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Umowa  
na przeprowadzanie szkoleń, ocenę egzaminów oraz wydanie certyfikatów 
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego 
 
 

Zawarta w dniu .................  roku w Krakowie pomiędzy: 

 

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

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

zwaną w dalszej części „Zleceniobiorcą” 

a  

firmą Eturia Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 25j/26, 31-234 

Kraków, NIP 679-302-50-72, reprezentowaną przez Janusza Otulaka, Prezesa 

Zarządu 

zwaną w dalszej części umowy „Zleceniodawcą”. 

 

§1 

Celem niniejszej umowy jest przeprowadzenie cyklu szkoleń, przygotowanie i ocena 

egzaminów oraz wydanie certyfikatu przez Zleceniobiorcę w ramach projektu pt 

„Wykwalifikowany grafik komputerowy – kurs Adobe Photoshop i CorelDraw” 

(projekt nr WND-POL.08.01.01-12-471/11). Szkolenie obejmuje 11 edycji 

szkoleniowych. Jedna edycja szkoleniowa to 4 dni (36 godzin szkoleniowych), 

łącznie w ramach całego projektu planowana jest realizacja 396 godzin 

szkoleniowych oraz przeprowadzenie egzaminu i wydanie certyfikatów dla 110 

uczestników projektu. Szkolenie jest współfinansowane przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

§2 

W ramach niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usług na 

rzecz Zleceniodawcy polegających na: 

1) przeprowadzeniu cyklu szkoleń pt. „Wykwalifikowany grafik komputerowy – 

kurs Adobe Photoshop i CorelDraw”. Projekt jest realizowany w okresie od 

01.01.2012 do 31.12.2012. Dokładne terminy szkoleń zostaną ustalone w ramach 

obustronnie zaakceptowanego grafiku szkoleń, opracowywanego co najmniej 1 
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miesiąc przed planowanym terminem szkolenia, o każdej zmianie harmonogramu 

Zleceniodawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zleceniobiorcę. 

Szkolenia będą prowadzić wyłącznie .................................................................... 

Wynagrodzenie Zleceniobiorcy stanowi kwotę ................... zł brutto (słownie: 

........................................... złotych) za jedną godzinę lekcyjną szkolenia, w ramach 

projektu zostanie zrealizowanych łącznie 396 godzin szkoleniowych na podstawie 

programu szkoleń opracowanego i dostarczonego przez Zleceniodawcę 

obejmującego 36 godz. na każdą edycję szkolenia.  

2) ocenie egzaminu wewnętrznego (test praktyczny i teoretyczny) 110 uczestników 

11 edycji szkoleniowych oraz wydanie im certyfikatów. Za przygotowanie, ocenę 

obydwu testów jednego uczestnika oraz wydanie mu certyfikatu Zleceniodawca 

otrzyma kwotę .............. zł brutto ( słownie: .................... złotych). 

§3 

Zleceniobiorca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje oraz niezbędną wiedzę 

do wykonania usług określonych w § 2. 

 

§4 

Niniejsza umowa zobowiązuje Zleceniobiorcę do realizacji usług, będących 

przedmiotem umowy w okresie od 25.02.2012 r. do 31.12.2012 r. 

 

§5 

Wszelkie należności pomiędzy Stronami wynikające z wykonywania niniejszej 

umowy będą płacone przelewem na podstawie prawidłowo wystawianych przez 

Zleceniobiorcę faktur po każdej edycji szkolenia w terminie 7 dni od daty otrzymania 

faktury na numer rachunku wskazany przez Zleceniobiorcę. 

 

§6 

Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 

podpisanej przez obie strony pod rygorem nieważności. 

 

§7 

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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§8 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

 

           Zleceniodawca        Zleceniobiorca 

 
 
 

 


