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UMOWA Nr III/DZA/………………./………………./2019/……………. 

 
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
zawarta w dniu …………………………………, zwana dalej Umową pomiędzy: 
Instytutem Technologii i Eksploatacji - Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Radomiu 

(26- 600) przy ul. K. Pułaskiego 6/10, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000043623, REGON: 001238212, 

NIP: 796 - 003-58-05, reprezentowanym przez: 

………………………………………..– ………………………………………. 
i ………………………………………– ………………………………………. 
zwanych dalej „Zamawiającym”, 

a 

……………………….. zamieszkałą w ………………………, pod adresem:…………………………………., posiadającym 
numer PESEL  ……………………………………………….., 
 
Przedsiębiorcą prowadzącym działalność pod firmą: .........................................., z siedzibą ................, 
posiadającym nr NIP ............................ 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
zwanymi dalej łącznie Stronami, 

o następującej treści: 

PREAMBUŁA 

Zamawiający oświadcza, że realizuje na rzecz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt 
o nazwie „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie 
za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji INFODORADCA+”(nr umowy POWR.02.04.00-00-
0060/16-00)współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II Efektywne polityki 
publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.4 Modernizacja publicznych 
i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy, zwany dalej 
Projektem. 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w ramach Projektu dzieła 

w formie opisu informacji o zawodzie: …nazwa zawodu………………….., zwanego dalej także 

Opracowaniem. 

2. W ramach wykonania dzieła wskazanego w ust. 1 Wykonawca będzie pełnił funkcję Eksperta 

branżowego opisu informacji o zawodzie:  … kod i nazwa zawodu . zobowiązuje się do: 

1) Zapoznania się z modelem oraz metodologią opracowania informacji o zawodach opisanymi 

w publikacji „Podręcznik - Jak tworzyć informacje o zawodach funkcjonujących na rynku 

pracy?” oraz innymi dokumentami wskazanymi przez Zamawiającego. 
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2) Opracowania opisu informacji dla wybranego zawodu, zgodnie z przyjętym w projekcie 

wzorem dokumentów, w tym: 

 identyfikacja, zgromadzenie, analiza i selekcja materiałów źródłowych dotyczących 

wybranego zawodu oraz opracowanie „Wstępnego projektu informacji o zawodzie”, 

zgodnie z zaleceniami Zamawiającego;  

 przygotowanie ankiety badawczej, przeprowadzenie badań z udziałem przedstawicieli 

zawodu oraz opracowanie raportu z badań, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego; 

 opracowanie słownika pojęć branżowych dla opisywanego zawodu, zgodnie z zaleceniami 

Zamawiającego; 

 odniesienia się do uwag dotyczących poszczególnych wersji opisu informacji o danym 

zawodzie przygotowanych przez 2 recenzentów, panel ewaluacyjny właściwy dla danego 

zawodu oraz zespół walidacji i jakości opisów informacji o zawodach, zgodnie z zaleceniami 

Zamawiającego; 

 wprowadzenia do poszczególnych wersji opisu informacji o danym zawodzie uzupełnień 

i modyfikacji wynikających z recenzji, ewaluacji i walidacji, zgodnie z zaleceniami 

Zamawiającego;  

 przesyłania do Zamawiającego poszczególnych wersji elektronicznych opisu informacji 

o danym zawodzie, wskazanych w harmonogramie zadań eksperta branżowego (Załącznik 

nr 1), zgodnie z zaleceniami Zamawiającego;  

 informowania o postępach prac, występujących problemach i innych zagadnieniach 

istotnych dla realizacji zamówienia, także na wniosek Zamawiającego.  

3) Uczestnictwa w warsztatach metodologicznych dla zespołów eksperckich opracowujących 

opisy informacji o zawodach. 

4) Udziału w spotkaniach roboczych (w trybie stacjonarnym i na odległość) zespołu ekspertów 

opracowujących opis informacji dla wybranego zawodu (w tym gotowość do maks. 2 spotkań 

osobistych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego).  

5) Stosowania formularzy i dokumentów elektronicznych przekazywanych przez 
Zamawiającego. 

6) Współpracy z pozostałymi członkami zespołu eksperckiego (w trybie stacjonarnym i na 

odległość), w tym z ekspertem metodologicznym grup zawodów pełniącym rolę lidera zespołu 

na wszystkich etapach przygotowywania opisu informacji o zawodzie. 

3. Wykonawca wykona Opracowanie w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. 

TERMIN WYKONANIA OPRACOWANIA 

§ 2 

1. Opracowanie zostanie wykonane w terminie do dnia: …………………………………. 

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Opracowanie (poszczególne wersje opisu informacji 

o zawodzie: wstępny projekt oraz wersje projektu od 1 do 4) uzgodnione z ekspertem 

metodologicznym będącym liderem zespołu eksperckiego i na jego adres  poczty elektroniczną 

w formacie plików Microsoft Word (docx), zgodnie z udostępnionym przez Zamawiającego 

formularzem. 
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3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego zgodnie z art. 635 kc Wykonawcy 

przysługuje wynagrodzenie proporcjonalnie w stosunku do wykonanego Opracowania, co jednak 

nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia od Wykonawcy kar umownych i odszkodowania 

przewyższającego kary umowne. 

OBOWIĄZKI I OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

§ 3 

1. Wykonawca wykona Opracowanie, w sposób samodzielny, z należytą starannością, zgodnie ze 

swoją najlepszą wiedzą i kwalifikacjami oraz we współpracy z pozostałymi członkami zespołu 

eksperckiego. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, kwalifikacje i umiejętności wymagane do 

wykonania Opracowania. 

3. Wykonawca będzie wykonywał dzieło, o którym mowa w § 1 zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem 

o dofinansowanie, umową o dofinansowanie Projektu, wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania 

wydatków, wytycznymi dotyczącymi sprawozdawczości, wytycznymi w zakresie informacji  

i promocji oraz innymi Wytycznymi funduszy strukturalnych mającymi zastosowanie do Projektu. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do osobistego wykonania Opracowania. Wykonawca nie może 

powierzyć osobom trzecim wykonania umowy (dzieła) bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego.  

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia oświadczenia dotyczącego zatrudnienia (wykonywania 

usług) w instytucjach uczestniczących w realizacji PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja 

Rozwój). Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do składania oświadczenia dotyczącego 

zatrudnienia (wykonywania usług) w instytucjach uczestniczących w realizacji PO WER, w każdej 

sytuacji, gdy nastąpi zmiana dotycząca zatrudnienia (wykonywania usług)Wykonawcy 

w instytucjach uczestniczących w realizacji PO WER. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia oświadczenia dotyczącego zaangażowania w innych 

projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (FS) oraz działań 

finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta danego projektu lub/i innych 

podmiotów. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do składania oświadczenia dotyczącego 

zaangażowania w innych projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań 

finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta danego projektu i/lub innych 

podmiotów, w każdej sytuacji, gdy nastąpi zmiana dotycząca jego zaangażowania. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia oświadczenia, że obciążenie wynikające z wykonywania 

Opracowania nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich powierzonych 

mu zadań. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia oświadczenia, że łączne zaangażowanie zawodowe w 

realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań 

finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta danego projektu/i innych 

podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. 
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5. Wykonawca zobowiązuje się poinformować pisemnie Zamawiającego o przekroczeniu 

limitu łącznego zaangażowania wynoszącego ogółem 276 godzin miesięcznie. Przedmiotowa 

informacja winna być przekazana niezwłocznie po przekroczeniu limitu 276 godzin w danym 

miesiącu. 

6. Wzory oświadczeń, o których mowa powyżej zostały zawarte w Załączniku nr 2 do Umowy. 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

§ 5 

Zamawiający jest zobowiązany do:  

1) udzielenia Wykonawcy wskazówek przy wykonaniu Umowy; 

2) dostarczenia Wykonawcy wymaganych przez niego informacji i dokumentów związanych 

z realizacją Umowy. 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 6 

1. Potwierdzeniem należytego wykonania Opracowania będzie protokół odbioru, zwany dalej 

Protokołem. Wzór Protokołu stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 

2. Protokół powinien być sporządzany w formie elektronicznej oraz pisemnej i doręczony 

Zamawiającemu wraz z rachunkiem, o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt 2) poniżej. 

3. Wzór rachunku stanowi załącznik nr 4do Umowy. 

WYNAGRODZENIE 

§ 7 

1. Z tytułu wykonania Opracowania Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie 

w kwocie ……………………………. (słownie: …………………………………………..) złotych brutto. 

2. W kwocie określonej w ust. 1 oprócz kwoty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, do 

jakiej zapłaty zobowiązany jest Zamawiający, jako płatnik, uwzględnione są wszystkie koszty 

związane z wykonaniem Umowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie przez Zamawiającego przelewem  

w następującym trybie: 

1) po akceptacji Opracowania przez właściwy Zespół ds. walidacji i jakości powołany przez 
Zamawiającego, zgodnie z Notatką nr 2 z walidacji (wersja czwarta projektu opisu informacji 
o zawodzie). 

2)  po podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu, 
3) na podstawie rachunku wystawionego przez Wykonawcę (Załącznik nr 4) oraz danych 

i oświadczenia złożonego do celów podatkowych i ubezpieczenia społecznego (Załącznik nr 5) 
w terminie 14 dni od dnia podpisania Protokołu. 

4. Wykonawca oświadcza, iż został poinformowany, iż wypłacane wynagrodzenie jest 

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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PRAWA AUTORSKIE 
§ 8 

1. Wykonawca oświadcza, że w stosunku do dzieła, będącego przedmiotem niniejszej umowy, 

przysługują mu wyłączne prawa autorskie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017. 880 tj. z późn.zm., dalej zwaną „ustawą 

o prawie autorskim”) i że te jego prawa nie są w jakikolwiek sposób obciążone prawami osób 

trzecich. 

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, na zasadzie wyłączności, autorskie prawa majątkowe do 

Opracowania, obejmujące prawo ich wykorzystywania na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 

prawa autorskiego, w tym w szczególności: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w dowolnej liczbie egzemplarzy,  

w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i zapisu 

elektroniczno-cyfrowego; 

2) zamieszczania całości lub części dzieła w informatorach, katalogach i podobnych 

wydawnictwach przygotowanych w ramach Projektu; 

3) wprowadzanie do pamięci komputerów; 

4) rozpowszechnianie w sieci informatycznej; 

5) udostępnianie osobom trzecim; 

6) przetłumaczenie na język obcy i wykorzystanie takiej jego postaci w zakresie określonym  

w postanowieniach poprzedzających.  

3. Wykonawca, wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Opracowania, o których 

mowa w ust. 1 powyżej, zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz 

upoważnia Zamawiającego do zlecania osobom trzecim wykonywania tych zależnych praw 

autorskich. Wykonawca oświadcza, że nie będzie wykonywał prawa do nadzoru nad sposobem 

korzystania z utworu oraz że nie będzie wykonywał osobistych praw autorskich do dzieła, 

w szczególności praw, o których mowa w przepisach art. 56–58 oraz art. 60 ustawy o prawie 

autorskim. Wykonawca wyraża zgodę na rozpowszechnianie utworu bez podania jego imienia i 

nazwiska jako autora dzieła. Wykonawca oświadcza, że nie będzie wykonywał prawa do nadzoru 

nad sposobem korzystania z utworu poza sytuacjami uregulowanymi w niniejszej umowie. 

4. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust. 1 obejmuje wszystkie pola 

eksploatacji i wszystkie prawa, które są przedmiotem niniejszej umowy. 

5. Przeniesienie praw autorskich majątkowych do Opracowania, o których mowa w ust. 1, nastąpi  

z chwilą podpisania Protokołu przez Zamawiającego. 

DANE WYKONAWCY 
§ 9 

1. Wykonawca oświadcza, że został poinformowany o prawach przysługujących instytucjom 

uprawnionym do kontroli prawidłowości realizacji Projektu, w szczególności dostępu do pełnej 

informacji dotyczącej zasad realizacji Umowy, prawie wglądu do Umowy i uzyskiwania jej kopii 

w celach związanych z prawidłowością realizacji Projektu. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na przekazanie i przetwarzanie jego danych odpowiednim instytucjom 

odpowiedzialnym za wdrażanie i realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
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i innym wykonawcom biorącym udział w realizacji Projektu, w zakresie niezbędnym do 

wykonywania powierzonych im obowiązków oraz w celu realizacji Projektu. 

INFORMACJE POUFNE 
§ 10 

1. Strony umowy zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich informacji, w których 

posiadanie wejdą w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy, w szczególności tych, które 

stanowią tajemnicę stron w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz.U. 2003.153.1503,tj. z późn. zm.) lub których ujawnienie mogłoby narazić strony 

na szkodę, a co do których Strony podjęły niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

Obowiązek ten trwa bez względu na termin obowiązywania niniejszej umowy. 

2. Informacje poufne, o których mowa w ust. 1 oznaczają w szczególności informacje, które zostały 

pozyskane w związku z realizacją niniejszej umowy, zwłaszcza informacje techniczne, 

technologiczne, organizacyjne, prawne, finansowe lub inne informacje posiadające wartość 

gospodarczą lub których ujawnienie mogłoby narazić drugą Stronę na szkodę. 

KARY UMOWNE 

§ 11 
1. W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę w wykonaniu Opracowania w terminie wskazanym  

w § 2 ust. 1 Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 1% 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, ale nie więcej niż 20% 

wynagrodzenia. 

2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 100% 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1. 

3. Płatność kary umownej nastąpi w terminie 7 dni od otrzymania przez Wykonawcę wezwania do jej 

zapłaty, przelewem, na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w wezwaniu. 

4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 12 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Spory wynikłe z Umowy strony poddają pod rozstrzygniecie sądu właściwego miejscowo  

i rzeczowo dla Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Zamawiającego, jeden 

dla Wykonawcy. 

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

WYKONAWCA             ZAMAWIAJĄCY 
……………………….……………………      ………….……………………………… 
 
 



 

Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 1 

 

 
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ZADAŃ 

Dla zawodu (nazwa i kod): ………………………………………………………………………………………………… 

Wykonawca (nazwisko/imię): ………………………………………………………………………………………………………… 

 
Dotyczy  projektu PO WER „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej 
upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji INFODORADCA+”  

Zgodnie z Umową Nr III/DZA/……./……./2019/.….. z dnia ………………………. Wykonawca zrealizuje nw. 
zakres zadań w terminie do …………………………….. 

 

Lp. 

 

Nazwa zadania realizowanego w ramach umowy 

Termin 
realizacji 

(dzień/miesiąc) 

1. Identyfikacja, zgromadzenie, analiza i selekcja materiałów źródłowych dotyczących 
zawodu oraz opracowanie (we współpracy z drugim ekspertem branżowym 
i ekspertem metodologicznym) Wstępnego projektu informacji o zawodzie  

 

2. Weryfikacja (we współpracy z drugim ekspertem branżowym i ekspertem 
metodologicznym) Wstępnego projektu informacji o zawodzie, zgodnie z Notatką nr 1 
z walidacji wewnętrznej 

 

4. Przygotowanie ankiety badawczej (we współpracy z drugim ekspertem branżowym 
i ekspertem metodologicznym) na podstawie zweryfikowanego Wstępnego projektu 
informacji o zawodzie zgodnie z Notatką nr 1 z walidacji  

 

5.  Przeprowadzenie badań (we współpracy z drugim ekspertem branżowym) z udziałem 
przedstawicieli zawodu Wstępnego projektu informacji o zawodzie 

 

6.  Przygotowanie (we współpracy z drugim ekspertem branżowym i ekspertem 
metodologicznym) raportu z badania Wstępnego projektu informacji o zawodzie 
z udziałem przedstawiali zawodu 

 

7. Opracowanie wersji 1 projektu informacji o zawodzie z uwzględnieniem  Raportu 
z badania z udziałem przedstawicieli zawodu 

 

8. Opracowanie (we współpracy z drugim ekspertem branżowym i ekspertem 
metodologicznym) wersji 2 projektu informacji o zawodzie, zgodnie z dwiema 
recenzjami wersji 1 projektu informacji o zawodzie 

 

9. Opracowanie (we współpracy z drugim ekspertem branżowym i ekspertem 
metodologicznym) wersji 3 projektu informacji o zawodzie, zgodnie z Notatką 
z posiedzenia Panelu Ewaluacyjnego wersji 2 projektu informacji o zawodzie 

 

10. Opracowanie (we współpracy z drugim ekspertem branżowym i ekspertem 
metodologicznym) wersji 4 projektu informacji o zgodnie z Notatką nr 2 z walidacji 
wewnętrznej wersji 3 projektu informacji o zawodzie 

 

 

 

        Zamawiający:                Wykonawca: 

……………………………………..                                                                         …………………………………… 

 
 



 
Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 2 

 

 

OŚWIADCZENIA 
podejmując się realizacji obowiązków w ramach umowy Nr III/DZA/………/……./2019/….. 
z dnia ……………. zawartej w ramach Projektu o nazwie „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja 
informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi 
komunikacji INFODORADCA+” (nr umowy POWR.02.04.00-00-0060-00/16-
00)współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Osi priorytetowa II Efektywne 
polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.4 Modernizacja 
publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku 
pracy, oświadczam co następuje: 

 
1) Jestem/nie jestem* zatrudniony w instytucjach uczestniczących w realizacji Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie stosunku pracy, tj. Instytucji 

Zarządzającej (IZ) lub instytucji, do której IZ Programem Operacyjnym (PO) delegowała 

zadania związane z zarządzaniem PO. 

……………………………….. 
                   Podpis 

 
2) jestem/nie jestem* zaangażowany, jako personel projektu, w inny projekt finansowany 

w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.  

 
……………………………….. 

                   Podpis 
3) obciążenie wynikające z wykonywania zadań w Projekcie nie wyklucza możliwości 

prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich powierzonych mi zadań.  

 
……………………………….. 

                   Podpis 

4) Oświadczam, iż łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów 

finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań 

finansowanych  

z innych źródeł nie przekracza 276 godzin miesięcznie (uwzględnia czas faktycznie 

przepracowany, w tym czas zaangażowania w ramach własnej działalności gospodarczej 

poza projektami).Zobowiązuję się poinformować pisemnie Zamawiającego o 

przekroczeniu 

limitu łącznego zaangażowania wynoszącego ogółem 276 godzin miesięcznie 

niezwłocznie po przekroczeniu tego limitu godzin w danym miesiącu. 

 
……………………………….. 

                   Podpis 
 



 
Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 3 

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU 
wskazujący należyte wykonanie Opracowania zgodnie z Umową  

Nr III/DZA/……/………………/2019/……  z dnia ………………………. 
 
 
Protokół przekazania w dniu ……………………… Dzieła (Opracowania) dla Instytutu  Technologii 
Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego  (Zamawiający) w ramach projektu „Rozwijanie, 
uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych 
narzędzi komunikacji” 

a  

Panią/Panem ………………………………………….…………………………………… (Wykonawca) 

 

1) W ramach realizacji zadań wynikających z Umowy Wykonawca przekazuje na rzecz 

Zamawiającego następujące elementy opracowania dla zawodu:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

Lp. Nazwa elementu opracowania wymagana zgodnie z umową Tak/Nie 

1. Wstępny projekt informacji o zawodzie  

2. Kwestionariusz ankiety badawczej wstępnego projektu informacji o zawodzie   

3.  Raport z badania ankietowego wstępnego projektu informacji o zawodzie (  

4.  Projekt informacji o zawodzie wersja 1  (zgodnie z Notatką nr 1 z walidacji)  

5. Projekt informacji o zawodzie wersja 2  (po procesie recenzowania)  

6. Projekt informacji o zawodzie wersja 3  (po procesie ewaluacji)  

7. Projekt informacji o zawodzie wersja 4  (zgodnie z Notatką nr 2 z walidacji)  

2) Zamawiający oświadcza, że otrzymane Opracowanie zostało wykonane w sposób należyty, 

zgodnie z postanowieniami umowy Nr III/DZA/……/………………/2019/…… z dnia …………………… 

3) Niniejszy protokół stanowi podstawę do otrzymania wynagrodzenia wynikającego  

z umowy Nr III/DZA/……/………………/2019/…… z dnia …………………… 

 

       Zamawiający:             Wykonawca: 

 

……………………………………..                                                                         …………………………………… 

 
 

 Radom,  dnia   
     Nazwisko i imię wystawiającego. 

 
 

            Nazwa i adres zakładu pracy 

  



 
Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 4 

 

RACHUNEK 
dla Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego 

 

1. Za wykonaną pracę wg umowy z dnia  Nr III/DZA/……/………………/2019  , tj.: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Wynagrodzenie zł:     ,   

 
słownie złotych:     

 

        ............................................. 
              podpis  wystawiającego 

___________________________________________________________________________________________ 
Sprawdzono pod względem 

merytorycznym 
 Stwierdzam wykonanie 

 i przyjęcie   prac zgodnie z  umową 
 

.............................................           ............................................. 
podpis                podpis 

Oświadczenie podatkowe Zleceniobiorcy 

Nazwisko   

Imiona: 1.   2  

Imię ojca .   Imię matki   

Miejsce urodzenia    data urodzenia   

                      lub               

Nr PESEL (Nr ewid. w dowodzie osobistym)    Nr identyfikacji podatkowej NIP 
Miejsce zamieszkania: Gmina/Dzielnica   

Ulica   nr domu   nr mieszkania    

Kod pocztowy              Miejscowość    

__________________________________________________________________________________________ 
 

Adres Urzędu Skarbowego:   
 

Stwierdzam, że powyższe dane podałem zgodnie ze stanem rzeczywistym i oświadczam, że znana jest mi 
odpowiedzialność karna za podanie danych niezgodnych z prawdą 
           

............................................. 
 podpis wystawiającego 

Wynagrodzenie:   Wyliczenie podatku: kwota brutto 
proszę przesłać pocztą na adres domowy koszty uzyskania  
 dochód  podatek  
przekazać na rachunek banku   do wypłaty zł  
nr rachunku    (słownie zł)  
   

 
 

  



 
Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 5 

Projekt PO WER „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą 
nowoczesnych narzędzi komunikacji - INFODORADCA+” 

 

OŚWIADACZENIE - DANE OSOBOWE WYKONAWCY 
do celów podatkowych i ubezpieczenia społecznego 

DANE PERSONALNE 

Nazwisko i imię  

Drugie imię  

PESEL  

NIP  

Nr i seria dowodu lub paszportu  

Data i miejsce urodzenia  

Nazwisko rodowe  

Obywatelstwo  

Imiona rodziców  

Przynależność do NFZ (dawniej Kasy Chorych)  

Adres zameldowania 

Ulica nr domu, mieszkania  

Kod pocztowy    

Gmina / dzielnica  

Województwo  

Adres korespondencyjny (jeśli jest inny niż zameldowania) 

Ulica  

Kod pocztowy Miejscowość   

Gmina / dzielnica  

Województwo  

 

Adres e-mail  

Telefon kontaktowy  

Województwo  

Urząd skarbowy:  

Proszę o przekazanie moich wynagrodzeń na podany nr 
rachunku bankowego: 

 

Oświadczam, że dane osobowe są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za zeznanie 
nieprawdy lub zatajenie prawdy. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian dotyczących oświadczenia zobowiązuję się poinformować 
zleceniodawcę. 

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 
2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.). 

Data .....................                                                                    Podpis Wykonawcy …………………….……………..……………… 


