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Załącznik 2 

 

Umowa 

nr 160701/SE/01 

 

(wzór) 

 

zawarta dniu (…) pomiędzy Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, 

prowadzącym działalność na podstawie wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji 

Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Społecznej 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego za numerem 0000312036, z siedzibą w Łagowie przy ul. Rynek 26, 

NIP 657-280-08-51, REGON 260250824, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu 

Stowarzyszenia – Zdzisława Zwolińskiego, zwanym dalej Zamawiającym, 

 

a 

 

……………………………………………………………….………… reprezentowanym  

 

przez ………………………………………………………….. zwanym dalej wykonawcą. 

 

§ 1 

1. Zamawiający, zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę i stanowiącą integralną część 

niniejszej umowy zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi 

na zasadach określonych w niniejszej umowie. 

2. Przedmiotem umowy jest: 

2.1 usługa hotelarsko-gastronomiczna w zakresie, której będzie wchodziło: 

a) zapewnienie zakwaterowania od godz. 16.00 w pierwszym dniu do godz. 16.00 

w trzecim dniu wizyty dla 30 osób. Pokoje 1 lub 2 osobowe z pełnym węzłem 

sanitarnym; odbiornikami TV, radio; bezprzewodowym Internetem. Obiekt 

hotelowy min. 3 - gwiazdkowy; 

b) zapewnienia zakwaterowania dla kierowcy od godz. 16.00 w pierwszym dniu 

do godz. 16.00 w trzecim dniu wizyty w pokoju 1 osobowym z pełnym węzłem 

sanitarnym; odbiornikami TV, radio. Obiekt hotelowy min. 3 - gwiazdkowy; 

a) zapewnienie pełnego wyżywienia dla grupy uczestników szkolenia i kierowcy 

w tym: 

 I dzień (dwudaniowy gorący posiłek tzw. obiado-kolacja, w tym drugie danie 

z wkładką mięsną o gramaturze min.150 gram, z zestawem surówek i napojami, 

dla 31 osób), 

 II dzień (śniadanie, dwudaniowy obiad, w tym drugie danie z wkładką mięsną 

o gramaturze min.150 gram, z zestawem surówek i napojami, uroczysta kolacja,  

dla 31 osób), 
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 III dzień (śniadanie, dwudaniowy obiad, w tym drugie danie z wkładką mięsną 

o gramaturze min.150 gram, z zestawem surówek i napojami, dla 31 osób), 

b) zapewnienie „serwisu kawowego” podczas dwóch przerw w trakcie szkolenia 

w drugi dzień pobytu tj. 01.10.2016 r. dla 30 osób, w ramach którego oferowana 

będzie minimum: kawa, herbata, cukier, śmietanka lub mleczko, woda mineralna 

gazowana i niegazowana, soki, ciasteczka słodkie lub ciasta, 

c) zapewnienia miejsca parkingowego na autokar na parkingu przynajmniej 

dozorowanym, na terenie obiektu, w którym przebywać będzie grupa uczestników 

szkolenia, 

d) umożliwienie uczestnikom szkolenia organizacji czasu wolnego na terenie 

hotelu/ośrodka. 

2.2 usługa wynajemu sali szkoleniowej w zakresie, której będzie wchodziło: 

a) zapewnienie sali szkoleniowej w miejscu zakwaterowania mogącej pomieścić 

co najmniej 30 osób, zapewniającej każdemu uczestnikowi miejsce siedzące wraz 

z pulpitem, bądź miejsce przy stole, 

b) sala będzie wyposażona w nowoczesny sprzęt elektroniczny tj: co najmniej jeden 

laptop/komputer połączony z projektorem multimedialnym lub rzutnikiem, ekran, 

mikrofon dla prowadzącego wraz z odpowiednim nagłośnieniem, dostęp 

do szybkiej sieci internetowej,  

a) sala będzie udostępniona od godz.: 9.00 do 16.00 w drugim dniu pobytu 

uczestników szkolenia tj. 01.10.2016 r. 

2.3 Wykonawca  w ramach świadczonych usług zapewni: 

a) …………………………….. ¹ 

b) …………………………….. ¹ 

c) …………………………….. ¹ 

d) …………………………….. ¹ 

3. Zamawiający zastrzega, iż ostateczna liczba uczestników szkolenia potwierdzona 

zostanie do dnia 27.09.2016 r. 

4. Termin szkolenia: od 30.09  – 02.10.2016 r. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zleconej usługi przy zachowaniu 

zawodowej staranności, w szczególności zobowiązany jest zapewnić uczestnikom 

szkolenia: 

a) w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania w należytym 

stanie urządzeń stanowiących wyposażenie pokoi, 

b) zapewnienia porządku, czystości i higieny w pokojach oraz miejscach 

ogólnodostępnych dla grupy uczestników szkolenia, 

c) zapewnienia uczestnikom szkolenia ochrony ich prywatności oraz bezpieczeństwa 

na terenie obiektu ogólnie dostępnym dla ww. uczestników, 

d) wykonawca oraz uczestnicy szkolenia podczas pobytu  mają prawo domagać się 

wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy bezpośrednio 

od wykonawcy. 
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§ 2 

1. Wykonawca za prawidłowo zrealizowane zlecenie otrzyma wynagrodzenie 

w wysokości ……………………………zł,  

(słownie: …………………………………………….…………………), przy czym 

niewiecej niż:  

a) za zrealizowanie usługi hotelarskiej, o której mowa w pkt. 2.2 Zaproszenia, 

za kwotę brutto: ……………. zł/osobę, 

b) za zrealizowanie usługi gastronomicznej, o której mowa w pkt. 2.2 Zaproszenia, 

za kwotę brutto: ……………. zł/osobę, 

c) za zrealizowanie usługi „serwis kawowy”, o której mowa w pkt. 2.2 Zaproszenia, 

za kwotę brutto: ………………………. zł/osobę, 

d) za zrealizowanie usługi szkoleniowej, o której mowa w pkt. 2.3 Zaproszenia, 

za kwotę brutto: …………… zł/osobę. 

2. Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. Zapłata za fakturę, o której mowa w ust. 2, nastąpi w formie przelewu w terminie 21 dni 

od daty wpływu do siedziby Zamawiającego na konto Wykonawcy podane na fakturze. 

 

§ 3 

1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 

przedmiotu umowy mogą dochodzić kar umownych i odsetek: 

a) karę umowną za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% 

ceny umownej brutto określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 

b) karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

w wysokości 30% ceny umownej brutto określonej w § 2 ust. 1, 

2. Ze zrealizowanie faktury niezgodnie z terminem określonym w § 2 ust. 3, Wykonawcy 

przysługują odsetki ustawowe. 

3. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, strony zastrzegają sobie prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie 

Cywilnym. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia należności z tytułu naliczonych 

kar umownych z nieopłaconego, wystawionego rachunku. 

5. Strony umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych 

odszkodowania przewyższającego karę umowną. 

 

§ 4 

1. Do kontaktowania się z Wykonawcą w sprawie realizacji niniejszej umowy 

Zamawiający wyznacza Ewę Skuzę, tel. 41 30 74 938, e-mail e.skuza@lgd-srws.pl, 

2. Do kontaktowania się z Zamawiającym w sprawie realizacji niniejszej umowy 

Wykonawca wyznacza (…), tel. (…), e-mail (…), 
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3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie 

adresu. 

4. W przypadku niezrealizowania zobowiązania określonego w § 4 ust. 3, pisma 

dostarczone pod wskazane w niniejszej umowie adresy uważa się za doręczone. 

 

§ 5 

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 6 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią strony 

zobowiązują się rozstrzygać w drodze mediacji, a w przypadku braku możliwości osiągnięcia 

porozumienia przekazać je do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

§ 7 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie ogólnie obowiązujące 

przepisy prawa. 

 

§ 8 

Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający        Wykonawca 

 

 

 

¹ Usługi przedstawione w pkt.3 oferty  


