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Nr postępowania: 1/ZO/ZP/2016
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego z dnia 25.05.2016 r.

Istotne postanowienia umowy
UMOWA nr …………………….
zawarta w dniu …../…/…… r. w Olsztynie
pomiędzy:
Gminą Olsztyn/ Olsztyoskim Parkiem Naukowo-Technologicznym
z siedzibą w 10-683 Olsztyn, ul. Władysława Trylioskiego 2,
posiadającym nr NIP: 7393862209 oraz nr REGON: 281524001,
reprezentowanym przez Dyrektora - Wojciecha Samulowskiego
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – Anny Golon
zwanym w treści umowy „Zamawiającym",
a
…………………………………………… - …………………………………………
zamieszkałą/-ym: ………………………………..………………….
posiadającą/-ym nr PESEL: ………………………………………
zwaną/-ym w treści umowy "Wykonawcą"
o następującej treści:
Niniejsza umowa jest konsekwencją postępowania nr: 1/ZO/ZP/2016 realizowanego na podstawie art. 4
ust. 8 ustawy Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zgodnie z którym przepisów ww.
ustawy nie stosuje się.
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonad na rzecz Zamawiającego czynności, zwane w treści
umowy Usługą, polegające na pełnieniu funkcji specjalisty ds. zamówieo publicznych w ramach projektu
pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach poddziałania 1.1.1 Platformy Startowe dla nowych pomysłów, działania 1.1 Platformy
startowe dla nowych pomysłów, osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego
Polska Wschodnia;
2. Integralną częśd niniejszej umowy stanowią:
1) zaproszenie do złożenia oferty,
2) oferta Wykonawcy.
3. W ramach realizacji funkcji specjalisty ds. zamówieo publicznych Wykonawca zobowiązuje się do realizacji
następujących czynności:
1) ustalania wartości szacunkowej zamówieo do zapytao ofertowych oraz postępowao o udzielenie zamówienia
publicznego, w tym przetargów nieograniczonych,
2) kompleksowego przygotowywania i realizacji zapytao ofertowych oraz postępowao o udzielenie zamówienia
publicznego, w tym przetargów nieograniczonych, tj.:
a) przygotowania dokumentacji, tj. zapytao ofertowych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
ogłoszeo o zamówieniu publicznym,
b) przygotowywania opisów przedmiotu zamówienia do zapytao ofertowych oraz postępowao o udzielenie
zamówienia publicznego, w tym przetargów nieograniczonych,
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c) wykonania czynności związanych z odpowiednim opublikowaniem zapytao ofertowych, ogłoszeo
o zamówieniu publicznym oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również wszelkich
dokumentów dotyczących ich ewentualnej modyfikacji,
d) udzielania wyjaśnieo do pytao składanych przez wykonawców,
e) badania i oceny ofert,
f) opracowywania dokumentów stanowiących wezwanie do uzupełnienia dokumentów oraz złożenia przez
wykonawców wymaganych wyjaśnieo,
g) opracowywania dokumentacji związanej z rozstrzygnięciem zapytao ofertowych oraz postępowao
o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przetargów nieograniczonych,
h) wykonywania wszelkich niezbędnych czynności w zakresie zawarcia umowy o zamówienie publiczne,
i) przygotowania protokołów z przeprowadzonych postępowao oraz ogłoszeo o udzieleniu zamówienia
publicznego,
3) zapewnienia pracownikom Zamawiającego doradztwa z zakresu obowiązujących przepisów prawa zamówieo
publicznych, tj. sporządzanie pisemnych i/lub ustnych wyjaśnieo i opinii,
4) współpracy z instytucjami kontrolującymi sposób udzielania zamówieo publicznych w ramach projektu. Do
obowiązków Wykonawcy w powyższym zakresie, w szczególności zalicza się:
a) udzielanie pisemnych i/lub ustnych wyjaśnieo,
b) sporządzanie opinii z zakresu udzielonych zamówieo i obowiązujących przepisów prawa zamówieo
publicznych,
c) osobiste stawiennictwo na każde wezwanie Zamawiającego.
4. Czynności o których mowa w ust. 2 pkt. 3) wymagają ze strony Wykonawcy podjęcia z pracownikami
Zamawiającego stosownych uzgodnieo, konsultacji oraz uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego w zakresie
wszystkich sporządzonych dokumentów.
5. Czynności o których mowa w ust. 2 będą świadczone przez Wykonawcę z uwzględnieniem zasad oraz przepisów
ustawy z dnia 20 stycznia 2004 r. - Prawo zamówieo publicznych (Dz.U. z 2015 r., Poz. 2164) oraz obowiązującymi
w jej zakresie aktami wykonawczymi, zgodnie z postanowieniami umowy nr UDA – POPW.01.01.01-20-0001/15
o dofinansowanie projektu o którym mowa w §1 ust. 1 niniejszej umowy, jak również wg wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014 – 2020.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonad Usługę w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30/04/2017 r.
2. Wykonawca zobowiązany jest do ewidencjonowania rodzaju i czasu pracy wykonywanej w ramach Usługi w formie
miesięcznych protokołów czasu pracy. Wzór protokołu czasu pracy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
§3
1. Wykonawca oświadcza, że posiada osobiście odpowiednią wiedzę, wszelkie niezbędne kwalifikacje i doświadczenie,
gwarantujące prawidłowe wykonanie Usługi.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Usługi zgodnie ze złożoną ofertą oraz wymaganiami zaproszenia do
złożenia oferty o którym mowa w § 1 pkt. 2.
3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Usługi z najwyższą sumiennością oraz starannością, w sposób
zapewniający pełną dyskrecję, zgodnie z prawem oraz z poszanowaniem interesów Zamawiającego i zgodnie z
informacjami i wytycznymi otrzymanymi ze strony Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonad Usługę osobiście. Wykonawca nie może powierzyd wykonania Usługi osobie
trzeciej, ani przenieśd na nią swoich wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy.
§4
1. W przypadku zaangażowania Wykonawcy w realizację zadao również w innych projektach finansowanych
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działao finansowanych z innych źródeł Wykonawca oświadcza,
że łączne zaangażowanie w realizację wszystkich zadao projektowych oraz czynności wynikających z innych tytułów
zaangażowania zawodowego (stosunek pracy, stosunek cywilnoprawny, samozatrudnienie) nie przekracza 276
godz./m-ąc oraz, że obciążenie wynikające z tego tytułu nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji
Usługi.
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2. W przypadku zaangażowania Wykonawcy w realizację zadao również w innych projektach finansowanych
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działao finansowanych z innych źródeł, Wykonawca składa
Zamawiającemu stosowne oświadczenie o danym zaangażowaniu oraz, w odniesieniu do okresu realizacji zlecenia,
prowadzi i przedkłada Zamawiającemu ewidencję godzin i zadao realizowanych w ramach zatrudnienia w realizację
projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działao finansowanych z innych
źródeł. Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczące zaangażowania zawodowego stanowi załącznik nr 4 do niniejszej
umowy.
§5
1. Za wykonane prace, po ich przyjęciu przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie
……………………………………… zł brutto (słownie: ………………………………………00/100 brutto).
2. Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty realizacji Usługi i nie będzie podlegało zmianom w trakcie
trwania niniejszej umowy.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy, płatne będzie w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych.
4. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionych rachunków częściowych oraz
przedkładanych przez Wykonawcę i zatwierdzanych przez Zamawiającego miesięcznych protokołów czasu pracy o
których mowa w § 2 ust. 2.
5. Wykonawca ma prawo wystawid rachunek dopiero po zatwierdzeniu przez Zamawiającego bez uwag
i zastrzeżeo protokołu czasu pracy za dany miesiąc rozliczeniowy.
6. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w ciągu 30 dni od daty
dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionego rachunku częściowego.
7. Zamawiający zobowiązuje się wypłacad Wykonawcy wynagrodzenie z zastrzeżeniem dostępności na rachunku
bankowych Zamawiającego środków na finansowanie działao realizowanych w projekcie o którym mowa w § 1
niniejszej umowy. Opóźnienie płatności wynikające ze zwłoki w otrzymaniu przez Zamawiającego środków
finansowych na realizację projektu od Lidera projektu, tj. Gminy Miasto Białystok/ Białostockiego Parku NaukowoTechnologicznego, nie będzie przedmiotem roszczeo ze strony Wykonawcy.
8. Wykonawca został poinformowany przez Zamawiającego o współfinansowaniu wynagrodzenia ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
9. Jeżeli w wyniku ewaluacji, monitoringu i/lub kontroli projektu dokonanej, zarówno w trakcie obowiązywania
niniejszej umowy i po jej zakooczeniu, przez inne upoważnione do tego podmioty zostanie wykryte podwójne
finansowanie Wykonawcy łub łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację zadao przekroczy,
w okresie trwania niniejszej umowy, 276 godz./m-ąc, wówczas Wykonawca zobowiązany będzie zwrócid
Zamawiającemu nienależnie pobrane wynagrodzenie.
§6
Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do odbioru prac i zatwierdzania przedkładanych przez Wykonawcę
miesięcznych protokołów czasu pracy jest Magdalena Ben-Rynkiewicz – koordynator lokalny projektu o którym mowa w
§ 1 ust. 1.

1.

2.

3.
4.

§7
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej Zamawiającemu w przypadku:
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1,
2) nienależytego wykonania umowy, a w szczególności naruszenia obowiązków określonych w §3 w wysokości
10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy,
W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w niniejszej umowie,
Wykonawca ma prawo żądad od Zamawiającego zapłaty odsetek za opóźnienia w wysokości ustawowej, z
zastrzeżeniem zapisów § 5 ust. 7.
Zapłata kar umownych nie stanowi przeszkody do dochodzenia odszkodowania za szkody przewyższające wysokośd
kar umownych na zasadach ogólnych.
Kary umowne mogą byd potracone z kwoty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
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§8
1. Zamawiający może odstąpid od umowy:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzied w chwili zawarcia umowy –
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca
może żądad jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,
2) w przypadku niewywiązywania się przez Wykonawcę z postanowieo niniejszej umowy,
w szczególności w razie:
a) nieprzystąpienia przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy w terminach wskazanych w opisie
przedmiotu zamówienia,
b) zaprzestania przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy przed upływem terminu zakooczenia
realizacji umowy,
3) w przypadku dalszego, nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, pomimo dwukrotnego
zgłoszenia na piśmie zastrzeżeo Zamawiającego co do sposobu realizacji umowy.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust. 1 pkt. 2 i 3 Zamawiający może wykonad prawo odstąpienia
w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających wykonanie prawa odstąpienia,
poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W przypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia Wykonawca może żądad jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§9
1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje w ramach zawartej umowy zmiany dotyczące terminu realizacji umowy, tj. wydłużenia lub
skrócenia okresu realizacji Usługi.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 2 strony ustalają nowy termin realizacji przedmiotu
umowy.
4. Wszelkie zmiany zapisów umowy winny byd dokonywane w formie pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem
nieważności.
§ 10
Załączniki do niniejszej umowy stanowią:
1) załącznik nr 1 – oświadczenie Wykonawcy dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych,
2) załącznik nr 2 – wzór rachunku częściowego,
3) Załącznik nr 3 - wzór protokołu czasu pracy,
4) załącznik nr 4 – oświadczenie Wykonawcy dotyczące zaangażowania zawodowego.
§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz odpowiednie
wytyczne i zasady dotyczące realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.
2. Wszelkie spory powstałe na gruncie realizacji niniejszej umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądowi
właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz
dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY
..................................................

WYKONAWCA
.................................................
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ZAŁĄCZNIK NR 1
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DLA CELÓW PODATKOWYCH I UBEZPIECZENIOWYCH
do UMOWY nr ………………….….
DANE OSOBOWE I ADRES ZAMIESZKANIA WYKONAWCY:
Imię/imiona i nazwisko: ……………………………
Nr PESEL: ……………………………….
Adres zamieszkania: …………………………….
POZOSTAŁE DANE WYKONAWCY:
Oddział NFZ: …………………………………
Urząd Skarbowy właściwy w sprawie podatku dochodowego: …………………………………………..
Nr tel.: ………………………………….
E-mail: …………………………………..
WYKONAWCA OŚWIADCZA PONADTO, ŻE:
1) nie jest (jest/nie jest*) pracownikiem Olsztyoskiego Parku Naukowo-Technologicznego zatrudnionym na podstawie umowy
o pracę lub mianowania;
2) przebywa na urlopie ………………………. (bezpłatnym/macierzyoskim/wychowawczym)* w ramach stosunku pracy z Olsztyoskim
Parkiem Naukowo-Technologicznym;
3) jest
zatrudniony
poza
Olsztyoskim
Parkiem
Naukowo-Technologicznym
(nazwa
i
adres
pracodawcy:
……………………………………………………………………………….. na podstawie: umowy o pracę i osiąga z tego tytułu wynagrodzenie
miesięczne w kwocie: brutto wyższej (niższej lub równej lub wyższej*) od minimalnego wynagrodzenia za pracę, podlegającego
składkom na ubezpieczenie społeczne;
4) nie pracuje i nie jest (jest/nie jest*) zarejestrowany jako osoba bezrobotna;
5) nie jest (jest/nie jest*) uczniem gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły ponadpodstawowej lub studentem w wieku do 26
lat;
6) nie jest (jest/nie jest*) uczestnikiem studiów doktoranckich;
7) ma ustalone prawo do ………………………(emerytury/renty*);
8) prowadzi działalnośd gospodarczą, a zlecenie ………………………….. (będzie/nie będzie*) wykonywane w ramach tej działalności;
9) jest jednocześnie stroną innej umowy zlecenia zawartej na czas od ................................... do ........................................
Wykonawca ……………………… (wnioskuje/nie wnioskuje)* o objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym
(w odpowiednich częściach na koszt Zamawiającego i Wykonawcy).
Wykonawca ………………………… (wnioskuje/nie wnioskuje)* o objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (na koszt
Wykonawcy).
Wykonawca potwierdza, że treśd niniejszego oświadczenia jest zgodna ze stanem faktycznym i jest świadomy odpowiedzialności
karnej z tytułu podania nieprawdziwych danych.
Wykonawca zobowiązuje się poinformowad Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących treści niniejszego oświadczenia
w terminie 3 dni od daty ich powstania, pod rygorem ponoszenia odpowiedzialności prawnej i finansowej za niedopełnienie tego
obowiązku.
Wykonawca wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Olsztyoski Park Naukowo-Technologiczny danych
zawartych w treści tego oświadczenia dla celów związanych z realizacją niniejszej umowy.

......................................................................
data i czytelny podpis Wykonawcy
* wpisad właściwe
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ZAŁĄCZNIK NR 2

IMIĘ I NAZWISKO: ………………………………………………………
ADRES ZAMIESZKANIA: ………………………………………………
PESEL: …………………………………………………………………………
RACHUNEK CZĘŚCIOWY nr …../
do Umowy nr …..………………..…. z dn. …./…./……. r.
dla Olsztyoskiego Parku Naukowo-Technologicznego
za wykonanie prac polegających na pełnieniu funkcji specjalisty ds. zamówieo publicznych w ramach projektu pn. „Platforma
startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
poddziałania 1.1.1 Platformy Startowe dla nowych pomysłów, działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, osi
priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia;
Prace realizowane zgodnie z Umową Nr ……….………. z dnia …/…/…. r.
za okres rozliczeniowy: ……………….……………. r. ;
na kwotę …………………….. złotych (słownie: ………………………………………….)
Oświadczam, że pracę wykonałem osobiście.
Sposób zapłaty: przelew
Numer rachunku bankowego: …………………………………….………………………………………..
………….…………………………….
(data złożenia rachunku)

…..………………….………………….…………………
(czytelny podpis Wykonawcy)

Stwierdzono wykonanie pracy zleconej oraz dokonano kontroli merytorycznej
………………..…………………………
(podpis osoby nadzorującej)
Kwota rachunku brutto

……………………….

Ubezpieczenie zdrowotne

……………………….

Koszty uzyskania przychodu

……………………….

Podatek naliczony

……………………….

Wynagrodzenie netto

………………………..

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
…………………….…………………………………….
(data i podpis Głównego księgowego OPN-T)

Zatwierdzam do wypłaty
………………….………………………………
(data i podpis Dyrektora OPN-T)
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Olsztyoski Park Naukowo-Technologiczny
10-683 Olsztyn, ul. Wł. Trylioskiego 2
tel. + 48 89 612 05 00, e-mail: sekretariat@opnt.olsztyn.pl
www.opnt.olsztyn.pl
ZAŁĄCZNIK NR 3
IMIĘ I NAZWISKO: ………………………………………………………
ADRES ZAMIESZKANIA: ………………………………………………
PESEL: …………………………………………………………………………
PROTOKÓŁ CZASU PRACY (ewidencja zadao i godzin)
do UMOWY nr ………….…. z dnia ……………….
1. Okres rozliczeniowy: …………………………..……………
2. Stanowisko w projekcie: specjalista ds. zamówieo publicznych
3. Czas zaangażowania zawodowego w ramach Projektu pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents”
w okresie rozliczeniowym: ……………… godz.
4. Łączny czas zaangażowania zawodowego w okresie rozliczeniowym (max 276 godz./m-ąc): ……….…. godz.

Czas pracy i zadania wykonywane w ramach Projektu
Lp.

Data

Wykonywane zadanie

ogółem

Liczba godzin
od godz.-do godz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

RAZEM godz.

Czas pracy i zadania wykonywane w ramach innych projektów NSRO
oraz innych form zaangażowania zawodowego
Lp.

Data

Forma zaangażowania
1
zawodowego
(w przypadku zatrudnienia w
projekcie w ramach NSRO należy
podad też numer i tytuł projektu)

Wykonywane zadanie

Liczba
godzin
/
wymiar

Godziny
pracy
od godz.-do godz.

1

Dotyczy wszelkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności w ramach stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego i samozatrudnienia,
w tym prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
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Olsztyoski Park Naukowo-Technologiczny
10-683 Olsztyn, ul. Wł. Trylioskiego 2
tel. + 48 89 612 05 00, e-mail: sekretariat@opnt.olsztyn.pl
www.opnt.olsztyn.pl
etatu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

RAZEM godz.
RAZEM godz. ZAANGAŻOWANIE ZAWODOWE

Miejscowośd i data: ………………………………………………

Czytelny podpis: …………………………………………………………
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Olsztyoski Park Naukowo-Technologiczny
10-683 Olsztyn, ul. Wł. Trylioskiego 2
tel. + 48 89 612 05 00, e-mail: sekretariat@opnt.olsztyn.pl
www.opnt.olsztyn.pl
ZAŁĄCZNIK NR 4
IMIĘ I NAZWISKO: ………………………………………………………
ADRES ZAMIESZKANIA: ………………………………………………
PESEL: …………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE ZAANGAŻOWANIA ZAWODOWEGO
2

Podejmując się zadao w ramach projektu pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents”, oświadczam , że:
Nie jestem zaangażowana/y zawodowo w żadnym innym projekcie finansowanym z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
oraz nie otrzymuję wynagrodzenia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Wynagrodzenie z tytułu wykonywania
niniejszej umowy będzie moim jedynym wynagrodzeniem wynikającym z zaangażowania zawodowego przy realizacji projektów
finansowanych ze środków NSRO.
Z chwilą podjęcia przeze mnie zatrudnienia przy realizacji innego projektu finansowanego w ramach NSRO lub innej formy
zaangażowania zawodowego zobowiązuję się niezwłocznie poinformowad o tym Olsztyoski Park Naukowo - Technologiczny.
Jestem zaangażowana/y zawodowo w ramach niżej wymienionych umów:
Nazwa projektu, nr umowy /
Data
L.p. Inna forma zaangażowania
Stanowisko
obowiązywania
3
zawodowego
umowy (od – do)
1.
2.
…

Wymiar czasu pracy 4
umowa o pracę

Wymiar godzin umowa
5
cywilnoprawna

Oświadczam, że obciążenie wynikające z wykonywania powyższych zadao nie wyklucza możliwości ich prawidłowej i efektywnej
realizacji.
Oświadczam, że łączne zaangażowanie w realizację wszystkich zadao projektowych finansowanych z funduszy strukturalnych i
Funduszu Spójności oraz czynności wynikających z innych tytułów zaangażowania zawodowego*** nie przekracza 276 godzin
miesięcznie.
Zobowiązuję się do przedkładania co miesiąc ewidencji godzin i zadao realizowanych w ramach pełnego zaangażowania
zawodowego w ciągu miesiąca.
6

Jestem/ nie jestem zaangażowana/y zawodowo w instytucji wdrażającej Program Operacyjny …………………..…………………………………
(nazwa Programu Operacyjnego)

7

Jestem/ nie jestem zaangażowana/y zawodowo w jednostce sektora finansów publicznych.
W związku z powyższym oświadczam, że wykonywane zadania nie spowodują konfliktu interesów i podwójnego finansowania
mojego wynagrodzenia ze środków publicznych.

Miejscowośd i data: ………………………………………………

Czytelny podpis: …………………………………………………………

2

Należy zaznaczyd odpowiednią opcję.
Dot. wszelkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności w ramach stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego i samozatrudnienia, w tym prowadzenia
własnej działalności gospodarczej.
4
Dot. wskazanego rodzaju umowy.
5
Dot. wskazanego rodzaju umowy.
6
Niewłaściwe skreślid.
7
Niewłaściwe skreślid.
3
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