaci tylko za faktyczną liczbę zrealizowanych usług.
2.
3.
4.
5.
6.

Wynagrodzenie będzie należne po dokonaniu przez Zleceniodawcę akceptacji usługi świadczonej
przez Zleceniobiorcę.
Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie rachunku/faktury VAT wystawionej przez
Zleceniobiorcę po uzyskaniu akceptacji usług świadczonych w danym okresie.
Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany na
rachunku/fakturze VAT.
Za dzień płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.
Usługa może być rozliczana etapowo, po każdym zjeździe i akceptacji wykonanych zadań ze
strony Zamawiającego.

§3
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się realizować usługę, uwzględniając uwagi i informacje otrzymane od
Zamawiającego.

1

Wpisać zgodnie z Zapytaniem i Ofertą
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§4
1. Zleceniobiorca nie może bez pisemnej zgody Zleceniodawcy ujawniać osobom trzecim informacji
dotyczących niniejszej umowy lub jakiejkolwiek informacji stanowiącej tajemnicę
przedsiębiorstwa Zleceniodawcy.

2. Tajemnicą przedsiębiorstwa Zleceniodawcy jest każda informacja, której ujawnienie może zagrozić
interesom Zleceniodawcy lub interesy te naruszyć, w szczególności informacje dotyczące:
a) działalności i związanej z nią dokumentacji Zleceniodawcy,
b) kierunków rozwoju przedsiębiorstwa Zleceniodawcy oraz programów jego działalności, a także
przygotowań podejmowanych w tym zakresie,
c) sposobów działania i prowadzonych akcji marketingowych oraz wszelkich innych danych
marketingowych dotyczących Zleceniodawcy,
d) organizacji wewnętrznej Zleceniodawcy, wyposażenia przedsiębiorstwa Zleceniodawcy, form
i metod pracy w przedsiębiorstwie Zleceniodawcy,
e) wszelkiego typu parametrów finansowych przedsiębiorstwa Zleceniodawcy takich jak ilość
posiadanych środków, obroty, sytuacja kredytowa, stopa wzrostu lub spadku wskaźników
ekonomicznych, wielkość aktywów i pasywów, wysokość dochodów (ewentualnie strat), dane
na temat rozliczeń podatkowych,
f) danych osobowych dotyczących osób zatrudnionych u Zleceniodawcy, kontrahentów lub
podmiotów współpracujących ze Zleceniodawcą oraz jakichkolwiek innych danych
pozwalających na identyfikację tych osób lub podmiotów
g) wszelkich innych prac kreatywnych (w tym projektowych) prowadzonych w przedsiębiorstwie
Zleceniodawcy,
h) treści (tekstu) jakichkolwiek umów zawieranych przez Zleceniodawcę,
i) wszelkich innych informacji dotyczących kontrahentów Zleceniodawcy zarówno tych, których
ujawnienie mogłoby narazić Zleceniodawcę na szkodę lub w jakikolwiek inny sposób narazić na
szwank stosunki z tym kontrahentem, chociażby tylko poprzez utratę zaufania.
3. Określone powyżej informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zleceniodawcy niezależnie od
tego, czy podjęte przez Zleceniodawcę kroki zmierzające do ich zachowania w poufności okazały
się faktycznie skuteczne, czy też nie.
4. Jeżeli Zleceniobiorca zostanie upoważniony do dostępu do informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa Zleceniodawcy, obowiązany jest stosować wszelkie niezbędne środki zapobiegające
ich ujawnieniu osobom nieupoważnionym, w tym także innym pracownikom Zleceniodawcy lub
osobom dostarczającym towary lub świadczącym usługi na rzecz Zleceniodawcy.
5. Obowiązki określone w niniejszym paragrafie trwają również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu
niniejszej umowy.
6. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do zwrotu
Zleceniodawcy wszelkich dokumentów należących do Zleceniodawcy jakie sporządził, zebrał,
opracował lub otrzymał w czasie trwania umowy, włączając w to odpisy, kopie, najpóźniej do dnia
rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. Zleceniobiorca zobowiązuje się także do zachowania w
tajemnicy treści niniejszej umowy, a w szczególności składników i wysokości otrzymywanego
wynagrodzenia.

1.

§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
o zleceniu.
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§5
Niniejsza umowa nie rodzi żadnych skutków w zakresie uprawnień pracowniczych wynikających ze
stosunku pracy.

2.
3.
4.

Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony poddadzą rozstrzygnięciu sądu
właściwego miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy.
Zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Niniejsza umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.

ZLECENIODAWCA:

ZLECENIOBIORCA:

Załączniki do Umowy:
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1. Oferta Wykonawcy

