Załącznik Nr 2
Wzór umowy

UMOWA NR

zawarta w dniu ………………… r. w Długołęce, pomiędzy:
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Długołęce z siedzibą przy ul. Szkolnej 40a,
55-095 Mirków, NIP: 911-13-45-497 reprezentowanym przez Teresę Klimek – Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce przy kontrasygnacie Głównej Księgowej Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej – Lili Pilśniak zwanym w dalszej treści umowy „Zleceniodawcą”
a
………………………………, zwaną w dalszej treści umowy „Zleceniobiorcą” o następującej treści:

§1.
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług psychologicznych na rzecz mieszkańców gminy
Długołęka w Punkcie Konsultacji Psychologicznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie.
2. Przedmiot umowy obejmuje prowadzenie konsultacji, poradnictwa, wsparcia oraz interwencji
kryzysowej dla ofiar oraz sprawców przemocy w rodzinie.

§ 2.
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać powierzone czynności z należytą starannością,
uwzględniając aktualną wiedzę i standardy usług psychologicznych. Ponadto Zleceniobiorca
zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych od Zleceniodawcy w związku
z realizacją umowy.
2. Zleceniobiorca za rezultaty swoich działań, ponosi odpowiedzialność zawodową i etyczną wobec
klientów Punktu Konsultacji Psychologicznych.

§ 3.
1. Usługi o których mowa w § 1umowy Zleceniobiorca wykonywać będzie w Punkcie Konsultacji
Psychologicznych utworzonym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Długołęce przy ul.
Szkolnej 40a.
2. Usługi o których mowa w § 1 Zleceniobiorca wykonywać będzie w czasie ustalonym z
Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce, zgodnie z grafikiem
sporządzanym w terminie 3 dni od podpisania niniejszej umowy.
§ 4.
1.
2.

Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji świadczonych
psychologicznych.
Zleceniodawcy przysługuje prawo wglądu do ewidencji, o której mowa w ust.1

§ 5.

usług

1.

2.

Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy, Zleceniodawca zapłaci
Zleceniobiorcy kwotę ………………… zł brutto (słownie: ………………………….) za cały
okres obowiązywania umowy w wymiarze ………………………….. godzin.
Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany w
rachunku / fakturze VAT, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania rachunku / faktury VAT
przez Zleceniodawcę.

§ 6.
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia jej podpisania do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 7.
1. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu
umowy.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zleceniodawca może
wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

§ 8.
Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9.
Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo
właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

§ 10.
Do przedmiotu zamówienia, określonego w § 1 umowy, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze
zm), ponieważ wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 000
EURO (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych).

§ 11.
Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egzemplarze
otrzymuje Zleceniodawca i 1 egzemplarz Zleceniobiorca.
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