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                Załącznik nr 3 

 

Umowa nr ___________ 

 

Zawarta w ___________ w dniu ____________ pomiędzy Gminą Bierawa, mającą siedzibę w Urzędzie 

Gminy Bierawa przy  ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa zwaną dalej w tekście umowy  

Zamawiającym, 

reprezentowaną przez: 

 
Krzysztofa Ficonia – Wójta Gminy Bierawa 

a 

____________________________________ 

zwanym w dalszej części Wykonawcą,  

o następującej treści: 

 

§1 

 

1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawca przyjmuje do 

wykonania zadanie pn.: Kompleksowa organizacja trzydniowej wycieczki do Warszawy w ramach 

projektu Szkoła eksperymentów i doświadczeń dla uczniów Szkoły Podstawowej w Solarni  

2. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się zorganizować wycieczkę zgodnie ze 

złożoną ofertą i specyfikacją zawartą w zapytaniu ofertowym.  

3. Wycieczką objętych zostanie 50 Uczniów i 4 opiekunów ze Szkoły Podstawowej w Solarni (IV - 

VIII szkoły podstawowej).   

4. Wycieczka odbędzie się w terminie ________________ . 

5. Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby przedmiot umowy został 

zrealizowany z należytą starannością, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i przepisów 

prawa.  

§2 

 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie zapytaniem ofertowym oraz wybraną 

ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Ustalone w tej formie wynagrodzenie wykonawcy 

jest niezmienne do czasu zakończenia realizacji przedmiotu umowy. 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe 

na kwotę:  ____________ zł netto plus należny podatek VAT, co stanowi kwotę ___________  zł brutto. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 2, obejmuje wszystkie koszty związane                                      

z  wykonaniem przedmiotu umowy. 

 

§3 

 

1. Wynagrodzenie jest płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze. 
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2. Faktura wystawiona będzie po zrealizowaniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy i po pisemnym 

potwierdzeniu przez opiekunów wycieczki o jej prawidłowym przebiegu. 

 

§4 

 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Kary te będą naliczane w następujący sposób: 

2.1. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % 

wynagrodzenia brutto określonego w §2 umowy. 

2.2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % 

wynagrodzenia brutto określonego w §2 umowy. 

3. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku, kiedy wartość szkody, jaką poniesie Zamawiający z tytułu 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy przewyższą kary umowne Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu odszkodowanie na zasadach ogólnych. 

 

§5 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

Spory jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu Sądu 

powszechnego, właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

§6 

 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu, a w sprawach 

procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego. 

2. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla 

siedziby dla Zamawiającego. 

 

§7 

 

Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, w tym 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. 

 

 

Wykonawca      Zamawiający 


