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RAMOWA UMOWA WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DYDAKTYCZNYCH
Zawarta w dniu ………………. w ……………………………
pomiędzy:
………………………………………………………………………...
zwaną/ym dalej „Zamawiającym”
oraz
EDU TRANS ENGLISH
Tłumaczenia & Specjalistyczne kursy językowe
dr Piotr Cegłowski
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
zwanym dalej „Przyjmującym zamówienie”
Strony ustalają, co następuje:
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

1.

2.

1.

§1
Zamawiający zamawia, a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia z języka
angielskiego, zwanego dalej Szkoleniem, na rzecz pracowników Zamawiającego.
Zakres merytoryczny Szkolenia, obejmował będzie *………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. .
Celem Szkolenia jest ……………………………………………………………………………………… .
Zamawiający zamawia, a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przeprowadzenia na rzecz
pracowników Zamawiającego procedur niezbędnych dla właściwej organizacji procesu dydaktycznego,
takich jak wstępne testy klasyfikujące, okresowe testy ewaluacyjne, itp. oraz zapewnienia materiałów
dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia (materiały audiowizualne, ksera, itp.). Na
życzenie oraz koszt Zamawiającego, Przyjmujący Zamówienie może dokonać zakupu pomocy
dydaktycznych (podręczniki, płyty CD, itp.).
§2
Strony ustalają, iż szkolenie zostanie przeprowadzone w okresie od dnia …………r. do …………..r. i
obejmie ……….. godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna wynosi 60 minut).
Przyjmujący zamówienie określa plan oraz szczegółowy sposób przeprowadzenia szkolenia w oparciu o
informacje uzyskane od Zamawiającego dotyczące jego potrzeb i oczekiwań związanych ze szkoleniem.
Szczegółowy harmonogram wyżej wymienionych zajęć zostanie uzgodniony przez Strony i stanowić będzie
załącznik do niniejszej Umowy.
§3
Strony ustalają, iż wynagrodzenie Przyjmującego zamówienie z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej
umowy określonego w §1 ust. 1-3 wyniesie brutto ………………….zł (słownie:
…………………………………. 0/100 groszy) i będzie płatne przez Zamawiającego w miesięcznych
okresach rozliczeniowych w okresie trwania umowy na podstawie rachunków wystawianych comiesięcznie
przez Przyjmującego zamówienie. Wyżej wymienione rachunki wystawiane będą comiesięcznie z dołu na
podstawie ilości odbytych godzin lekcyjnych Szkolenia (do każdego rachunku załączone będzie rozliczenie
miesięczne odbytych godzin Szkolenia). Wyżej wymienione rachunki płatne będą przez Zamawiającego nie
później niż do 5-go dnia roboczego każdego następnego miesiąca po miesiącu rozliczanym, przelewem na
konto bankowe Przyjmującego zamówienie wskazane na rachunku.
Za dzień dokonania zapłaty danej raty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego. Warunkiem terminowej zapłaty jest dostarczenie Zamawiającemu przez Przyjmującego
zamówienie do ostatniego dnia roboczego danego (rozliczanego) miesiąca rachunku oraz rozliczenia, o
którym mowa w §3 ust.1 niniejszej umowy.
§4
Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
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Przyjmującemu zamówienie przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem 1miesięcznego okresu wypowiedzenia, , ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
Wypowiedzenie umowy, o którym mowa w §4 ust. 1 i 2 niniejszej umowy, musi zostać złożone drugiej
stronie na piśmie.
§5
Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w wykonaniu przedmiotu
niniejszej umowy.
Przyjmujący zamówienie nie może obowiązków wynikających z niniejszej umowy powierzyć do wykonania
innym podmiotom bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
Przyjmujący nie ponosi odpowiedzialności za zajęcia, które nie odbędą się z winy Zamawiającego. W
przypadku, gdy Zamawiający poinformuje Przyjmującego zamówienie o niemożności uczestnictwa w
zajęciach z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem, zajęcia takie mogą zostać przełożone na inny termin
uzgodniony przez strony. W przypadku braku powiadomienia lub niedotrzymania terminu powiadomienia,
Przyjmujący zamówienie potraktuje dane zajęcia jako przeprowadzone.
W przypadku, gdy zajęcia przepadają z winy Przyjmującego zamówienie, zobowiązany on jest
przeprowadzić je w terminie uzgodnionym przez strony.
W sytuacji, gdy zajęcia nie odbędą się z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, istnieje możliwość
przeprowadzenia dodatkowych zajęć w innym terminie za osobnym wynagrodzeniem.
§6
Wszelkie zmiany niniejszej umowy dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
§8
Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo Sąd w ……………… .
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

………………………………………..
Zamawiający

*sprecyzować typ szkolenia

………………………………………………..
Przyjmujący zamówienie
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Załącznik nr 1 –Harmonogram zajęć

Ilość
godzin
lekcyjnych

Temat zajęć

Cel zajęć

Materiały

Ewaluacja

