Zalacznik nr 3 do zarzadzenia
Dyrektora nr 6/2004

(Jednostka / Beneficjent)
Umowa o dzielo nr …/BBU/CEPL /2010
Umowe zawarto w dniu 25.08.2009 r. pomiedzy
Zamawiaj acym: SGGW Lesny Zaklad Doswiadczalny w Rogowie,
ul. Akademicka 20, 95 -063 Rogów. Dzial: LZD
reprezentowanym przez: Janusza Falk owsk iego – Dyrektora LZD
a Zleceniobiorca, Panem (ia) …………………..
zamieszkalym: …………………………………
data i miejsce urodzenia:………………………..
PESEL: ………………….. NIP …………………
Gmina: ……………...... Powiat: ………………, woj.: ……………..

§1
Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca zobowiazuje sie wykonac nastepujace dzielo :

Przeprowadzenie 1 trzydniowej kont roli terenowej efektów realizacji projektu „ Bubobory w L P” w
nadlesnictwach: K roscienko, Nawojowa, Nowy Targ / lub / Szklarska Poreba, Swieradów, Zlotoryja.
Dzielo bedzie wykonywane pod kierownictwem Zamawiajacego, Janusza Falkowskiego.

§2
Dzielo bedzie wykonywane osobiscie przez Wykonawce w terminie od 25.08.2010 r. do 25.09.2010 r. w siedzibach i na
terenie w/w nad lesnictw.
§3.
Dzielo nie bedzie wykonywane przez Wykonawce w czasie i w ramach obowiazków sluzbowych wynikajacych ze stosunku

pracy.
§4.
Za wykonanie dziela Zamawiajacy wyplac i Wykonawcy wynagrodzenie w wysokosci zl: ........................... slownie: ………
………………zlotych (brutto). Kwota wydatku kwalifikowanego: …………………………………………………..
§5.
Umowa realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, dzialanie 5.4 Ksztaltowanie postaw
spolecznych sprzyjajacych ochronie srodowiska, w tym róznorodnosci biologicznej, projekt pn.: „Edukacja pracowników
Lasów Panstwowych dotyczaca metod lokalizac ji, monitor u i ochrony puchacza. Bubobory w LP”. POIS.05.04.00- 00008/08. Wydatek wspólfinansowany ze srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wydatek bedzie
zrealizowany zgodnie z zap isami umowy o dofinansowanie nr POIS.05.04.00-00-008/08 z dnia 10 czerwca 2009 roku.
§6.
Zamawiajacy w stosunku do osób trzecich ponosi odpowiedzialnosc za dzialania Wykonawcy podejmowane w ramach
umowy jak za dzialania wlasne.
§7.
Do przyjec ia wykonanego dziela Zamawiajacy upowaznia Janusza Falkowskiego .
Dzielo zostanie odebrane w calosci/etapami*. Wykonawca zobowiazuje sie usunac wady dziela w term nie najpózniej do
10.10.2010 r. W razie zwloki w wykonaniu dziela lub usuniec iu wad Zamawiajacy naliczy z umówionego wynagrodzenia
kary w wysokosci odsetek ustawowych 0,5 %* za kazdy dzien zwloki. (*niepotrzebne skres lic).

§8.
Efektem kontroli bedzie :
a. wypelniona i podpisana tabela kontroli,
b. sporzadzona i podpisana notatka z kontro li.
c. 1 zdjec ie dokumentujace przeb ieg kontroli z widocznym logo POiS.
§9.
Wykonawca oswiadcza, ze (*skres lic niepotrzebne punkty i fragmenty zdan).
1. Jest pracownikiem (podac nazwe i adres pracodawcy):.......................................................................................zatrudnionym
na podstawie: stosunku pracy, mianowania, stosunku sluzbowego, stosunku pracy nakladczej, spóldzielczego stosunku pracy,
czlonkostwa spóldzielni zajmujacej sie produkcja rolna*, a wynagrodzenie mies ieczne (brutto) z tych tytulów jest/nie jest*
wyzsze od kwoty najnizszego wynagrodzenia ustalonej przez ministra wlasciwego do spraw pracy, jednoczesnie
wnioskuje/nie wnioskuje* o objecie go dobrowolnym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym (po polowie na koszt
Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy).
2. Jest studentem szkoly wyzszej lub uczniem szko ly ponadpodstawowej, ukonczyl/nie ukonczyl* 26 lat oraz jest/nie jest*
nigdzie zatrudniony na podstawie umowy o prace i wnioskuje/ nie wnioskuje* o objecie go dobrowolnym ubezp ieczeniem
emerytalnym i rentowym (po polowie na koszt Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy).
3. Nie jest zatrudniony na podstawie umowy o prace i zawarl umowe cywilnoprawna (zlecenie, o dzielo, agencyjna itp.), z
której powstal obowiazek ubezpieczenia spolecznego i zdrowotnego w okresie wykonywania niniejszej umowy, a
mianowicie od .............do ..................w zwiazku z czym wnioskuje/nie wnioskuje* o objecie go dobrowolnym
ubezpieczeniem spolecznym.
4. Wykonawca potwierdza, ze zlozone powyzej oswiadczen jest zgodne ze stanem faktycznym i jest swiadom
odpowiedzialnosci karnej z tytulu podania nieprawdziwych danych.
§10.
Wykonawca wnioskuje/ nie wnioskuje* o objecie go dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (na koszt Wykonawcy).
§11.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy p isemn j w postaci aneksu, pod rygorem niewaznosci.
§12.
W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie przep isy kodeksu cywilnego.
Rodzaj i sposób wykonywania prac nie powoduja nawiazania stosunku pracy.
§13.
Wszelkie spory wynikle na tle niniejszej umowy beda rozstrzygaly wlasciwe sady.
§14.
Umowe sporzadzono w..2..egzemp larzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca.
Wykonawca

Zamawiajacy

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

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

Sprawdzajacy

Glówny Ks iegowy

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

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

Strony potwierdzaja, ze przedmiotem umowy jest utwór objety prawem autorskim.*

podpis
..........................................
Autor

..........................................
Zamawiajacy

Zalacznik nr 4 do zarzadzenia
Dyrektora nr 6/2004

(jednostka)

WYKONAW CA DZI EL A :
Nazwisko:…… ……………...Imie:……… ………….…..…………
Adres: ……………………………………
PESEL:……………………. NIP: ………………………..
Dane rachunku bankowego: …………………………………………….
Urzad Skarbowy:……………………………….

RACHUNEK z dnia …25.09.2010 r.
do umowy nr…../BBU/CEPL /2010 z dnia 25. 08. 2010 r.
Dla: SGGW Lesny Zaklad Doswiadczalny w Rogowie, ul. Akademicka 20, 95-063 Rogów
Za wykonanie dziela:

Przeprowadzenie 1 trzydniowej kont roli terenowej efektów realizacji projektu „ Bubobory w L P” w
nadlesnictwach: K roscienko, Nawojowa, Nowy Targ / lub / Szklarska Poreba, Swieradów, Zlotoryja.
na kwote zl: …………………. slownie: ……………………………. (brutto). Kwota wydatku kwalifikowanego : …….
slownie: …………………………………….

Stwierdzam, ze powyzsze dane podalem (lam) zgodnie ze stanem rzeczywistym. Odpowiedzialnosc karna za podanie danych
niezgodnych z prawda jest mi znana.

podpis
...........................................
(podpis Wykonawcy)
Stwierdzam wykonanie/odbiór dziela zgodnie z zawarta umowa. Otrzymane dzielo zostalo zachowane w wers ji
elektronicznej i wydruku. Sprawdzono pod wzgledem merytorycznym.

Zatwierdzono do realizac ji dnia.......................................
Glówny K siegowy

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

Zamawiaj acy / Dyr ek tor

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

Spr awdzaj acy

………………………….
Strony potwierdzaja, ze przyjete dzielo jest utworem objetym prawem autorskim

podpis
...................................
(Autor/Wykonawca utworu)

............................................
(podpis Zamawiajacego)

