XXI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie - eliminacje szkolne
UMOWA O DZIEŁO
o wykonanie czynności z zakresu oceny testów i prac pisemnych etapu szkolnego
XXI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie ( dla szkół powyżej 10 uczniów).
Umowa zawarta w dniu 14.11.2018r. w Ostrołęce pomiędzy:
II
Społecznym
Liceum
Ogólnokształcącym
im.
Toniego
Halika
w
Ostrołęce,
ul. Prądzyńskiego 5, 07-410 Ostrołęka NIP 758-107-32-79
Zwanym dalej zamawiającym dzieło, reprezentowanym przez dyrektora szkoły, przewodniczącego Komitetu Głównego
Olimpiady – mgr Adama Ochenkowskiego
a
Panią/Panem .................................................................................................................................
zamieszkałą/ym ............................................................................................................................ zwanym dalej wykonawcą, zawarto
umowę następującej treści:
§1
Niniejszą umową zamawiający powierza wykonawcy sprawdzenie testów wiedzy prawniczej
XX Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie w terminie od 14 listopada 2018r. do 16 listopada 2018 r.

etapu

szkolnego

§2
Wykonawca przyjmuje do wykonania prace zamówione w §1 i zobowiązuje się do:
1. Oceniania powierzonych testów zgodnie z ustalonymi zasadami tj. według dostarczonego klucza odpowiedzi.
2. Przestrzegania terminowości sprawdzania testów oraz zaleceń organizatora Olimpiady.
3. Rozliczenia się z pobranych do oceny testów wiedzy prawniczej.
4. Wypełnienie i przesłanie do Komitetu Okręgowego protokołu eliminacji szkolnych zgodnie z regulaminem Olimpiady.

1.
2.
3.

1.
2.

§3
Wykonawcy przysługuje z tytułu wykonania powierzonej czynności wynagrodzenie w kwocie równej iloczynowi stawki
jednostkowej i ilości sprawdzonych testów. Stawka jednostkowa za sprawdzenie 1 testu wynosi 1,00zł brutto.
Należne wynagrodzenie zamawiający przekaże wykonawcy w terminie 14 dni od daty przekazania zamawiającemu
potwierdzonego przez dyrektora szkoły biorącej udział w Olimpiadzie rachunku za wykonanie niniejszej umowy.
Rachunek, o którym mowa w ust.2 wykonawca przekazuje w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od daty wykonania
umowy ( wraz z dokumentacją z eliminacji szkolnych).
§4
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu wykonania powierzonego w umowie dzieła.
Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej i jest skuteczne z dniem otrzymania pisemnego oświadczenia
o rozwiązaniu umowy przez stronę, do której jest skierowane.

§5
W sprawach spornych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§6
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

.................................................

.........................................................

Dyrektor II SLO w Ostrołęce

wykonawca/nauczyciel sprawdzający testy

XXI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie jest współfinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
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RACHUNEK do umowy o dzieło z dnia .......................
Oryginał

Kopia

Imię i Nazwisko
Adres
Zamieszkania
Data urodzenia
Pesel
Rachunek
bankowy
Urząd Skarbowy
Data
Miejsce
Dla
Nazwa
Adres
NIP

II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Toniego Halika
ul. Prądzyńskiego 5, 07-410 Ostrołęka
758-107-32-79

za dzieło wykonane na podstawie umowy o dzieło
nr
z dnia
Ilość testów
na kwotę
PLN
Przychód:
PLN
Podstawa opodatkowania
Stawka PIT [%]
18
%
Zaliczka na PIT
PLN
Do wypłaty
PLN
Do wypłaty słownie:

..........................................................................................................................
podpis i pieczątka dyrektora szkoły, w której odbyły się eliminacje szkolne.

.................................................................................
podpis nauczyciela sprawdzającego testy

Pieczęć szkoły, w której odbyły się eliminacje szkolne

XXI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie jest współfinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

