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UMOWA NR …………….. 

                                             NA USŁUGĘ EDUKACYJNĄ 

                                             realizowana ze środków …………….. 

 
     Zawarta w dniu ……………… r. we Wrocławiu w trybie bezprzetargowym, z wyłączeniem 

stosowania Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych pomiędzy: 

 

Politechniką Wrocławską, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław 

NIP: 896-000-58-51 

REGON:  000001614 

Nr rachunku bankowego: 37109024020000000610000434 

zwaną dalej  „Zleceniodawcą”, reprezentowaną przez: 

 

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

działającego w tym zakresie na podstawie pełnomocnictwa Rektora Politechniki Wrocławskiej, 

 

przy kontrasygnacie finansowej Kwestora Politechniki Wrocławskiej 

 

a Panią/Panem …………………………………., zamieszkałym………………………………….… 

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

 

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: ……………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………, 

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej 

Polskiej ze statusem wpisu „Aktywny” 

 

 NIP: …………………………………………………………………………………………… 

 

 REGON: ………………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej „Zleceniobiorcą” 

 

Numer rachunku bankowego Zleceniobiorcy:  
 

                          

 

 

 

§ 1 

Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania przeprowadzenie zajęć 

dydaktycznych z przedmiotu:  

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

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

na kursie dokształcającym/ dokształcającym specjalnym* w formie niestacjonarnej zgodnie z 

dokumentem powierzenia zajęć. 
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§ 2 

Zleceniobiorca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje, niezbędne do profesjonalnego 

i należytego przeprowadzenia zajęć, będących przedmiotem niniejszej umowy. 

 

§ 3 

1. Za wykonanie zleconych czynności Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto 

……………… zł (słownie złotych: ………………………………….……………………… 

brutto), wynikającej z iloczynu stawki za 1 godz. ………. zł i liczby …… godzin). 

2. Wynagrodzenie wypłacone zostanie po wykonaniu przedmiotu umowy przelewem na konto 

bankowe Zleceniobiorcy wskazane w komparycji umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania 

przez Zleceniodawcę prawidłowo wystawionej faktury. 

3. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisane przez Zleceniodawcę potwierdzenie wykonania 

przedmiotu umowy (potwierdzenie odbioru powierzonej usługi edukacyjnej) 

 

§ 4 

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się od dnia: ……………… do dnia: ……………… 

 

§ 5 

Zleceniobiorca oświadcza, że świadczenia będące przedmiotem niniejszej umowy wykona osobiście, 

zobowiązując się jednocześnie do nie cedowania praw i obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy bez uprzedniej zgody Zleceniodawcy. 

  

§ 6 

1. W sprawach nie unormowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

2. Strony zgodnie ustalają, iż ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą 

starały się rozwiązać w sposób polubowny a w przypadku wyczerpania tej drogi właściwym do 

rozstrzygania sporów będzie Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla Zleceniodawcy. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 

otrzymuje Zleceniobiorca, a dwa Zleceniodawca. 

 
 

ZLECENIODAWCA 

 

 

…………………………………………..... 
(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do 

zawierania umów cywilnoprawnych) 

 

 

 

………………………………………………… 
(podpis osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za prawidłowe 

wydatkowanie środków finansowych) 
 

 
 

 

 

 

 

……………………………………………. 
(podpis i pieczątka imienna Kwestora) 

 

 

 

ZLECENIOBIORCA 

 

 

………………………………………………… 
(podpis Zleceniobiorcy) 
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POTWIERDZENIE ODBIORU  

POWIERZONEJ USŁUGI EDUKACYJNEJ  

 

Pan/Pani ………………………………………………………………, Zleceniobiorca usługi 

edukacyjnej, powierzonej umową nr ………………, potwierdza wykonanie usługi w formie: 

1. przeprowadzonych zajęć  

2. ……………………………………………………………………………..  

3. …………………………………………………………………………….. 

 

Zleceniodawca reprezentowany przez: 

…………………………………………………………………………….. 

 

postanawia: 

a) przyjąć usługę bez zastrzeżeń 
,
 

b) nie przyjąć usługi ze względu: 

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

                 Zleceniodawca:          Zleceniobiorca: 

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

 

 

 

Wrocław, …………………………… 

                                                 
 

 


