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Załącznik nr 2
Umowa nr 160825/SE/01
(wzór)
zawarta w dniu ……………….. 2016 roku pomiędzy: Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi
Świętokrzyskiej, prowadzącym działalność na podstawie wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
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
…………………………………..……………………………………………………………...
………………………………………………...…………..…...…, zwanym dalej Wykonawcą
§ 1.
Wykonawca potwierdza, iż świadczy usługi w zakresie krajowego zarobkowego przewozu osób.
§ 2.
Wykonawca zobowiązuje się do:
1.
Zapewnienia transportu 35 uczestnikom szkolenia Stowarzyszenia Rozwoju Wsi
Świętokrzyskiej na zlecenie Zamawiającego na trasie: Nowa Słupia- Łagów - Baćkowice (woj.
świętokrzyskie) – Kluszkowce ul. Kamieniarska 30A - okolice Czorsztyna (woj.

małopolskie).
2.
3.

1.

2.
3.
4.

5.

1

Postawienia do wykonania usługi pojazdu o odpowiednim standardzie, umożliwiającym podróż
w komfortowych warunkach, estetycznego wewnątrz i na zewnątrz.
Realizowania usługi zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym: Znak
160825/SE/01
§ 3.
Wykonawca stawia do dyspozycji Zamawiającego samochód marki ………………
nr rejestracyjny …………………. na przejazd na trasie Nowa Słupia – Łagów - Baćkowice –
Kluszkowce ul. Kamieniarska 30A - okolice Czorsztyna (woj. małopolskie) i z powrotem
oraz w obrębie ok. 40 km od miejsca zakwaterowania uczestników w tym wyjazd na Słowację,
w terminie: 23.09 – 25.09.2016 r., w godz. określonych przez Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, iż środek transportu, którym świadczona będzie przedmiotowa usługa
spełnia warunki zawarte w pkt. 4.1 zaproszenia do składania ofert.
Wykonawca odpowiada za sprawność techniczną pojazdu, homologacje oraz ponosi koszty
jego ubezpieczenia.
W przypadku niesprawności technicznej pojazdu, o którym mowa w § 3 ust. 1, Zleceniodawca
zobowiązany jest na własny koszt podstawić inny, sprawny samochód celem wywiązania się
ze zlecenia będącego przedmiotem niniejszej umowy.
W przypadku niespełnienia warunku określonego w §2 ust. 2 Zamawiający zastrzega sobie
prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.
§ 4.
Strony za realizację usługi transportowej, o której mowa w § 2, ustalają stawkę brutto
w wysokości: ……… za 1/km.
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Rozliczenie usługi nastąpi, na podstawie faktury, prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę,
za łączną ilość kilometrów przejechanych na trasie określonej w § 3, ust.1 niniejszej umowy.
Zapłata za fakturę, o której mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy nastąpi w formie przelewu
w terminie 21 dni od daty wpływu dokumentu do siedziby Zamawiającego, na konto
Wykonawcy podane na fakturze.
§ 5.
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 § 4 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 § 4 ust. 1,
Ze zrealizowanie faktury niezgodnie z terminem określonym w § 3 ust. 1, Wykonawcy
przysługują odsetki ustawowe.
Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, strony zastrzegają sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia należności z tytułu naliczonych kar
umownych z nieopłaconej wystawionej faktury VAT.
Strony umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego karę umowną.
§ 6.
Do kontaktowania się z Wykonawcą w sprawie realizacji niniejszej umowy Zamawiający
wyznacza Ewa Skuza, tel. 41 3074938, e-mail e.skuza@lgd-srws.pl
Do kontaktowania się z Zamawiającym w sprawie realizacji niniejszej umowy Wykonawca
wyznacza ………………… tel. ...................... , e-mail …………………...,
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu.
W przypadku niezrealizowania zobowiązania określonego w § 6 ust. 3 pisma dostarczone pod
wskazane w niniejszej umowie adresy uważa się za doręczone.

§ 7.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 8.
Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd Cywilny właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
§ 9.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

