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UMOWA ZLECENIE

Zawarta w dniu ……….. w …………….. pomiędzy:

…………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ……………………,

ul………………….., …………………, NIP: ……………………, ………………………..

zwanym dalej Zleceniodawcą, a:

………………………

Zamieszkałą/ym w …………………… przy ulicy ………………… , ………………………….,

PESEL: ………………………….

Zwaną/ym dalej Zleceniobiorcą.

§ 1

1. Na podstawie niniejszej umowy Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do

wykonania następujących czynności:

a) Wsparcie w bieżących sprawach Biura

b) obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej

c) pomoc przy sporządzaniu dokumentacji ofertowej

d) prowadzenie biura prezesa

e) prowadzenie kalendarza

f) obsługa Klientów ]

2. Zleceniobiorca wykona powierzone prace z dołożeniem należytej staranności.

§ 2

1. Za wykonanie czynności, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, Zleceniobiorca otrzyma

wynagrodzenie w kwocie . . . . . . . . . . . . . . . . . . brutto (słownie……………………………..)

za każdą godzinę wykonania zlecenia.

2. Wynagrodzenie płatne jest na podstawie rachunku przedstawionego przez Zleceniobiorcę

§ 3

Zleceniobiorca nie może powierzyć prac wymienionych w § 1 innym osobom bez zgody

Zleceniodawcy.

§ 4

Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecenie od dnia ……………………



2
…………………………………………………

(Zleceniodawca)
…………………………………………………

(Zleceniobiorca)

§ 5

1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji ilości godzin wykonywanego

zlecenia, która dokumentować ma faktyczny czas wykonania przez Zleceniobiorcę zlecenia.

2. Przed przystąpieniem do wykonania zlecenia, Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawcę o

planowanej ilości godzin niezbędnej do wykonania zlecenia.

3. Najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca Zleceniobiorca zobowiązany jest przedstawić

Zleceniodawcy ewidencję ilości godzin wykonywanego w danym miesiącu zlecenia.

4. Zleceniobiorca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji

uzyskanych w związku z wykonywaniem zlecenia na podstawie niniejszej umowy.

§ 6

1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę bez podania powodu, z zachowaniem okresu

wypowiedzenia, który wynosi ………………………...

2. Jeśli Zleceniobiorca wypowie umowę bez ważnego powodu ponosi odpowiedzialność za

wynikłą stąd szkodę.

§ 7

Z tytułu niniejszej umowy Zleceniobiorca nie nabywa żadnych uprawnień pracowniczych.

§ 8

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze

stron.


