
 

Załącznik nr 3 do zaproszenia do złożenia oferty 

 

 

Projekt umowy 

 

zawarta w dniu  ……………………  pomiędzy 

 

Powiatowym Urzędem Pracy w Nidzicy, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica działającym  

na podstawie Uchwały Nr XII/2/2000 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 16.02.2000 roku  

w sprawie zmiany Statutu Powiatu w Nidzicy, posiadającym NIP: 745-10-75-498, 

reprezentowanym przez: 

Panią Aleksandrę Nowogórską – Dyrektora, działającą na podstawie upoważnienia nr 8/2008 

(OSO.0114-8/08) Starosty Nidzickiego z dnia 02 czerwca 2008 roku, przy kontrasygnacie 

Głównego Księgowego,  

zwanym  dalej „Zleceniodawcą”, 

a  

…………………………………………………………………………………………………

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

 

zwanym dalej „Zleceniobiorcą”. 

Zleceniodawca i Zleceniobiorca zwani są łącznie w dalszej części niniejszej umowy 

„Stronami”.   

§ 1 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa polegająca na świadczeniu obsługi prawnej  

na rzecz Zleceniodawcy w zakresie ustawowych zadań,  która w szczególności będzie 

obejmowała: 

1) udzielenie porad i konsultacji prawnych w sprawach bieżących, 

2) przygotowywanie opinii prawnych, 

3) opiniowanie i przygotowywanie projektów umów, porozumień, regulaminów, pism i 

innych dokumentów pod względem zgodności z obowiązującymi powszechnie 

przepisami prawa, 

4) opiniowanie i przygotowywanie projektów umów, porozumień, regulaminów, pism i 

innych dokumentów pod względem zgodności z obowiązującymi powszechnie 

przepisami prawa oraz dokumentami programowymi Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego  

dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,  

5) opiniowanie i przygotowywanie projektów dokumentów wewnętrznych 

Zleceniodawcy, w szczególności: zarządzeń, regulaminów, upoważnień, 

pełnomocnictw, pod względem zgodności z obowiązującymi powszechnie przepisami 

prawa, 

6) opiniowanie i przygotowywanie projektów decyzji oraz innych pism sporządzonych  

w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych, 

7) reprezentowanie Zleceniodawcy w postępowaniach przed sądami i urzędami w ramach 

zastępstwa prawnego i procesowego, 

8) sporządzenie pozwów, odpowiedzi na pozwy oraz innych pism procesowych w toku 

spraw sądowych i egzekucyjnych, 



 

9) przygotowywanie wystąpień do sądów, organów ścigania i innych instytucji w związku 

z prowadzonymi postępowaniami, 

10) nadzór prawny nad postępowaniami egzekucyjnymi,  

11) prowadzenie postępowań pojednawczych i negocjacji w imieniu Zleceniodawcy, 

12) przygotowywanie informacji o nowych przepisach prawnych i przekazywanie ich 

poszczególnym komórkom organizacyjnym Zleceniodawcy. 

2. Usługa, o której mowa w ust. 1 wykonywana jest osobiście w przypadku prowadzenia 

działalności przez osobę fizyczną, natomiast w przypadku kancelarii prawnej – przez radcę 

prawnego lub adwokata desygnowanego przez kancelarię. 

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usługi objętej zakresem niniejszej umowy 

przy zachowaniu najwyższej staranności wynikającej z zawodowego charakteru 

prowadzonej działalności.  

 

§ 2 

 

1. Zleceniobiorca będzie świadczył usługę dla Zleceniodawcy w wymiarze – 8 godzin 

tygodniowo, w tym: 

1) w siedzibie Zleceniodawcy – 4 godziny, co najmniej raz w  tygodniu w dniu i godzinach 

uzgodnionych między Stronami, 

2) poza siedzibą Zleceniodawcy – 4 godziny, co najmniej raz w  tygodniu w dniu i 

godzinach uzgodnionych między Stronami za pośrednictwem: telefonu, faksu bądź 

drogą elektroniczną. 

2. Zleceniodawca zapewni bezpłatnie Zleceniobiorcy: 

1) lokal, 

2) dostęp do systemu informacji prawnej Lex, 

3) dostęp do Internetu, 

4) korzystanie ze sprzętu komputerowego, oprogramowania, telefonu stacjonarnego oraz 

urządzeń biurowych. 

 

§ 3 

 

1. Za zastępstwo Zleceniodawcy przed sądami, urzędami i innymi organami ochrony prawnej 

Zleceniobiorcy przysługuje od Zleceniodawcy oddzielne wynagrodzenie według stawek 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku  

w sprawie opłat za czynności adwokackie  (Dz. U. z 2015, poz. 1800) – płatne  

po wyegzekwowaniu od strony przeciwnej. 

2. Prowadzenie spraw przed sądami, urzędami i innymi organami ochrony prawnej będzie się 

odbywało na podstawie oddzielnie udzielonego pełnomocnictwa. 

 

 

§ 4 

 

1. Z tytułu świadczenia usługi na podstawie niniejszej umowy Zleceniodawca zapłaci 

Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości ……….……………………… zł (słownie: 

……………………..) brutto za każdy miesiąc obowiązywania niniejszej umowy. 



 

2. Jeśli okres świadczenia usługi, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy będzie krótszy 

niż miesiąc, wynagrodzenie należne Zleceniobiorcy będzie przysługiwało w wysokości 

proporcjonalnej do czasu świadczenia usługi.  

3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na podstawie wystawionej przez Zleceniobiorcę 

faktury VAT w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Zleceniodawcę. 

 

 

§ 5 

 

Zleceniodawca będzie pokrywał koszty związane z prowadzonymi sprawami, w szczególności: 

opłaty skarbowe, sądowe, egzekucyjne, notarialne, koszty wpisów w sprawach prowadzonych 

przed sądami itp. 

 

§ 6 

 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od czerwca do grudnia 2016 roku.  

2. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 1-miesięcznego 

okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

 

§ 7 

 

1. W przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę obowiązków, o których mowa w § 1 

niniejszej umowy Zleceniodawca ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 1% 

otrzymywanego wynagrodzenia za każdy przypadek naruszenia. 

2. Strony zgodnie ustalają, że naliczone przez Zleceniodawcę kary umowne mogą zostać 

potrącone z należnego Zleceniobiorcy wynagrodzenia.  

3. O ile kary umowne nie zostaną potrącone zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 płatne 

są w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania do ich zapłaty. 

4. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy, 

będące następstwem działania siły wyższej. Dla celów niniejszej umowy siłą wyższą jest 

zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia. 

 

§ 8 

 

Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim 

informacji i danych dotyczących Zleceniodawcy, w posiadanie których wszedł w toku realizacji 

niniejszej umowy.  

 

§ 9 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa. 

 

 

 



 

§ 10 

 

1. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń dla celów związanych z niniejszą umową: 

1) Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica, 

2) Zleceniobiorca: ………………………………………………………………………... 

2. Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony  

o wszelkich zmianach adresów do doręczeń pod rygorem uznania doręczenia na ostatni 

wskazany adres do doręczeń za skuteczne. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, poza danymi wskazanymi w ust. 1, wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

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

1 – otrzymuje Zleceniobiorca i 2 - Zleceniodawca. 

 

 

 

 

ZLECENIODAWCA       ZLECENIOBIORCA 

 

 

 


