
                                       

  

 

Załącznik nr 1 

do Zapytania Ofertowego DOiK.26252.2018.HO 

 

UMOWA 

p ro j ek t  

  

zawarta w dniu ……… 2018 r. pomiędzy Miastem Szczecinek, Plac Wolności 13, 78- 400 

Szczecinek, NIP: 673-00-10-209, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szczecinku, 

ul. Wiejska 4, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym  przez 

……………………….., przy udziale głównej księgowej - ……………………………………. 

a 

………………………………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez ………………………………………… 

o następującej treści: 
 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje i zobowiązuje się do wykonania usługi 

polegającej na zorganizowaniu dwudniowego wyjazdu integracyjno–szkoleniowego dla 

12 rodzin, w tym 17 osób dorosłych i 29 dzieci w terminie 

od …………………do…………………  

2. Zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Zapytaniu 

Ofertowym Zamawiającego opublikowanym w dniu … 2018 r. oraz Ofercie złożonej 

w odpowiedzi na to zapytanie przez Wykonawcę w dniu … 2018 r., stanowiącej integralną 

część niniejszej umowy, do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:  

1) dowóz oraz przywóz uczestników, 

2) wyżywienie: 2 obiady, 1 kolacja, 1 śniadanie, poczęstunek podczas zajęć, 

3) nocleg w miejscu przeprowadzenia zajęć, 

4) pobyt na terenie ośrodka od godz. 1000 pierwszego dnia do godz. 1600 dnia drugiego, 

5) zapewnienie 5 godzin opieki dla 29 dzieci w wieku od 1 miesiąca do 9 lat  w trakcie 

zajęć przewidzianych dla osób dorosłych, 

6) przeprowadzenie 5 godzin zajęć łącznie, nt.: 

a) sposobów modyfikowania niepożądanych zachowań dzieci bez stosowania różnych 

form przemocy. Co to jest przemoc jej formy i rodzaje.  

b) wyrażania rodzicielskich oczekiwań w sposób, który będzie przez dziecko 

respektowany. 

7) integracyjne spotkanie okolicznościowe (mikołajkowe) z elementami pedagogiki 

zabawy dla dzieci i rodziców, 

8) przeprowadzenie 3 godzin zajęć z pedagogiki zabawy dla wszystkich uczestników 

wyjazdu z podziałem na dwie grupy. 
 

§ 2  

Wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednim potencjałem: 

1) Kadrowym posiadającym uprawnienia do wykonania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2) Technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia. 
 

§ 3 

1. Wynagrodzenie z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę 

ustala się na kwotę: ………… zł netto (słownie: …………..) + …. % VAT (….. zł), 

łącznie kwotę brutto ………. zł (słownie: ……………..złotych). 

2. Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia za wykonanie usługi nastąpi po wykonanej 

zgodnie z niniejszą umową usłudze, w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej po wykonaniu przedmiotu umowy faktury VAT. 



                                       

 

 

3. Strony stwierdzają, że wynagrodzenie umowne, o którym mowa w ust. 1 powyżej zostało 

poprawnie ustalone z pełną odpowiedzialnością Wykonawcy za interpretację danych i jest 

ono wystarczające przez cały czas trwania umowy bez możliwości jego zmiany w trakcie 

trwania umowy oraz pokrywa wszystkie zobowiązania Wykonawcy wg. umowy 

i wszystko, co konieczne jest dla właściwej realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawcy nie przysługuje żadne inne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie  

nie przewidziane w umowie, ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku 

z wykonywaniem umowy. 

5. Zapłata wynagrodzenia z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy nastąpi 

przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT. 

6. Za prawidłowo wystawioną fakturę VAT, rozumie się faktury zawierające następujące 

oznaczenie Zamawiającego: 

Nabywca: Miasto Szczecinek, plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek, NIP: 673-00-10-209 

Odbiorca/Płatnik: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku, ul. Wiejska 4, 78 -

 400 Szczecinek. 
 

§ 4 

W przypadku odstąpienia przez od umowy przez którąkolwiek ze stron, strona winna 

odstąpienia zobowiązuje się zapłacić stronie przeciwnej karę umowną w wys. 15 % łącznego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.  
 

§ 5 

1. Każda ze stron umowy zobowiązana jest do realizacji obowiązków informacyjnych 

określonych przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO 

w takim zakresie w jakim są do tego zobowiązane zgodnie z tymi przepisami.  

2. Strony zobowiązują się do przekazania swoim reprezentantom oraz osobom przez siebie 

zatrudnionym (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia, co dotyczy również umów 

cywilnoprawnych), których dane osobowe będą ujawniane drugiej stronie umowy jako 

administratorowi danych w związku z zawarciem oraz realizacją umowy, znanych Stronie 

przekazującej informacji wskazanych w art. 14 RODO. 
 

§ 6 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy, których nie będzie 

można rozstrzygnąć polubownie, rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
 

§ 7 

Strony będą dążyć do polubownego załatwienia ewentualnych sporów, mogących wynikać  

z wykonania niniejszej umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia spór rozstrzygać 

będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
  

§ 8 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 
 

§ 9 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                           WYKONAWCA 

 


