
UMOWA 
 

zawarta w dniu …………….. r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej  

w Szczecinku, ul. Wiejska 4, 78-400 Szczecinek, zwanym w dalszej treści umowy 

„Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

Dyrektora MOPS –  Martę Niewczas  

a  

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

prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod firmą ………………………., 

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez 

……………………………………..- właściciela, o następującej treści:  

 

§1 

1. Zamawiający kupuje od Wykonawcy usługę w postaci pobytu, noclegu i wyżywienia dla 

grupy ………osób w terminie od 11 czerwca 2018 r. do 13 czerwca 2018 r.  

2. Wykonawca zakwateruje osoby, o których mowa w ust.1 na terenie 

………………………………….. 

3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust 1 zapewni: 

a) wyżywienie (2 x obiad, 3 x kolacja, w tym 1 kolacja w plenerze (grill lub ognisko), 2 x 

śniadanie, rozpoczynając kolacją a kończąc obiadem w dniu wyjazdu), 

b) 2 noclegi w pokojach ……………………………………… , 

c) dostęp do sali szkoleniowej w miejscu zakwaterowania, 

d) serwis kawowy podczas całego pobytu – bez ograniczeń. 

 

 

§2 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie należne Wykonawcy za usługę, o której mowa 

w §1 wynosi ……….brutto (……………..) od osoby, a jego łączna wysokość stanowić 

będzie iloczyn ww. kwoty i ilości osób. 

2. Informację o ilości osób Zamawiający przekaże Wykonawcy telefonicznie w terminie do 07 

 czerwca 2018 r. 

3. Wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej Zamawiający przekaże po zrealizowaniu 

usługi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze wystawionej po 

wykonaniu usługi w terminie 7 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

 

     §3 
W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, strona winna odstąpienia 

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

brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1. 

§4 

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§5 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

§6 

Ewentualne spory mogące wynikać z tytułu realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane 

przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 



 

§7 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 
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