UMOWA
zawarta w dniu ……………………….. pomiędzy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………., wpisaną do Centralnej Ewidencji
i
Informacji
o
Działalności
Gospodarczej
reprezentowana
przez
właściciela
……………………………………….., zwaną dalej „Zleceniodawcą”
a
Marcinem Horemskim, prowadzącym „Firmę Mar-Tin – Marcin Horemski” z siedzibą przy
ul. Władysława Jeszke 5/15, 62-080 Tarnowo Podgórne, NIP: 787-19-88-188, wpisanym
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, działającym przy
niniejszej umowie osobiście, zwanym dalej „Zleceniobiorcą”.
§1
Przedmiot zlecenia
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług przez Zleceniobiorcę na
rzecz Zleceniodawcy w następujących dziedzinach:


Szkolenie wstępne – instruktaż ogólny – ilość osób: ………………………………………..



Szkolenie okresowe – grupa zawodowa: ………………………ilość osób: ………………..



Pełnienie zadań służby BHP - ……………………………………………………………………………..



Ocena ryzyka zawodowego – stanowiska: ………………………………………………………..



Opracowania instrukcji BHP - …………………………………………………………………………….



Prowadzenie postępowania powypadkowego - …………………………………………………



Reprezentacja przed organami kontroli - ………………………………………………………….



Kontrola warunków pracy - ……………………………………………………………………………….



Usługi z zakresu ochrony ppoż - ………………………………………………………………………..



Obsługa kadrowa – ilość osób: …………………………………………………………………………..



Windykacja - ……………………………………………………………………………………………………….



Inne - ………………………………………………………………………………………………………………….

2. Usługi o których mowa w ust. 1 Zleceniobiorca będzie wykonywał w siedzibie
Zleceniodawcy.
§2
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Obowiązki Stron
1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada kwalifikacje i doświadczenie do świadczenia
usług określonych w §1 niniejszej umowy.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać usługi określone w § 1 według
najlepszej woli i wiedzy, uczciwie, rzeczowo, z należytą starannością wymaganą
od osób uprawnionych do świadczenia usług tego rodzaju.
3. Zleceniodawca zapewni Zleceniodawcy miejsce do świadczenie usług w siedzibie
zleceniodawcy.
4. Zleceniodawca zobowiązuje się do systematycznego przekazywania zleceniodawcy
informacji i dokumentów niezbędnych dla prawidłowej realizacji niniejszej umowy.
§3
Wynagrodzenie i warunki płatności
1. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy za wykonane usługi określonej w § 1
wynagrodzenie w kwocie ……………….. zł netto. Do tej wartości zostanie doliczony
aktulanie obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT) lub w przypadku
zwolnienie usługi z VAT kwota wymieniona w zdaniu pierwszym będzie kwotą
brutto.
2. W przypadku czynności wymagających wyjazdu poza siedzibę Zleceniodawcy
zapewni on Zleceniobiorcy sprawny technicznie środek transportu lub dokona
zwrotu kosztów przejazdów wg. stawek ustawowych.
3. Zapłata za wykonane usługi nastąpi po zakończeniu zlecenia w terminie 7 dni od
daty wpływu poprawnie wystawionej faktury VAT do siedziby Zleceniodawcy na
konto bankowe zleceniobiorcy wskazane na fakturze.
§4
Wypowiedzenie
1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
2. Okres wypowiedzenia umowy wynosi 1 miesiąc.
3. Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron po obustronnych
ustaleniach terminu jej rozwiązania.
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4. Strony są wolne od odpowiedzialności z powodu całkowitego lub częściowego
niewykonania zobowiązań określonych niniejszą Umową w przypadkach
spowodowanych okolicznościami siły wyższej. Strony zobowiązane są do
niezwłocznego powiadomienia drugiej strony o okolicznościach zajścia siły
wyższej, a następnie do powiadomienia drugiej strony o ustaniu siły wyższej
w ciągu 24 godzin od ustania okoliczności siły wyższych.

§5
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają dla swej skuteczności
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Sądem właściwym dla sporów wynikających z niniejszej Umowy jest sąd
powszechny w Poznaniu.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają
przepisy kodeksu cywilnego.

odpowiednie

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze Stron.

___________________________

___________________________
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