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UMOWA  ZLECENIE  
Nr              /BRD/…………………….. 

zawarta w dniu ……………………………… r. w Zielonej Górze pomiędzy: 

Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Zielonej Górze ul. Nowa 4B, 65-339 
Zielona Góra, w imieniu którego działa  

Pan Ireneusz Plechan -  Dyrektor Ośrodka, zwanym dalej Zleceniodawcą  

oraz 

Pan/i                                                        , zamieszkały/a:                                                                        ,  

Pesel :                                                       , zwany/a dalej Zleceniobiorcą. 

§ 1 
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zleceniodawcy czynności obsługi 

projektu „Platforma szkoleniowa BRD w zakresie prawa jazdy kat. AM” poprzez realizację 
następujących zadań: 

a. Rekrutacja i zarządzanie uczestnikami projektu zgodnie z potrzebami środowiska; 

b. Mobilizowanie uczestników projektu do zdania egzaminów: teoretycznego i 
praktycznego, czyli do uzyskania uprawnień do kierowania motorowerem; 

c. Pomoc w przygotowaniu uczestników szkolenia do zdania egzaminu państwowego na 
kat. AM prawa jazdy. 

d. Składanie zapotrzebowania u Zleceniodawcy w zakresie kodów aktywacyjnych 
dostępu do systemu e-learning, służących do przygotowania uczestników do zdania 
egzaminu państwowego;   

e. Prowadzenie dokumentacji projektu  (listy uczestników, formularzy zgłoszeniowych, 
informowanie o stanie realizacji projektu, sporządzenie sprawozdania końcowego 
oraz  rachunku itp.); 

f. Nadzorowanie postępów uczestników projektu; 

g. Pomoc uczestnikom projektu w odbyciu badania lekarskiego kierowców; 

h. Pomoc uczestnikom projektu w uzyskaniu elektronicznego profilu kandydata na 
kierowcę (PKK); 

i. Pomoc uczestnikom w kontaktach z WORD oraz OSK; 

j. Przekazywanie Zleceniodawcy uwag i spostrzeżeń w celu ewaluacji projektu.   

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania zadań określonych w § 1 z należytą starannością. 

3. Zleceniobiorca samodzielnie decyduje o miejscu i terminie wykonywania zlecenia. 

§2 
Zleceniodawca zobowiązuje się do : 
1. Udostępnienia Zleceniobiorcy dostępu do Internetowego systemu administrowania projektem 

oraz bezpłatnego dostarczenia kodów aktywacyjnych dla uczestników projektu na każde 
uzasadnione żądanie Zleceniobiorcy. 

2. Użyczenia według potrzeb Zleceniobiorcy środków dydaktycznych. 

3. Szkolenia zleceniobiorcy w zakresie obsługi systemu internetowego (wg potrzeb). 

4. Udzielania Zleceniobiorcy wsparcia merytorycznego i każdej niezbędnej informacji. W tym celu 
uruchamia pocztę elektroniczną  edukacjabrd@zg.wordy.pl .  
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5. Informowania Zleceniobiorcy o okolicznościach mających wpływ na realizację projektu.    

§3 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty Zleceniobiorcy 

wynagrodzenia, którego suma wynosi : 
a) 10,00 zł brutto za każdego uczestnika projektu, który ukończył 100% postępu e-learning; 

b)  100,00 zł brutto za każdego uczestnika projektu, który uzyskał pozytywny wynik egzaminu 
teoretycznego w WORD w zakresie prawa jazdy kat. AM.   

c) 100,00 zł brutto za każdego uczestnika projektu, który uzyskał pozytywny wynik egzaminu 
praktycznego w WORD w zakresie prawa jazdy kat. AM.   

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 uwzględnia wynagrodzenie za czynności określone w §1. 

§4 
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do śledzenia wyników pracy i ewidencjonowania uczniów, którzy 

będą wliczani do wysokości premii za wyniki określone w  §3 ust. 1 lit. a), b), c) oraz przedłożenia 
Zleceniodawcy rachunku  zgodnie z wzorem ustalonym przez Zleceniodawcę. 

2. W celu przygotowania zestawienia o którym mowa w p. 1, Zleceniobiorca może zwrócić się do 
Zleceniodawcy z wnioskiem o potwierdzenie zdania państwowego egzaminu teoretycznego lub 
praktycznego kategorii AM w zadanym okresie dla wybranych uczestników projektu. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne z dołu po 20.10.2020 r. jako kwota łączna od §3 – ust. 1a, 1b, 1c. 
Wynagrodzenie może być wypłacone wcześniej, jeżeli zleceniobiorca przekaże informację o 
zakończeniu szkolenia. Wypłata nastąpi nie później niż do 31.10.2020 r.  po stwierdzeniu przez 
Zleceniodawcę właściwego wykonania usługi, złożeniu sprawozdania, prawidłowo wystawionego 
rachunku oraz dokonaniu należnych potrąceń.  

4. Ostateczny termin przedłożenia wszystkich dokumentów rozliczeniowych przez Zleceniobiorcę - 
do dnia: 20.10.2020 r. Jeżeli dokumenty nie zostaną w terminie złożone, zleceniodawca uzna, że 
zleceniobiorca nie realizował umowy. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą 
rozpatrywane. 

§5 
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony do 31.10.2020 r. 
2. Zleceniobiorca,  bez konsekwencji, może zrezygnować w każdym momencie z realizacji umowy, 

bez prawa do wynagrodzenia (wskazane poinformowanie zleceniodawcy). 

3. Zleceniodawca może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie rażącego 
naruszenia przez Zleceniobiorcę obowiązków określonych w §1, po uprzednim wezwaniu 
Zleceniobiorcy do usunięcia naruszeń. 

§6 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

§7 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§8 
Do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikłych w trakcie realizacji niniejszej umowy właściwym 
jest Sąd Rejonowy w Zielonej Górze. 

§9 
Umowę sporządzono w 2 (słownie: dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 

Zleceniobiorca      Zleceniodawca  


