UMOWA ZLECENIA
nr ….

zawarta dnia … r. w Gdańsku pomiędzy
EXCENTO Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku pod adresem: 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, której
100 % udziałów należy do Politechniki Gdańskiej, działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr 0000461676, Regon 221890770, NIP: 9571068929, kapitał zakładowy w kwocie
1 000.000 zł w całości wpłacony, reprezentowaną przez:
Krzysztofa Malickiego – Prezesa Zarządu
Damiana Kuźniewskiego – Vice- Prezesa Zarządu

zwaną w dalszej części umowy „Zleceniodawcą"
a
…. PESEL …., zamieszkałym w …..
zwanym w dalszej części umowy „Zleceniobiorcą",
zwanymi łącznie „Stronami”
została zawarta umowa następującej treści:

§1
1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania prac związanych
z prowadzeniem niezbędnych analiz w ramach projektu:
 „e-Pionier - Wsparcie inwestorów z branży ICT szansą na rozwój potencjału
uzdolnionych programistów” oraz „e-Pionier – wykorzystanie potencjału uczelni
wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym”,
na potrzeby realizowanych przez zespoły interdyscyplinarne prac rozwojowych.
Analizy będą prowadzone w szczególności w zakresie:
a) weryfikacji osiągnięcia kamieni milowych przez zespół interdyscyplinarny rozwiązujący
problem społeczno-gospodarczy pn. …..
2. Zleceniobiorca będzie wykonywał prace, o których mowa w ust. 1, w terminie od dnia … do
dnia ...
3. Zleceniodawca jest zobowiązany dostarczyć Zleceniobiorcy wszelkie informacje oraz
materiały,
a ponadto udostępnić narzędzia, niezbędne do wykonania przez Zleceniobiorcę czynności
określonych w ust. 1.
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§2
1. Zlecenie wykonywane będzie w siedzibie Zleceniodawcy lub innych miejscach uzgodnionych
przez Strony.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania zlecenia w dniach i godzinach uzgodnionych
odrębnie ze Zleceniodawcą, w wymiarze nieprzekraczającym … godzin.
3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do szczegółowego rozliczenia prac wykonanych na rzecz
Zleceniodawcy w danym miesiącu, którego dotyczą, w firmie załącznika do rachunku.
4. Zleceniobiorca oświadcza, iż nie jest przedsiębiorcą i niniejsze zlecenie nie jest wykonywane
w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Potwierdzanie liczby godzin
wykonania zlecenia w danym miesiącu następuje poprzez wskazanie przez Zleceniobiorcę
liczby godzin na rachunku, o którym mowa w par. 3 ust. 2.
§3
1. Zleceniobiorcy za wykonanie czynności, o których mowa w par. 1., przysługuje wynagrodzenie
godzinowe w wysokości …. zł brutto/godzina (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100), z którego
Zleceniodawca dokona obowiązkowych potrąceń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Wynagrodzenie za prace wykonane w ramach zlecenia będzie rozliczane miesięcznie,
na podstawie przedstawionego przez Zleceniobiorcę rachunku na jego rachunek bankowy nr …
zawierającego informację o liczbie godzin wykonania zlecenia w danym miesiącu.
3. Zleceniobiorca ma prawo wystawić rachunek po uprzednim uzyskaniu od Zleceniodawcy
na piśmie lub w formie elektronicznej potwierdzenia prawidłowego wykonania w danym
miesiącu prac objętych niniejszą umową.
4. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, będzie następować miesięcznie z dołu,
w terminie do 14 dni od dnia doręczenia Zleceniodawcy prawidłowo wystawionego rachunku.
Zleceniobiorca zobowiązuje się dostarczyć Zleceniodawcy rachunek w terminie do 7 dni
po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy.
§4
1. Zleceniodawca zobowiązuje się zwracać Zleceniobiorcy ewentualne koszty podróży odbytych
na polecenie Zleceniodawcy w celu wykonania niniejszej umowy. Zleceniodawca zwracać
będzie koszty przejazdu na podstawie przedłożonych biletów lub na podstawie ewidencji
przebiegu pojazdu i wypłacać diety dzienne (zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej
z tytułu podróży służbowej, Dz. U. 2013, poz.167) oraz koszty noclegu na podstawie
przedłożonych faktur lub ryczałtu za nocleg.
2.

Zleceniobiorca zobowiązany jest przedłożyć Zleceniodawcy rozliczenie kosztów w terminie 7
dni od zakończenia podróży.
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§5
Poza wynagrodzeniem, o którym mowa w par. 3 ust. 1 oraz zwrotem kosztów podróży uregulowanym
w par. 4, Zleceniobiorcy nie przysługuje prawo do dochodzenia od Zleceniodawcy żadnych innych
kosztów związanych z wykonywaniem niniejszego zlecenia.
§6
Bez pisemnej zgody Zleceniodawcy Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania zlecenia osobie
trzeciej.
§7
Przed przystąpieniem do wykonywania zlecenia Zleceniobiorca zobowiązany jest do podpisania
oświadczenia o zachowaniu poufności wszystkich informacji, które pozyskał od Zleceniodawcy bądź
jego pracowników przy lub w związku z wykonywaniem niniejszego zlecenia.
§8
1. Zleceniodawcy przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego
okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. W przypadku wykonywania zlecenia w sposób wadliwy Zleceniodawca ma prawo rozwiązać niniejszą
umowę w trybie natychmiastowym.
§9
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem nieważności.
2. W sprawach spornych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory powstałe w związku z zawarciem umowy i jej wykonaniem Strony poddają pod
rozstrzygnięcie sądu właściwego wg siedziby Zleceniodawcy.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

W imieniu Zleceniodawcy:

W imieniu Zleceniobiorcy:

__________________

_____________________

Załączniki:
a) Załącznik nr 1 do umowy zlecenie – oświadczenie o zachowaniu poufności.
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Załącznik nr 1 do umowy zlecenie – oświadczenie o zachowaniu poufności

OŚWIADCZENIE O OBOWIĄZKU ZACHOWANIA POUFNOŚCI

Ja niżej podpisany:
1. gwarantuję, że wszystkie dokumenty oraz informacje otrzymane w ramach projektu
współpracy/stażu* dotyczącego: „…” realizowanego w odpowiedzi na problem społecznogospodarczy pn. „….”
zwane dalej „informacją", będą traktowane jako poufne oraz, że nie będą one ujawnione, w
całości lub w części, przeze mnie, bez uprzedniej pisemnej zgody osoby, od której będą one
pochodzić oraz nie będą użyte przeze mnie w zakresie innym niż niezbędny dla realizacji
projektu.
2. Informacje i ich kopie, w tym dokumenty przygotowane do realizacji projektu będą
traktowane i przechowywane jako poufne zgodnie z niniejszą Klauzulą. Zostaną one na
żądanie osoby, od której pochodzą, zwrócone lub zniszczone. Zniszczenie dokumentów
zostanie potwierdzone w formie pisemnej.
3. W przypadku, gdy zostanę z mocy przepisów obowiązującego prawa zobowiązany do
ujawnienia informacji, zobowiązuję się poinformować natychmiast o tym fakcie osobę, od
której pochodzą informacje oraz pozostałe osoby biorące udział w projekcie.
4. Określenie „informacja" nie dotyczy informacji, które:
a) zostały podane do publicznej wiadomości w inny sposób, niż w wyniku ujawnienia ich
przez osobę mającą prawa do informacji lub przez kogokolwiek, komu osoba ta
przekazała je zgodnie z niniejszą Klauzulą, lub
b) jest wynikiem niezależnych analiz przeprowadzonych bez sięgania do Informacji.

Gdańsk, dn……………………………………………………….
(wyraźny podpis składającego oświadczenie)

Składający powyższe oświadczenie i Excento Sp. o.o. ustalają, iż sądem właściwym do rozpoznawania
sporów wynikłych na tle wyżej wymienionego oświadczenia będzie sąd właściwy miejscowo dla
powoda.

.............................................
Składający oświadczenie

...............................................
Excento Sp. z o.o.
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