Załącznik 5 do ZP.274.46.2019

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG NR …
- Wzór umowy –
zawarta w dniu ……………..w Brennej pomiędzy: Gminą Brenna, 43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77, NIP 54824-32-67 reprezentowaną przez ……………………… kierownika Gminnego Ośrodkiem Pomocy, 43-438
Brenna, ul. Leśnica 8
zwanym dalej „Zamawiającym”
a …………………………………………………………………………………………………
z/s ……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
reprezentowanym przez:
1. ………………………………………………………………………………………………...
2. ………………………………………………………………………………………………...
zwanym dalej „Wykonawcą”
zwani dalej łącznie „Stronami“
w sprawie: „Świadczenia usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Brennej”
W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania w trybie zapytania ofertowego, bez
zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz.
1843) została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1.

2.

3.

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie obejmujące świadczenie usług
opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej na terenie gminy
Brenna, w miejscu ich zamieszkania lub pobytu.
Zakres usług opiekuńczych obejmuje:
a) zakupy artykułów spożywczych i innych artykułów potrzebnych w gospodarstwie domowym;
b) dostarczanie lub przygotowywanie posiłków z uwzględnieniem diety zaleconej przez lekarza, w tym co
najmniej jednego posiłku gorącego,
c) pomoc przy spożywaniu posiłków, karmienie chorego,
d) utrzymanie w czystości naczyń stołowych, kuchennych i innego sprzętu gospodarstwa domowego
służącego podopiecznemu,
e) utrzymanie czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez osobę korzystającą z pomocy: bieżące
porządki, mycie okien,
f) dbanie o czystość, zmiana bielizny osobistej, pościelowej i odzieży podopiecznego, prześcielenie łóżka,
g) pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
h) utrzymanie w czystości sprzętu sanitarnego i urządzeń sanitarnych,
i) mycie, kąpanie, czesanie podopiecznego,
j) zamawianie wizyt lekarskich, kontakt z lekarzem w sprawach dotyczących zdrowia podopiecznego,
realizacja recept,
k) pielęgnacja zalecona przez lekarza (smarowanie, okłady itp.),
l) układanie chorego w łóżku, pomoc przy zmianie pozycji,
ł) zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń,
m) podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań (m.in. poprzez: dostarczanie prasy, książek, czytanie,
organizowanie kontaktów sąsiedzkich, zachęcanie do wykonywania robótek ręcznych itp.),
n) organizowanie spacerów;
o) prowadzenie zeszytu wydatków i rozliczanie się z podopiecznym z wydanych pieniędzy;
p) pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych,
r) inne w zależności od potrzeb.
Określona przez Zamawiającego liczba godzin zegarowych usług opiekuńczych w trakcie trwania umowy
wynosi 2900 godzin zegarowych.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Wskazana w pkt 3 liczba godzin usług opiekuńczych jest zakresem szacunkowym.
Rzeczywista ilość godzin będzie wynikała z aktualnych potrzeb Zamawiającego i określana zostanie w
formie listy osób, którym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brennej przyznał świadczenie w postaci
usług opiekuńczych. Wynikająca z zapotrzebowania suma godzin usług opiekuńczych nie może przekroczyć
w okresie obowiązywania umowy wyżej wskazanego zakresu szacunkowego. Zamawiający nie ma
obowiązku zamówienia usług w liczbie godzin równej liczbie szacunkowego zakresu zamówienia.
Usługi opiekuńcze świadczone są w oparciu o decyzję administracyjną, która określa: miejsce realizacji
usługi, czas jej trwania, ilość godzin w danym okresie, ponadto szczegółowy zakres czynności do
wykonania oraz zasady odpłatności za zrealizowaną usługę.
Wykonywanie zamówienia odbywać się będzie w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki, na
terenie gminy Brenna, od poniedziałku do piątku, z zastrzeżeniem, iż w szczególnie trudnych sytuacjach
zdrowotnych potwierdzonych wywiadem środowiskowym i zaświadczeniem lekarskim Zamawiający zleci
Wykonawcy świadczenie usług opiekuńczych w sobotę, niedzielę oraz święta przypadające w dniach
ustawowo wolnych od pracy.
Czas określony w decyzji, jako czas świadczenia usług, oznacza czas realizacji zleconego zakresu usług. Do
czasu świadczenia usług nie wlicza się czasu dojazdu lub dojścia do miejsca zamieszkania podopiecznego.
Zakres świadczonych usług będzie ustalony indywidualnie dla każdego podopiecznego przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Brennej na podstawie zaleceń lekarza oraz przeprowadzonego przez
pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego.
Ilość godzin oraz zakres usług opiekuńczych będzie ulegać zmianom wynikającym z potrzeb
podopiecznych.
§2

1.

2.

Wykonawca zapewnia wykonywanie usług opiekuńczych przez osoby wskazane w ofercie, które nie były
karane, są sprawne fizycznie i intelektualnie, kulturalne, dyspozycyjne oraz posiadają umiejętność
utrzymywania prawidłowych kontaktów interpersonalnych. Wykaz osób (załącznik nr 3 z zapytania
ofertowego) będzie stanowił załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
Zmiany osób świadczących usługi opiekuńcze wymagają uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej o
zaistniałych okolicznościach, które spowodowały konieczność zmiany osób świadczących usługi
opiekuńcze. Zamawiający zastrzega sobie, możliwość nie wyrażenia zgody na świadczenie usług
opiekuńczych przez wskazaną przez Wykonawcę osobę.
§3

1. Podstawą rozpoczęcia świadczenia przez Wykonawcę usług o których mowa w § 1 niniejszej umowy jest
zlecenie wykonywania usług opiekuńczych wystawione przez Zamawiającego, stanowiące załącznik nr 3 do
niniejszej umowy.
2. W sytuacjach nagłych, świadczenia zlecane będą w oparciu o zlecenie indywidualne, a Wykonawca
zobowiązuje się podjąć świadczenie usług niezwłocznie od chwili otrzymania zlecenia.
3. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego i każdorazowego poinformowania na piśmie
Zamawiającego o zmianach w harmonogramie świadczenia usług opiekuńczych oraz o przyczynie nie
wykonania usługi (np. z uwagi na pobyt podopiecznego w szpitalu, rezygnację podopiecznego z usług itp.).
§4
1. Pracownicy - Wykonawcy, a także inne osoby działające na zlecenie Wykonawcy w związku z realizacją
przedmiotu niniejszej umowy, zobowiązani są do wywiązywania się z obowiązków zgodnie z zasadami:
a) zachowania pełnej tajemnicy służbowej w zakresie wszystkich informacji, jakie uzyskali w trakcie
wykonywania obowiązków, w szczególności: nie ujawnianie osobom trzecim danych personalnych osób u
których sprawują usługi, ich sytuacji rodzinnej, materialnej i zdrowotnej;
b) wykonywania wszelkich prac z poszanowaniem życzeń i uczuć podopiecznego;
c) posiadania przy sobie dokumentu ze zdjęciem, nazwiskiem i podpisem wraz z numerem telefonu, pod którym
można zweryfikować te informacje i okazywanie tego dokumentu na żądanie osoby, nad którą sprawowana jest
opieka, jej krewnych, pełnomocnika lub przedstawiciela Zamawiającego,
d) nie wprowadzania do domu podopiecznego osób nieupoważnionych;
e) nie palenia tytoniu w obecności podopiecznego i w jego domu (chyba, że za jego wyraźną zgodą).
2. Wykonawca odpowiada w całości za realizację powyższych zasad, w szczególności za poinformowanie o nich
pracowników, a także osób o jakich mowa w ust. 1 powyżej, oraz za wyciąganie konsekwencji w przypadku ich
łamania.
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§5
1. Istotne utrudnienia w wykonywaniu pracy przez Wykonawcę, a spowodowane przez podopiecznego, lub
wynikające z innych przyczyn, winny być zgłaszane niezwłocznie Zamawiającemu.
2. Wykonawca prowadzi dla każdego podopiecznego miesięczną kartę usług, w której Wykonawca wpisuje:
przedział czasowy, ilość faktycznie świadczonych godzin usług oraz zamieszcza informacje o przeszkodach w
wykonaniu usługi. Wzór karty wykonywanych usług opiekuńczych stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Wykonanie usług potwierdzane jest podpisem podopiecznego i osoby wykonującej usługi w karcie usług
(opiekuna).
§6
1. Zamawiający sporządza i przekazuje Wykonawcy listę (wykaz) podopiecznych objętych usługami
opiekuńczymi oraz zakres, okres, ilość godzin w danym okresie.
2. Wykonawca zobowiązany jest nie później niż w ciągu trzech dni roboczych poinformować
pisemnie Zamawiającego o niemożności realizacji usług w danym środowisku oraz o przyczynach takiego stanu,
po dołożeniu wszelkich starań w celu zapewniania ich wykonania.
3. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zmianie sytuacji zdrowotnej lub
rodzinnej podopiecznego mogącej mieć wpływ na przyznany zakres usług, a także o fakcie odmowy korzystania
z usług przez podopiecznego.
§7
1.

2.

3.

4.

Zamawiający zastrzega sobie w każdym czasie prawo kontroli świadczonych przez Wykonawcę usług, w
szczególności: zgodności wykonywania usług przez Wykonawcę z opisem przedmiotu zamówienia,
niniejszą umową oraz ze złożoną ofertą, a Wykonawca niezwłocznie umożliwi Zamawiającemu wykonanie
powyższej kontroli.
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli kwalifikacji osób wykonujących usługi oraz zgłaszania
stosownych uwag w tym zakresie. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie udostępnić
Zamawiającemu aktualny wykaz zatrudnionych osób, a także okazać dokumenty potwierdzające ich
kwalifikacje.
W ramach nadzoru i kontroli, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, upoważnieni pracownicy
Zamawiającego mają prawo do badania wszelkich dokumentów (w tym kart pracy osób świadczących
usługi) oraz innych nośników informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości
wykonywania zadań wynikających z niniejszej umowy wraz z możliwością ich kopiowania, oraz mogą
żądać udzielania ustnie lub na piśmie wszelkich informacji, wyjaśnień dotyczących wykonania przedmiotu
niniejszej umowy w terminie określonym przez tych pracowników.
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania świadczenia usług również poprzez wizyty w
środowiskach podopiecznych.
§8

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

Za starannie wykonaną usługę Wykonawca otrzymywać będzie od Zamawiającego wynagrodzenie w
okresach miesięcznych, wynikające z dokumentów potwierdzających wykonanie usługi, po wcześniejszym
potwierdzeniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego należytego wykonania usług objętych niniejszą
umową.
Podstawą ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy jest:
a) ryczałtowa cena jednostkowa za godzinę usługi opiekuńczej:
− kwota …………………. zł brutto (słownie:………….................................................) za jedną godzinę
zegarową usługi opiekuńczej,
b) liczba przepracowanych faktycznie w danym miesiącu przez Wykonawcę godzin zegarowych w
wykonaniu niniejszej umowy.
Ceny jednostkowe i stawki określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji
niniejszej umowy i nie będą podlegały waloryzacji, za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
Wartość wykonania całości zamówienia nie może przekroczyć kwoty …………………….zł brutto
(słownie:……………………………………………………) za realizację 3000 godzin zegarowych usług
opiekuńczych.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania całości kwoty, o której mowa w § 8 ust. 4
niniejszej umowy.
Wykonawca oświadcza, iż w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 8 ust. 5 niniejszej
umowy, nie będzie miał wobec Zamawiającego żadnych roszczeń.
Wynagrodzenie za świadczenie usług opiekuńczych płatne będzie przez Zamawiającego na rzecz
Wykonawcy w okresach miesięcznych, na podstawie faktury/rachunku wystawionej/go przez Wykonawcę,
w terminie do 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu w/w faktury/rachunku.
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Wartość wynagrodzenia miesięcznego Wykonawcy stanowić będzie iloczyn stawki godzinowej określonej
w § 8 ust. 2 lit. a) niniejszej umowy i ilości godzin zegarowych faktycznie wykonanych przez Wykonawcę
w danym miesiącu usług.
9. Do każdej faktury/rachunku Wykonawca winien dołączyć wykaz faktycznie wypracowanych w danym
miesiącu godzin zegarowych w wykonaniu niniejszej umowy tj. kartę usług podpisaną przez
podopiecznego stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz zbiorcze rozliczenie wykonanych usług
stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
10. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
w……………………………………………………………………………………………nr:……………..
……………………………………………………………………………
11. Stawki za 1 godzinę zegarową usług opiekuńczych, o których mowa w § 8 ust. 2 lit. a) obejmują wszystkie
koszty związane z realizacją usług objętych przedmiotem zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, a także
oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty związane z realizacją
niniejszej umowy.
12. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu niniejszej umowy nie może być
podstawą do żądania zmiany stawek określonych w ust. § 8 ust. 2 lit. a).
8.

§9
Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może w drodze cesji powierzyć praw i obowiązków
wynikających z niniejszej umowy osobom trzecim.
§ 10
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę i nie przedstawienia
Zamawiającemu przez Wykonawcę wyjaśnień (w terminie 3 dni od dnia wezwania Wykonawcy przez
Zamawiającego do złożenia tych wyjaśnień), które Zamawiający uzna za wystarczające i uzasadnione,
Zamawiający ma prawo powierzyć wykonanie niniejszej umowy innym osobom, obciążając Wykonawcę
powstałymi z tego powodu kosztami. Z uwagi na powyższe wyłącza się stosowanie art. 480 par. 1 i 2 Kodeksu
Cywilnego na gruncie niniejszej umowy.
§ 11
Strony niniejszej umowy ustalają następujące zasady zapłaty kar umownych:
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie:
− odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności, za które odpowiada
Zamawiający – w wysokości 50 % całkowitego kosztu umowy, o którym mowa w § 8 ust. 4
niniejszej umowy
b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie:
− rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca albo odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności, za
które odpowiada Wykonawca w wysokości 50 % całkowitego kosztu umowy, o którym mowa w
§8 ust. 4 niniejszej umowy
− zwłoki w świadczeniu usług opiekuńczych w wysokości 1 % całkowitego kosztu wykonania
zadania, o którym mowa w §8 ust. 4 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki.
2. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania w pełnej wysokości w razie wyrządzenia
przez Wykonawcę szkód w wysokości przewyższającej zastrzeżone kary umowne, na ogólnych zasadach
wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego.
1.
a)

§ 12
1.
2.

Zakazuje się istotnych zmian niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 2.
Dopuszcza się dokonywania zmian treści umowy w podanym niżej zakresie:
a) zmiany osób wykonujących zamówienie (personelu Wykonawcy),
b) w zakresie zadań powierzonych podwykonawcom z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca nie może
powierzyć realizacji całości zamówienia podwykonawcom,
c) zmiany dotyczące sposobu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany rozwiązań funkcjonalnych lub
technicznych nie przewidzianych w umowie – w przypadku, w którym służyć to będzie podniesieniu
standardu przedmiotu zamówienia lub zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, i nie będzie to
wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia ani nie zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy,
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3.
4.

d) zmiany służyć będą podniesieniu standardu przedmiotu zamówienia lub zmiany te będą korzystne dla
Zamawiającego, i nie będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego ani nie
zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy,
e) zmiana dotycząca przedmiotu zamówienia, jego zakresu, wynagrodzenia Wykonawcy, jego rozliczenia
oraz obowiązków Wykonawcy i warunków gwarancji – w przypadku wystąpienia okoliczności nie
przewidzianych w chwili zawarcia umowy, a skutkujących koniecznością ograniczenia przez
Zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia,
f) zmiany dotyczące terminu wykonania przedmiotu zamówienia, zakresu przedmiotu zamówienia oraz
wynagrodzenia – w przypadku, gdy wystąpi możliwość wykonania przedmiotu zamówienia w sposób
inny od przewidzianego, a zarazem korzystny dla Zamawiającego i nie będzie to wykraczało poza
określenie przedmiotu zamówienia ani nie zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy,
g) zmiana dotycząca terminu wykonania przedmiotu zamówienia – w przypadku wystąpienia okoliczności
siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie
można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu
ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
h) zmiany dotyczące terminu wykonania przedmiotu zamówienia – w przypadku konieczności
prowadzenia działań przez osoby trzecie uniemożliwiające wykonywanie przedmiotu zamówienia,
które to działania nie są spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy,
i) urzędowej zmiany, w okresie trwania niniejszej umowy, wysokości stawki podatku VAT (także jej
obniżki),
j) zmiany niniejszej umowy są konieczne w związku ze zmianą odpowiednich przepisów prawa,
k) zmiany niniejszej umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji
upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z
realizacją przedmiotu niniejszej umowy.
Warunkiem dokonania w/w zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą wraz z opisem i
uzasadnieniem proponowanej zmiany.
Zmiana postanowień zawartej umowy dokonywana będzie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 13

1.

2.

Zamawiający oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego może odstąpić od
umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
Zamawiający ma również prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym, w drodze
pisemnego oświadczenia bez żadnych roszczeń Wykonawcy z tego tytułu w przypadku naruszenia
postanowień warunków niniejszej umowy przez Wykonawcę, w szczególności w sytuacji:
a) stwierdzenia uchybień dotyczących standardu świadczonych przez Wykonawcę usług, nagminnie
powtarzających się skarg ze strony osób korzystających z tych usług oraz braku właściwej reakcji
Wykonawcy na interwencje Zamawiającego w tym zakresie,
b) naruszenia terminów i liczby godzin świadczonych przez Wykonawcę usług,
c) w przypadku naruszenia interesów podopiecznych uniemożliwiającego dalsze wykonywanie
przedmiotu niniejszej umowy.
§ 14

Umowa zawarta zostaje od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
§ 15
1.
2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
W razie powstania sporu w związku z realizacją niniejszej umowy Sądem właściwym do rozstrzygnięcia
sporu będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 16

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych osób objętych świadczeniami
będącymi przedmiotem niniejszej umowy oraz odnośnie rodzaju i zakresu świadczonych usług.
2. Wykonawca zobowiąże pisemnie osoby świadczące usługi, o których mowa w § 1 w jego imieniu do
bezwzględnego przestrzegania wyżej określonego wymogu co stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy
(Umowa powierzenia danych osobowych).
1.
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§ 17
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze
stron umowy.

WYKONAWCA

……………………..…….

ZAMAWIAJĄCY

……………………………

6

Załącznik nr 1
do umowy……………..
z dnia…………………..

KARTA WYKONANYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH
za miesiąc/rok

……………………….. ………………………

U PODOPIECZNEGO ………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, adres)

w okresie od dnia ……………………………do dnia……………………………
Data
wykonywanych
usług

Wykonano usługi
od
godz.

Do
godz.

Ilość
wykonanych
godzin usług

Potwierdzenie
wykonanych
usług(podpis
podopiecznego/członka
rodziny)

Nazwisko i
imię osoby
wykonującej
usługi
(opiekuna)

Podpis osoby
wykonującej
usługi
(opiekuna)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
RAZEM (godz.)
Uwagi:
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………..
(pieczątka i podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 2
do umowy ……………….
z dnia………………………

FORMULARZ WYKONIANI USŁUG OPIEKUŃCZYCH NR

L.p.

Nazwisko i imię klienta

Adres klienta

1

2

3

RAZEM
Wystawił:

Godziny
wykonane
robocze
5

Stawka
godzinowa

6

Koszt całkowity
(kol.5x6)
7

Załącznik nr 3
do umowy ……………….
z dnia………………………

Wykonawca: ……………………………….…...

miesiąc ………...…………..... 201… r.

ZLECENIE na świadczenie usług opiekuńczych nr …..
L.p.

Nazwisko i imię klienta

Adres klienta

1

2

3

liczba dni
w miesiącu
4

liczba zleconych godzin tygodniowo (dni
robocze lub dni rob. + sob., niedz. święta.)
5

Termin rozpoczęcia
świadczenia usług
6

RAZEM:
Wystawił:

---------------------Data:
Podpis osoby upoważnionej:

