
 
 

 

 
Projekt „Równe szanse równy start”  

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Wołów, dnia 8 kwietnia 2014 r. 
 

OGŁOSZENIE  
 

o zaproszeniu do składania ofert na pełnienie funkcji specjalisty ds. rekrutacji, monitoringu       
i obsługi projektu pn.: „Równe szanse równy start” realizowanego przez Powiat Wołowski  
 
I. Zamawiający 
Powiat Wołowski , Pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów 
tel. 71/ 380 59 01, fax. 71/380 59 00 
NIP 9880219208 
 
II. Tytuł projektu 
„Równe szanse równy start” 
 
III. Program, Priorytet, Działanie 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
Priorytet:        IX.  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 
Działanie:       9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług  
  edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 
Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym  
                       dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych 
IV. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia  jest pełnienie funkcji specjalisty ds. rekrutacji, monitoringu i obsługi projektu  
„Równe szanse równy start”, realizowanego przez Powiat Wołowski.  
 
Zamawiający przewiduje realizację usługi umową – zleceniem, przy szacunkowej ilości 65 godzin 
miesięcznie,  w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2015 r. 
  
Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych, mających problemy w nauce, zagrożonych wykluczeniem społecznym praz 
przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty poprzez wdrożenie kompleksowego programu 
ukierunkowanego na niwelowanie zdiagnozowanych deficytów i rozwoju kompetencji kluczowych        
w okresie od 01.03.2014 r. do 30.06.2015 r.  
 
V. Zadania specjalisty ds. rekrutacji, monitoringu i obsługi projektu :  

1) rekrutacja UP, 

2) weryfikacja, przyjmowanie, gromadzenie dokumentacji rekrutacyjnej, 

3) organizacja i opracowanie harmonogramu zajęć edukacyjnych, 

4) przeprowadzanie hospitacji zajęć dydaktycznych, sporządzanie raportów z monitoringu 

projektu,  

5) kontrola  przebiegu realizacji poszczególnych zadań, dbanie o terminowość realizacji 

zadań przez poszczególnych realizatorów projektu,  

6) sprawdzanie zgodności realizacji zadań z harmonogramem projektu,  

7) organizacja działań w projekcie pod względem technicznym, 

8) sporządzanie projektów dokumentów i korespondencji projektowej w zakresie zadań 

merytorycznych, 

9) archiwizacja i kompletowanie dokumentacji projektu dot. realizacji zadań merytorycznych, 

10) dbałość o prawidłowy obieg dokumentów, 

11) prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych, 

12) wykonanie innych prac wynikających z bieżących działań Biura Projektu. 

 
VI. Warunki udziału w postępowaniu: 
Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania niezbędne: 
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1. Posiadać wykształcenie: wyższe magisterskie (preferowane pedagogiczne kierunki studiów), 

uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie zarządzanie w oświacie, 

2. Udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym        

w placówkach dla dzieci i młodzieży uzależnionej i zaburzonej psychicznie, 

3. Umiejętność obsługi komputera (w tym MS Office, Internetu)  i urządzeń biurowych, 

4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych. 

 

Wymagane dokumenty: 

1. Oferta, zgoda w treści z załącznikiem nr 1, 

2. Oświadczenie  dot. objęcia ubezpieczeniem społecznym i odprowadzenie składek ZUS 

(Załącznik nr 3) 

3. Oświadczenie  o  zatrudnieniu  w  instytucjach  uczestniczących  w  realizacji  POKL. (Załącznik 

nr 4 do ogłoszenia), 

4. Oświadczenie o zaangażowaniu w Projekty realizowane w ramach NSRO. (Załącznik nr 5 do 

ogłoszenia), 

5. CV oraz list motywacyjny, 

6. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kopie świadectw pracy lub inne dokumenty 

potwierdzające wymagany staż pracy ujęty w wymaganiach niezbędnych w pkt VI. 

 
VII. Termin związania ofertą 
Wykonawca zostanie związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania oferty).  

 
W przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być 
przeznaczone na sfinansowanie całości zamówienia przewiduje się unieważnienie postępowania. 
 
VIII.  Okres wykonywania usługi/usługi zlecenie: 
Od momentu podpisania umowy zlecenia 30.06.2015 r.  
Specjalista ds. rekrutacji, monitoringu i obsługi projektu  zobowiązuje się  do wykonywania usługi         
w wymiarze min. 65 godz. zegarowych miesięcznie co zostanie poświadczone kartą czasu pracy. 
 
IX. Miejsce i termin składania ofert 
Termin składania ofert upływa 15.04.2014 r. o godz. 12.00 
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty 
do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać: 
listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, Pl. Piastowski 2 , 56 – 100 Wołów                        
z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie „Oferta na wykonanie usługi - pełnienia funkcji 
specjalisty ds. rekrutacji, monitoringu i obsługi projektu pn.:„Równe szanse równy start” realizowanego 
przez Powiat Wołowski” lub osobiście w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Wołowie           
z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie „Oferta na wykonanie usługi - pełnienia funkcji 
specjalisty ds. rekrutacji, monitoringu i obsługi projektu pn.: „Równe szanse równy start”  
realizowanego przez Powiat Wołowski”. 
 
X. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 
Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującym kryterium: cena - 100 %.  
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej 
Zamawiającego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Kandydaci, których oferta zostanie 
wybrana zostaną poinformowani  za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną. 

       Starosta 
             /-/ Marek Gajos 

Załączniki: 
1. Formularz oferty 
2. Wzór umowy 
3. Oświadczenie  dot. objęcia ubezpieczeniem społecznym i odprowadzenie składek ZUS. 
4. Oświadczenie  o  zatrudnieniu  w  instytucjach  uczestniczących  w  realizacji  POKL.   
5. Oświadczenie o zaangażowaniu w Projekty realizowane w ramach NSRO. 
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Załącznik nr 1 Wzór oferty  

 

 

Starostwo Powiatowe 

Plac Piastowski 2  

56-100 Wołów 

OFERTA 

Odpowiadając na ogłoszenie z dnia 8 kwietnia 2014 r. na pełnienie funkcji specjalisty ds. 

rekrutacji, monitoringu i obsługi projektu  pn. „Równe szanse równy start”: 

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi 

w ogłoszeniu za miesięczną cenę ryczałtową obejmującą pozostałe składniki cenotwórcze 

(w tym koszty pracodawcy) w wysokości: 

 

CENA OFERTOWA ………………… PLN brutto za jeden miesiąc wykonywania usługi 

słownie złotych:  

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

2. Oświadczam, że: 

1) zapoznałem/am się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w ogłoszeniu 

i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń; 

2) uzyskałem/am wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia; 

3) akceptuję wzór umowy, a w przypadku wyłonienia mojej oferty jako 

najkorzystniejszej  zobowiązuję się do przedstawiania wymaganych dokumentów 

oraz zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

4) uważam się za związanego/ną niniejszą ofertą przez 14 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert, 

5) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw 

publicznych, 

6) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, 

7) zostałem/am poinformowany/a, iż w przypadku nie przyznania środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości zamówienia przewiduje się unieważnienie postępowania. 

3. Do oferty dołączono następujące dokumenty: 

- ……………………………….………………………………………………………… 

- ……………………………….………………………………………………………… 

- ……………………………….………………………………………………………… 

 

.............................................. 

(imię i nazwisko adres Wykonawcy) 
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- ……………………………….………………………………………………………… 

- ……………………………….………………………………………………………… 

- ……………………………….………………………………………………………… 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać korespondencję: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………… 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  

...........................................................................................................................  

numer telefonu: ……………………………………………………………………  

Numer faksu: ……………………………………………………………  

e-mail  ................................................................................................ 

 

 

 

 

  

………............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _r   ………………………………… 

 (miejscowość)        podpis  
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Załącznik nr 2 Wzór umowy 
 

UMOWA Nr ………………………………  
 
Zawarta w dniu ……………………………………… w Wołowie pomiędzy: 
Powiatem Wołowskim z siedzibą przy Pl. Piastowskim 2, 56 -100 Wołów, zwanym w dalszej części 
umowy „Zleceniodawcą”, reprezentowanym przez: 
1. Marka Gajosa – Starostę  
2. Grzegorza Łyczko – Wicestarostę 
przy kontrasygnacie  
3. Beaty Sadowskiej – Skarbnika 
a 
 
………………………………………………………………………………………………,  
zwanym w treści umowy „Zleceniobiorcą” 
 
W wyniku dokonania przez Zleceniodawcę wyboru Zleceniobiorcy zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt 8, 
zawarto umowę następującej treści: 
 

§ 1  
Przedmiot umowy 

1. Zleceniodawca powierza a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać usługi polegające na 
pełnieniu funkcji specjalisty ds. rekrutacji, monitoringu i obsługi projektu  pn. „Równe szanse 
równy start”, w ilości 65 godzin miesięcznie, zwane dalej „przedmiotem umowy”. 

2. W szczególności obowiązki Zleceniobiorcy obejmują: 
1) rekrutacja UP, 

2) weryfikacja, przyjmowanie, gromadzenie dokumentacji rekrutacyjnej, 

3) organizacja i opracowanie harmonogramu zajęć edukacyjnych, 

4) przeprowadzanie hospitacji zajęć dydaktycznych, sporządzanie raportów z monitoringu 

projektu,  

5) kontrola  przebiegu realizacji poszczególnych zadań, dbanie o terminowość realizacji 

zadań przez poszczególnych realizatorów projektu,  

6) sprawdzanie zgodności realizacji zadań z harmonogramem projektu,  

7) organizacja działań w projekcie pod względem technicznym, 

8) sporządzanie projektów dokumentów i korespondencji projektowej w zakresie zadań 

merytorycznych, 

9) archiwizacja i kompletowanie dokumentacji projektu dot. realizacji zadań merytorycznych, 

10) dbałość o prawidłowy obieg dokumentów, 

11) prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych, 

12) wykonanie innych prac wynikających z bieżących działań Biura Projektu. 

 
3. Zleceniobiorca oświadcza, iż zakres obowiązków wynikających z niniejszej umowy nie powoduje 

kolizji z ewentualnymi obowiązkami w ramach realizacji innych projektów finansowanych w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jak również w ramach innych programów 
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej 
realizacji zadań powierzonych na podstawie niniejszej umowy. 

4. Zleceniodawca zapewnia w swojej siedzibie biuro projektu wraz z niezbędnym sprzętem i 
wyposażeniem biurowym. 

§ 2  
Termin realizacji umowy  

Strony ustalają, iż realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 
30 czerwca 2015  roku. Świadczenie usługi następować będzie w godzinach ustalonych przez 
Zleceniodawcę, określonych zgodnie z zapisami § 1 ust. 1 umowy. 
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§ 3 
Dokumentacja wykonania usługi 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do udokumentowania wykonania przedmiotu umowy za pomocą 
uzgodnionej z Zleceniodawcą dokumentacji, w tym w szczególności związanej z rozliczeniem 
czasu pracy. 

2. Zleceniobiorca przekaże Zleceniodawcy dokumentację określoną w ust. 1 w terminie do 7 dnia 
następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, z zastrzeżeniem, że jeżeli wymagania projektu 
określają inny - wcześniejszy termin przekazania odpowiednich dokumentów, dokumenty te 
zostaną przekazane Zleceniodawcy najpóźniej na 4 dni przed upływem tego terminu. 

3. Dokumentacja związana z rozliczeniem czasu pracy zawiera również informacje odnoszące się do 
ram czasowych zatrudnienia podstawowego oraz w ramach innych projektów Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia.  

4. W przypadku złożenia nieprawidłowej dokumentacji Zleceniobiorca zobowiązany jest do jej 
poprawienia i ponownego przedłożenia Zleceniodawcy w terminie 2 dni od momentu wezwania do 
jej poprawienia przez Zleceniodawcę. 

5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do sporządzenia wszelkich zestawień wynikających z 
dokumentacji wykonania usługi na prośbę Zleceniodawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia 
przedłożenia takiego żądania.  

§ 4 
Oznakowanie 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do oznaczenia logiem Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  informacją o współfinansowaniu 
projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a także logiem i nazwą projektu 
wszelkich dokumentów sporządzanych w ramach realizacji zamówienia. 

2. Zleceniodawca udostępni Zleceniobiorcy obowiązujące logotypy w wersji elektronicznej. 
3. Wytworzenie oznaczeń każdorazowo poprzedzone zostać musi konsultacją z Zleceniodawcą, a 

kompletność oznaczeń, ich wielkość i inne zasadnicze cechy prawidłowego oznaczania muszą 
być zatwierdzone  przez Zleceniodawcę. 

4. Zleceniobiorca jest zobowiązany do stosowania logotypów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
i Unii Europejskiej oraz EFS zgodnie z Wytycznymi ds. promocji oraz z „Planem komunikacji 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego: http://www.efs.gov.pl/zpfe/Strony/zasady.aspx.    

 
§ 5 

Ogólne reguły wykonywania umowy 
1. Zleceniobiorca jest zobowiązany wykonywać przedmiot umowy z należytą starannością, jaką 

można oczekiwać od profesjonalisty. 
2. Przedmiot umowy winien być wykonywany zgodnie z aktualną wiedzą w danej dziedzinie.  
3. Zleceniobiorca jest zobowiązany do lojalnej współpracy z Zleceniodawcą, w szczególności do 

informowania Zleceniodawcy o wszelkich przeszkodach czy utrudnieniach w prawidłowej realizacji 
świadczeń i wypracowywania sposobów alternatywnego i zgodnego z oczekiwaniami 
Zleceniodawcy sposobu realizacji świadczenia. 

4. Zleceniobiorca jest zobowiązany wykonywać przedmiot umowy poprzez osoby wskazane w 
ofercie Zleceniobiorcy  

5. Zleceniobiorca do realizacji przedmiotu zamówienia zapewnia osoby posiadające kwalifikacje i 
doświadczenie nie mniejsze niż określone w warunkach udziału w postępowaniu. 

6. Zmiana osoby wskazanej w ust. 4 jest dopuszczalna tylko i wyłącznie w przypadku wystąpienia 
okoliczności określonych w § 9 ust. 2 pkt 1) lit. a na warunkach w nim wskazanych. 

7. Do kontaktów związanych z realizacją umowy strony wyznaczają następujące osoby: 
1) Ze strony Zleceniodawcy: ………………………………………………, tel. …………… e-mail… 
2) Ze strony Zleceniobiorcy: ………………………………………………, tel. …………… e-mail… 

 
 
 
 
 

http://www.efs.gov.pl/zpfe/Strony/zasady.aspx
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§ 6 
Wynagrodzenie 

1. Strony będą rozliczać się za okresy miesięczne. 
2. Strony ustalają, iż za wykonanie usługi, objętej przedmiotem umowy, Zleceniobiorca otrzyma 

wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą Zleceniobiorcy, w wysokości ……… zł brutto za każdy 
miesiąc. 

3. Całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ………… zł brutto. 
4. Zleceniodawca zapłaci wynagrodzenie za okresy miesięczne przelewem na rachunek 

Zleceniobiorcy w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania rachunku, po pomniejszeniu o należne 
zaliczki na podatek, składki na ubezpieczenie społeczne, łącznie ze składkami pracodawcy lub 
innych obciążeń zgodnych z właściwymi przepisami, z zastrzeżeniem ust. 6. 

5. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest złożenie przez Zleceniobiorcę w  Biurze Projektu 
prawidłowo sporządzonej dokumentacji, w tym w szczególności rachunku wraz z kartą czasu 
pracy. 

6. Zleceniodawca zastrzega możliwość przesunięcia terminu wypłaty przysługującego Zleceniobiorcy 
wynagrodzenia w przypadku opóźnień w przekazywaniu transz dotacji rozwojowej przez Instytucję 
Pośredniczącą. 

7. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy. 
8. Zleceniobiorca oświadcza, że określone w ust. 1 wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym obejmuje wszystkie opłaty publiczno-
prawne, do których opłacenia zobowiązany jest Zleceniobiorca, w szczególności wszelkie opłaty i 
składki związane z zatrudnieniem pracowników. 

9. Niezrealizowanie pełnego wymiaru czasu pracy określonego w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia spowoduje proporcjonalne pomniejszenie należnego wynagrodzenia w  przeliczeniu 
na ilość godzin w miesiącu. 

10. Zleceniobiorca deklaruje, że zapłata za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywana na 
następujący rachunek …………………………………………………………………………………… 

 
§ 7 

Odstąpienie od umowy i kary umowne 
1. Jeżeli Zleceniobiorca nie wykonuje lub w sposób rażący nienależycie wykonuje podstawowych 

obowiązków określonych w umowie Zleceniodawca ma prawo do odstąpienia od umowy, po 
uprzednim jednorazowym pisemnym wezwaniu Zleceniobiorcy do usunięcia uchybień  w 
dodatkowym terminie 7 dni. Na równi z rażącym nienależytym wykonaniem poczytuje się złożenie 
przez Zleceniobiorcę fałszywych, podrobionych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów w 
celu uzyskania zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy. Ponadto, jako nienależyte wykonanie 
umowy Zleceniodawca traktuje również wykonywanie umowy poprzez inne osoby niż wskazane w 
ofercie, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a). 

2. Zleceniobiorca zapłaci na rzecz Zleceniodawcy kary umowne w następujących przypadkach i 
wysokości: 
1) złożenie niepoprawnej dokumentacji związanej z rozliczeniem czasu pracy i niepoprawienie jej 

w terminie 2 dni od wezwania do dokonania poprawek lub uzupełnienia dokumentacji – 300 zł 
za w każdym miesiącu stwierdzenia naruszenia; 

2) za każde niestawiennictwo się w godzinach wyznaczonych przez Zleceniodawcę – 100 zł za 
każdą godzinę nieobecności; 

3) za niewykonanie wszystkich zadań w terminach określonych przez Zleceniodawcę 1000 zł za 
każdy miesiąc, w którym stwierdzono niewykonanie wszystkich zadań;  

4) w przypadku naruszeń innych postanowień umowy w wysokości 500,00 złotych za każde 
stwierdzone naruszenie obowiązku prawidłowego wykonywania umowy; 

5) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn leżących po stronie 
Zleceniobiorcy – 20% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 3 umowy. 

3. Zleceniobiorcy przysługuje prawo naliczenia Zleceniodawcy: 
1) kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy przez Zleceniobiorcę z przyczyn leżących 

po stronie Zleceniodawcy w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 
6 ust. 3 umowy; 

2) odsetek ustawowych w przypadku zwłoki w zapłacie przysługującego Zleceniobiorcy 
wynagrodzenia. 
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4. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie przez Zleceniodawcę kar umownych z wynagrodzenia 
przysługującego Zleceniobiorcy. 

5. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania do rzeczywistej wysokości szkody 
ponad wysokość zastrzeżonych kar umownych.  

6. Kara umowna zastrzeżona w stosunku do Zleceniodawcy wyczerpuje wszelkie roszczenia 
Zleceniobiorcy z tytułu odstąpienia od umowy. 

 
 

§ 8 
Dane osobowe 

1. W związku ze sposobem realizacji zamówienia, Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy 
przetwarzanie danych osobowych na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie. 

2. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, 
realizacji, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości oraz innych niezbędnych, wymaganych 
projektem działań w ramach realizacji przedmiotu umowy. 

3. Zleceniobiorca oświadcza, że podczas przetwarzania danych osobowych przestrzegać będzie 
zapisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r.,    
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz 
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. nr 100, poz. 1024). 

4. Zleceniobiorca przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmie środki 
zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36 – 39 ustawy o ochronie danych 
osobowych oraz w rozporządzeniu, o których mowa w ust. 3. 

5. Do przetwarzania danych osobowych w ramach niniejszej umowy mogą być dopuszczeni jedynie 
Zleceniobiorca i pracownicy Zleceniobiorcy, posiadający imienne upoważnienie do przetwarzania 
danych osobowych. 

6. Zleceniodawca umocowuje Wykonawcę do wydawania i odwoływania jego pracownikom 
imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Upoważnienia przechowuje 
Zleceniobiorca w swojej siedzibie. Imienne upoważnienia są ważne do dnia odwołania, nie dłużej 
jednak niż do dnia zakończenia realizacji umowy. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania 
zatrudnienia danego pracownika. 

7. Zleceniobiorca prowadzi ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych 
osobowych w związku z wykonywaniem umowy. 

8. Zleceniobiorca jest obowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu danych 
osobowych w tajemnicy przez pracowników mających dostęp do danych osobowych. 

9. Zleceniobiorca niezwłocznie poinformuje Zleceniodawcę o: 
1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym 

użyciu; 
2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych 

osobowych prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych 
Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem. 

10. Zleceniobiorca zobowiązuje się do udzielenia Zleceniodawcy, na każde żądanie, informacji na 
temat przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w niniejszym paragrafie, a w 
szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez 
niego i jego pracowników obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych. 

11. Zleceniobiorca umożliwi Zleceniodawcy, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone 
dane osobowe, dokonanie kontroli, w terminie wspólnie ustalonym, nie późniejszym jednak niż 5 
dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę, o zamiarze 
przeprowadzenia kontroli w celu sprawdzenia prawidłowości przetwarzania oraz zabezpieczenia 
danych osobowych. 

12. W przypadku powzięcia przez Zleceniodawcę wiadomości o rażącym naruszeniu przez 
Wykonawcę zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych, z rozporządzenia, o którym mowa w ust. 3, lub z niniejszej umowy, Zleceniobiorca 
umożliwi Zleceniodawcy, dokonanie niezapowiedzianej kontroli. 

13. Zleceniobiorca jest obowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości 
zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w wyniku 
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przeprowadzonych przez Zleceniodawcę lub inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie 
odrębnych przepisów. 

§ 9 
Zmiany umowy 

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. Zleceniodawca przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Zleceniobiorcy, w przypadku wystąpienia, co 
najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków 
ich wprowadzenia: 
1) Zleceniodawca przewiduje możliwość zmiany sposobu spełnienia świadczenia w następujący 

sposób:  
a) Dopuszcza się zmianę osoby wskazanej w ofercie jedynie w formie pisemnej w 

przypadkach wystąpienia sytuacji losowych udokumentowanych Zleceniodawca  tylko i 
wyłącznie za pisemną zgodą Zleceniodawcy, 

b) Zmiana miejsca świadczenia usługi w przypadku, gdy Zleceniodawca nie będzie mógł z 
przyczyn losowych zapewnić miejsca wykonania przedmiotu zamówienia wskazanego w 
umowie z przyczyn od siebie niezależnych, a jednocześnie będzie miał możliwość 
zapewnienia innego miejsca świadczenia usługi. 

 
§ 10 

Przepisy końcowe 
1. Spory, mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 

właściwego ze względu na siedzibę Zleceniodawcy. 
2. Zleceniobiorca nie może przenieść w czasie całości lub części wierzytelności wynikających z 

umowy na rzecz osoby trzeciej. 
3. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, 

ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz .U. z 2006r. Nr 90, 
poz. 631 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. 
z 2013 r., poz. 907 ze zm.). 

4. Umowę sporządzono w w czterech egzemplarzach: trzy dla Zleceniodawcy i jeden dla 
Zleceniobiorcy. 

 
 

…………………..……       ……………………………… 
Zleceniodawca        Zleceniobiorca 
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Załącznik nr 3 Oświadczenie  dot. objęcia ubezpieczeniem społecznym i odprowadzenie 

składek ZUS 
 

 

 
Nazwisko                        ………………………………….. 
Imię                                 …………………………………..   
Imię drugie                     …………………………………..  
Nazwisko rodowe          …………………………………..   
Data urodzenia              ………………………………….. 
Adres zamieszkania      ………………………………….. 
NIP                                  ………………………………….. 
PESEL                            …………………………………..  

Urząd Skarbowy          . …………………………… 

                                                
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

 
 

Oświadczam,  jako Zleceniobiorca tej umowy, że: 
 

1) jestem zatrudniony(a) na podstawie umowy o pracę w wymiarze ……………………. etatu  
    w / nazwa i adres zakładu pracy / …………………………………………………………….. 
    …..…………………………………………………………………………………………….. 
    i podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne / wynagrodzenie brutto /  z  w/w     
    stosunku pracy jest niższa , wyższa /* od kwoty minimalnego wynagrodzenia tj. 1.680,00 zł, 
 

2) wykonuję pracę na podstawie umowy zlecenia zawartej z / nazwa i adres firmy / ….………..  
   ……………………………….…………………………………………………………………. 
   i od wynagrodzenia osiąganego z tego tytułu odprowadzam składki na ubezpieczenia społeczne, 
 

3) prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą / nazwa i adres firmy / ……………………..  
   ……………………………….…………………………………………………………………. 
   i z tego tytułu odprowadzam składki na ubezpieczenia społeczne, 
 

     4) podlegam ubezpieczeniu społecznemu rolników i opłacam składki na KRUS, 
  

5) jestem uczeniem/studentem /* w wieku do ukończenia 26 roku życia / nazwa  i adres  
    uczelni / szkoły oraz nr legitymacji /  
   ……………………………….…………………………………………………………………. 
6) jestem emerytem ….. lub rencistą…. Nr świadczenia i kto wypłaca………………………………………..    
 

7) pozostaję, nie pozostaję w rejestrze bezrobotnych 
 

W związku z powyższym wnoszę / nie wnoszę /* o objęcie ubezpieczeniem społecznym i 
odprowadzenie składek ZUS. 
 

Oświadczam, że powyższe oświadczenie wypełniłem(am) zgodnie z prawdą i że świadomy(a) jestem 
odpowiedzialności karnej z art. 247 paragraf 1 Kodeksu Karnego za zeznanie nieprawdy lub zatajenie 
prawdy. 
 

………………………………    ……………………………………... 
        /  data /                                                       /czytelny podpis Zleceniobiorcy/  
/* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 Oświadczenie o zatrudnieniu  

 

OŚWIADCZENIE 

o zatrudnieniu w instytucji uczestniczącej w realizacji POKL. 

  

Składając ofertę w postępowaniu na realizację zadania: 

 

Pełnienie funkcji specjalisty ds. rekrutacji, monitoringu i obsługi projektu  pn. „Równe 

szanse równy start”   współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  

Społecznego  w  ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, oświadczam, co następuje:  

 

 

Jestem / Nie  jestem
1
 zatrudniony/a na podstawie stosunku pracy w  instytucji  uczestniczącej 

w realizacji PO KL (IZ, IP, IW (IP2), ROEFS, KOEFS, KIW).  

  

…………………………………………………………………………………………………

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

(nazwa instytucji) 

…………………………………………………………………………………………………

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

(rodzaj instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL) 

  

na stanowisku 

…………………………………………………………………………………………………

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

(nazwa stanowiska) 

    

Będąc świadomym odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 297 ust. 1 Kodeksu Karnego, 

oświadczam, iż dane  powyższe oświadczenia są zgodne z prawdą i są zgodne ze stanem 

faktycznym.  

  

  

  

  

…………………………………………  

Data i podpis składającego oświadczenie   

  

   

                                                           
1
 Niepotrzebne skreślić 
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 Załącznik nr 5 Oświadczenie o zaangażowaniu w Projekty realizowane w ramach 

NSRO  

 

OŚWIADCZENIE 

o zaangażowaniu w Projekty realizowane w ramach NSRO 

  

Jestem / Nie jestem
1
 zaangażowany/a w realizację zadań w więcej niż jednym projekcie lub 

więcej niż jednego zadania w ramach jednego projektu w ramach NSRO.  

Jestem zaangażowany/a w wykonywanie następujących zadań w niżej wymienionych 

projektach:  

  

Lp. Nr projektu Nr umowy Przedmiot umowy 

Okres umowy 

(od dnia – do 

dnia) 

Liczba godzin 

wykonywanych 

w ramach 

umowy 

      

      

 

Zobowiązuję  się  do  prowadzenia  ewidencji  godzin  pracy  zaangażowanych  w  realizację  

zadań wynikających  z  ww.  umów  zawartych  w  ramach  projektów  NSRO  oraz  do  

udostępniania  ww. ewidencji godzin w okresie realizacji zadań w ramach danego projektu 

beneficjenta.  

  

W  przypadku  zaistnienia  zmiany  w  powyższym  stanie  rzeczy,  który  potwierdza  

niniejsze oświadczenie,  zobowiązuję  się  do  niezwłocznego  poinformowania  strony  

umowy  o  zaistniałych zmianach.  

 

Będąc świadomym odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 297 ust. 1 Kodeksu Karnego, 

oświadczam, iż dane  powyższe oświadczenia są zgodne z prawdą i są zgodne ze stanem 

faktycznym.  

  

  

…………………………………………  

Data i podpis składającego oświadczenie   

  

  

  

                                                           
1
 Niepotrzebne skreślić 


