UMOWA ZLECENIE W/272/ 210 /O/213/21
Zawarta w dniu 23 lipca 2021 r. w Milanówku, pomiędzy:
Urzędem Miasta Milanówka z siedzibą w Milanówku, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek
reprezentowanym przez Zastępcę Burmistrza Miasta Milanówka Ryszarda Rabana, zwanym
dalej Zleceniodawcą,
a
Panią Bogusławą Pieńkowską - legitymującą się dowodem osobistym seria DCC nr 232105,
zamieszkałą 03-028 Warszawa , ul. Czołowa 38 Z, zwaną dalej Zleceniobiorcą,
została zawarta umowa następującej treści:
§1
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się jako ekspert z listy Ministra Edukacji
Narodowej do przygotowania pytań i przeprowadzenia 2 egzaminów dla nauczycieli ubiegających
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
§2
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 23.07.2021 r. do dnia 23.07.2021 r.
§3
Za wykonanie wymienionych w § 1 czynności Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości
łącznej 260,00 złotych brutto (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych 0/100).
§4
1. Zleceniobiorca wystawi fakturę na: Gminę Milanówek, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek,
NIP 529 179 92 45.
2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie 14 dni od dnia złożenia rachunku przez
Zleceniobiorcę na rachunek bankowy nr 40 1240 6117 1111 0000 4760 8823.
§5
W przypadku niewywiązania się z umowy w terminie lub wykonania zlecenia w sposób wadliwy
Zleceniodawca ma prawo zmniejszyć wynagrodzenie lub odstąpić od umowy bez odszkodowania.
§6
Zmiany w umowie wymagają zgody pisemnej każdej ze stron pod rygorem nieważności.
§7
We wszystkich sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§8
Zleceniobiorca oświadcza, że jest objęty ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym z tytułu stosunku
pracy, a miesięczne wynagrodzenie nie jest niższe od najniższego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej i nie wnosi o dobrowolne ubezpieczenie społeczne.

§9
Zleceniobiorca został poinformowany co do przetwarzania danych osobowych przez publikację
umowy, wraz z jej numerem, szczegółowym przedmiotem, datą zawarcia, łączną wartością oraz
imieniem i nazwiskiem Zleceniobiorcy, w publicznym rejestrze umów prowadzonym przez
Burmistrza Miasta Milanówka i publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Milanówka.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze stron.
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