
                                                               

 

 

 
 

Projekt „Nie tylko książką uczeń żyje, czyli wykorzystujemy wiedzę w praktyce”, finansowany z 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

WZÓR UMOWY 

 

 

Umowa nr …..........……….. 

 

Zawarta w dniu ............................, w Czeremsze, pomiędzy  

Gminą Czeremcha, 

 ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha, reprezentowaną przez 

panią Mariolę Szymańczuk, 

Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czeremsze, działającą na podstawie pełnomocnictwa 

nr 19/11, udzielonego przez Wójta Gminy Czeremcha w dniu 06.09.2011, zwaną w treści umowy  

Zamawiającym, 

a ...........................................……………………………………………………………….............................. 

reprezentowaną przez:….................................................................................................………………… 

z siedzibą w ...............................................................................…………………………………………….. 

zarejestrowaną w: .................................................................................................................................... 

pod numerem………………...............................................................................................………………. 

NIP……………………............................................………. REGON ......................................................... 

zwanego dalej Organizatorem lub łącznie Stronami. 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest zorganizowanie w ramach projektu „Nie tylko książką uczeń żyje, czyli 

wykorzystujemy wiedzę w praktyce”: 

wycieczki do ................................................................................................................................ 

współfinansowanej przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Organizator oświadcza, że będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą. 

3. Organizator ma prawo do wprowadzenia zmian w układzie programu i kolejności realizacji 



                                                               

 

 

 
 

poszczególnych jego punktów, wynikających z bieżących okoliczności (przyczyny pogodowe, 

organizacyjne, itp.) pod warunkiem ich realizacji na niezmienionym poziomie. 

4. Organizator ma prawo do realizacji wycieczek, których mowa w ust. 1, przy udziale osób trzecich, 

przy czym ponosi wszelką odpowiedzialność za działanie i zaniechanie tychże osób. 

5. Organizator oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia wymagane prawnie do świadczenia usług 

turystycznych wynikające z ustawy o usługach turystycznych oraz że będzie realizował przedmiot 

zamówienia z należytą starannością. 

§ 2 

1. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do zamówienia na rzecz osób uczestniczących 

świadczeń objętych niniejszą Umową. 

2. Uczestnikami wycieczki/ wycieczek, o której/ych mowa w § 1 ust. 1, będą uczniowie Zespołu Szkolno 

- Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Czeremsze, będący Beneficjentami Ostatecznymi projektu. 

§ 3 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia jej podpisania z mocą obowiązującą: 

wycieczka do ................................................................................. na okres od dnia ……………………. 

do dnia…………….......…….. 

2. Zamawiający może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w 

przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Organizatora czynności określonych 

niniejszą Umową. 

§ 4 

1. Za wykonanie czynności określonych w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy Organizator otrzyma 

wynagrodzenie w wysokości: ................................……………….zł brutto za 1 (jedną) osobę 

(słownie:…………………......................………………..), łącznie ……..................................……zł brutto 

(słownie: …………………………………….). 

2. Wynagrodzenie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

§ 5 

1. Niezwłocznie po otrzymaniu środków na finansowanie projektu „Nie tylko książką uczeń żyje, czyli 

wykorzystujemy wiedzę w praktyce” Zamawiający przekaże Organizatorowi informację o możliwości 

przedłożenia faktury za wykonaną usługę. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia, o której mowa w § 4 ust. 1 niezwłocznie po 

otrzymaniu środków określonych w ust.1 poprzez dokonanie przelewu na konto Organizatora, nie 



                                                               

 

 

 
 

później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury za wykonaną usługę. 

3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 6 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Organizatora w ustalonym przez 

Strony terminie, Organizator zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% łącznego 

wynagrodzenia należnego Organizatorowi, określonego w § 4 ust. 2 Umowy, za każdy dzień 

opóźnienia, zaś gdy opóźnienie będzie trwało ponad 10 dni, Zamawiający ma prawo natychmiastowego 

rozwiązania Umowy i żądania kary umownej w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia określonego w 

§ 4 ust. 2. 

2. Organizator oświadcza, iż w przypadku konieczności zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego, 

wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego potrącenia wynikającej z niej kwoty z kwoty 

przysługującego mu wynagrodzenia. 

3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej, do 

wysokości szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Organizatora. 

§ 7 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Organizator zobowiązuje się w czasie obowiązywania niniejszej Umowy, a 

także po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, do traktowania jako poufnych wszelkich informacji, które 

zostaną mu udostępnione lub przekazane przez Zamawiającego w związku z wykonaniem niniejszej 

Umowy, nie udostępniania ich w jakikolwiek sposób osobom trzecim bez pisemnej zgody 

Zamawiającego i wykorzystania ich tylko do celów określonych w Umowie. 

2. Obowiązek zachowania poufności, o których mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, które: 

a) w czasie ich ujawnienia były publicznie znane, 

b) których obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa, orzeczenia 

sądu lub decyzji innego uprawnionego organu w władzy, w zastrzeżeniem niezwłocznego 

powiadomienia Zamawiającego o takim obowiązku i zabezpieczenia poufności tych informacji. 

§ 8 

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej. 

§ 9 

Spory wynikłe ze stosunków objętych niniejszą Umową rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 10 

W przypadkach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 



                                                               

 

 

 
 

§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

Zamawiający                                                                                                     Organizator 

 

 

 


