
Załącznik nr 3 

do zapytania ofertowego  

 

 

Umowa Nr ____/______-wzór  

 na obsługę prawną 

 

z dnia ___________ roku, zawarta w Izabelinie pomiędzy: 

Gmina Izabelin z siedzibą ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, NIP: 118-17-62-339, 

reprezentowana przez: 

_____________________ – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie, 

z siedzibą ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, 

zwaną dalej „Zamawiający” 

a 

______________________, z siedzibą w ______________, (00-000)_______________ 

ul. ____________________, NIP: _______________,  

zwaną dalej „Wykonawcą” 

Strony umowy zgodnie postanawiają, co następuje: 

§ 1 

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania obsługę prawną Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie  oraz obsługę prawną Klientów Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Izabelinie w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej umowie. 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji obowiązków umownych do: 

1.1 obsługi prawnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie oraz 

1.2  udzielania porad prawnych dla podopiecznych Gminnego  Ośrodka Gminy w 

Izabelinie, w formach i terminach ustalonych z Zamawiającym. 

2. Czynności, o których mowa w pkt. 1.1  będą wykonywane łącznie w wymiarze 12 

godzin miesięcznie, w dni nie będące dniami ustawowo wolnymi od pracy, w siedzibie 

Zamawiającego bądź w każdym innym miejscu, które jest przeznaczone do realizacji 

konkretnych zadań. 

3. Czynności o których mowa w pkt. 1.2  będą wykonywane łącznie w wymiarze 6  

godzin miesięcznie,  2 razy w miesiącu, w dni nie będące dniami ustawowo wolnymi 

od pracy w siedzibie Zamawiającego w godzinach od 16.00 do 20.00. 
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4. Sposób wykonywania usługi, o której mowa w § 2 pkt 2 i 3, będzie ustalany z 

Zamawiającym w cyklach nie krótszych niż miesięczne i potwierdzany w grafiku 

sporządzanym najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającym miesiąc 

świadczenia usług. Grafik może ulec zmianie w każdym momencie, po uzgodnieniu 

dokonanym przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

5. Zamawiający może odstąpić od świadczenia usług przez Wykonawcę w siedzibie 

Zamawiającego i zlecić świadczenie usług zdalnie częściowo lub w całości.  

6. Do czasu pracy Wykonawcy wlicza się między innymi: czas poświęcony na analizę 

dokumentacji, przygotowywanie pism procesowych, opinii, projektów dokumentów, 

umów, zleconych przez GOPS. 

7. Wykonawca zapewni możliwość bieżącego kontaktu we wszystkie dni robocze w godz. 

od 8:00 do 16:00 (telefonicznego, faksowego, pocztą elektroniczną lub osobistego) 

tak aby możliwe było przekazywanie korespondencji i zamówień na realizację 

terminowych czynności prawnych. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby godzin świadczenia usług, 

zleconych Wykonawcy. 

§ 3 

1 Zamawiający jest zobowiązany przekazać Wykonawcy niezbędną do prowadzenia spraw 

dokumentację.  

2 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykorzystanie informacji lub 

dokumentów istniejących, a nie ujawnionych przez Zamawiającego. 

§ 4 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie czynności ustalonych niniejszą umową 

wynosi __________________ zł netto, powiększone o należny podatek VAT ____% w 

wysokości __________________zł brutto  (słownie__________________) za godzinę 

świadczenia usługi, w rozliczeniu miesięcznym, przyjmując liczbę faktycznie 

przepracowanych godzin w miesiącu. 

2. Tytułem zapłaty wynagrodzenia Wykonawca wystawi Zamawiającemu do 1 dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, za który należna jest zapłata, fakturę VAT w 

wartości określonej §4 pkt. 1 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z 

realizacją zamówienia.  

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości wypłaty zaliczek.  

5. Zapłata wynagrodzenia dla Zleceniobiorcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy 

_________________________________w banku________________________ 

terminie 14 dni od daty wystawienia f-ry VAT. 
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6. Rozliczenie płatności nastąpi za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności -

split-payment. 

7. Wskazany na fakturach rachunek płatności należy do Wykonawcy umowy i został dla 

niego utworzony, wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności 

gospodarczej.  

8. W przypadku braku lub niezgodności numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy, 

w rejestrze prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, Zamawiający wstrzyma 

płatność do czasu wskazania prawidłowego rachunku rozliczeniowego.  

9. Za datę płatności uznaje się  dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

10.  Fakturę należy wystawić określając: 

Nabywcę: Gmina Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, NIP 118 17 62 339 

Odbiorcę: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin 

 

 

§ 5 

1. Do spraw nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz 

ustawy o radcach prawnych. 

2. Strony postanawiają, że umowa została zawarta na czas określony od ____________ 

roku do _____________ roku.  

3. Każdej ze stron umowy przysługuje prawo jej wypowiedzenia.  

4. Wypowiedzenie winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

5. Termin wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc i liczony jest od daty złożenia stronie 

pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie. 

 

§ 6 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 

 

 


