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ZS ND 3201/ 1 / 2017       Załącznik nr 3 – Projekt umowy
       

 
Każda z jednostek wskazana w rozdziale I zapytania ofertowego  

zawrze oddzielną umowę  

 

Umowa nr ZOJO…………2017 

zawarta dnia ................. w ................................ pomiędzy: 

 

Gminą Ropczyce 

ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce 

NIP 8181581908 

 

zwanym(ną) w dalszej części Umowy (Nabywcą i Płatnikiem),  

reprezentowanym przez: 

…………………….- Dyrektora 

 

Nazwa i adres Odbiorcy i Płatnika faktur: 

 

…………………………………………..,  

………………………………………….. 

 

przy kontrasygnacie ………….. – ………….,   

zwaną dalej „Zamawiającym" 

a 
 
Panem / Panią ........................................... zamieszkałym / ą   ………………………………………, 

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ……………………………………………… z 

siedzibą: ……………………………………….. zarejestrowanym /ą w ewidencji działalności 

gospodarczej       prowadzonej przez …………………. pod nr 

………………………………………………………………………………………………...                  lub  

Przedsiębiorcą 

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

z siedzibą w ........................................................................................, wpisany do Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez 

………………………………………………………………………………….………………….……, Numer 

KRS ……………………….… , REGON ……….…………….………., NIP 

……………….…….……….……….,  

reprezentowanym przez: ………………………………………………………..............……… 

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”, wspólnie zaś dalej zwanymi „Stronami”, oddzielnie zaś 

„Stroną”. 
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Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). 

 
§ 1 

 
 

1. Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do zorganizowania i wykonania zadanie pn.: 

Organizacja  2-dniowej wycieczki w Góry Świętokrzyskie,   zwaną dalej  „przedmiotem 

umowy”, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą wykonawcy z 

dnia …………….. r.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 29-30.04.2017 r.  

 
§ 2 

 
 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia wymagane prawnie                        

do świadczenia usług turystycznych wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.                                   

o usługach turystycznych (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 187 z późń. zm.) 

2. Wykonawca oświadcza, że w ramach zabezpieczenia posiada gwarancję ubezpieczeniową nr  

……………………….. wystawioną w dniu ……………….…... przez ……………………..której 

przedmiotem jest zabezpieczenie kosztów powrotu klientów do kraju, a także zwrotu wpłat 

wniesionych przez klientów za imprezę turystyczną. 

3. W zakresie poufności i współpracy Wykonawca zobowiązuje się do ochrony danych 

osobowych uczestników zajęć, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (t. j. Dz. U.  z 2016 r., poz. 992 z późn. zm.). 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone zadania osobiście lub poprzez wskazane 

przez niego osoby posiadające uprawnienia w zakresie realizacji przedmiotu umowy                              

i z należytą starannością.  

 

§ 3 

 

W ramach organizowanej wycieczki Wykonawca zapewnia uczestnikom wycieczki m.in.  

1. Organizację wycieczki do miejsc wyszczególnionych przez Zamawiającego, zgodnie z treścią 

zapytania ofertowego.    

2. Przejazd autokarem o podwyższonym standardzie,  

3. Opłaty parkingowe, drogowe, autostrady. 

4. Hotel 3* lub 4*, pokoje 2,3 osobowe z oddzielnymi łazienkami. 

5. Wyżywienie – zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

6. Ubezpieczenie – zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.  

7. Opiekę pilota i przewodnika. 

 

§ 4 

 

1. Cena za jednego uczestnika wycieczki  wynosi ………… zł brutto (słownie brutto: 

…………..złotych …../100 ).  

2. Wartość całkowitą przedmiotu umowy za zorganizowanie wycieczki w okresie                          

29-30.04.2017 r. ustala się na podstawie faktycznej liczby uczestników wycieczki z Zespołu 

Szkół ………… biorących udział w wycieczce i ceny określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu, 



3 

 

która zgodnie ze złożoną ofertą wynosi: ……….. brutto (słownie: ………………………. złotych 

…../100).   

3. W terminie do 14 dni po zakończeniu wycieczki Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę 

za zorganizowanie wycieczki, w której Wykonawca dokona rozliczenia liczby osób faktycznie 

uczestniczących w wycieczce określonej w ust. 2. Lista uczestników wycieczki stanowi 

załącznik do niniejszej umowy.  

4. Zamawiający dokona zapłaty należnego wynagrodzenia w terminie do 30 dni od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, po zrealizowaniu całości usługi.  

5. Podstawą do rozliczenia będzie faktura wystawiona w następujący sposób:  

Nabywca: Gmina Ropczyce ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce, NIP: 818-15-81-908 

Odbiorca: Zespół Szkół w ………………………. 

6. Zapłata dokonana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy  nr : 

………………………………………………………………………………………… 

§ 5 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

1) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie określonego w umowie przedmiotu 

zamówienie w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2. 

2) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego jak i Wykonawcy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 4 ust. 2. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

3. Z tytułu każdorazowego stwierdzenia odstępstwa od programu wycieczki, stanowiącego 

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 1 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 2. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przenoszącego wysokość kar umownych. 

5. Naliczone kary umowne mogą być potrącone z faktury VAT za wykonaną usługę. 

                                                            

§ 6 

 

1. Zamawiający ma prawo wniesienia reklamacji dotyczącej organizacji wycieczki, nie później 

jednak niż 7 dni od dnia zakończenia wycieczki.  

2.  Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację przez Wykonawcę  nie może przekroczyć 14 dni 

od dnia otrzymania reklamacji. 

§ 7 

 

1. Integralną część umowy stanowią:  
1) Oferta Wykonawcy, 
2) Zapytanie ofertowe. 

 

§ 8 

 
1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw lub obowiązków wynikających                         

z umowy w całości lub części bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.      

2. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego 

swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego i likwidacji. 

3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie,                    

w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.  



4 

 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego.  

5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu 

właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.  

6. Umowę sporządzono w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla ZOJO,                       

1 egz. dla Zamawiającego, 1 egz.  dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

………………………                                                      ………………………… 

Zamawiający        Wykonawca 

 

 

 

 


