
 
 

 
UMOWA  

 

zawarta w dniu …………………… r. w Szczecinku w ramach projektu systemowego „Szansa” 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

realizowanego w ramach Priorytetu VII- Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój 

i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 

integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 pomiędzy: 

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szczecinku z siedzibą przy ul. Wiejskiej 4, 78 – 400 

Szczecinek, NIP 673-11-00-245 REGON 00382266 reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………………, 

zwanym dalej „Organizatorem”,  

a 

 

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

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

…………………………………… - właściciela,  

zwanym dalej „Wykonawcą” o następującej treści: 

 

§1. 

I. Strony umowy zgodnie postanawiają zorganizować w dniu 13 września 2014 r.w Szczecinku przy ul. 

Połczyńskiej 2-4 w godzinach od 15
00

 do 19
00

 „PIKNIK SĄSIEDZKI” dla ok. 150 osób, zwany dalej 

również „imprezą”, 

 

II. Ustala się następujący podział obowiązków stron przy organizacji PIKNIKU SĄSIEDZKIEGO: 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1.1. zabezpieczenia obsługi konferansjerskiej imprezy - w tym profesjonalnego prowadzenia imprezy 

przez  moderatorów- animatorów w godzinach 15
00

-19
00

, 

1.2. realizacji programu konkursów dla dzieci i dorosłych (zgodnie z załącznikiem nr 1), 

1.3. odtwarzania muzyki oraz zapewniania nagłośnienia imprezy w tym kolumn, omikrofonowania, 

miksera, odtwarzacza CD, 

1.4. zapewnienie na miejscu Pikniku zjeżdżalni dmuchanej i trampoliny z obsługą,  

1.5. zorganizowanie stoiska z watą cukrową, 

1.6. zapewnienia agregatów zabezpieczających zasilanie prądem podczas imprezy. 

 

2. Organizator  zobowiązuje się: 

2.1. zrekrutować uczestników PIKNIKU, 

2.2. przygotować nagrody dla uczestnikow biorących udział w konkursach, 

2.3. pozyskać zgody władającego terenem, na którym ma być przeprowadzona impreza na jej     

przeprowadzenie, 

2.4. ubezpieczyć uczestników imprezy, 

2.5. w przypadku złych warunków pogodowych zabezpieczyć salę do przeprowadzenia imprezy. 

 

§2. 

Szczegółowa specyfikacja zasobów technicznych oraz personalnych koniecznych do wykonania imprezy 

przez Wykonawcę zawarta jest w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

 

§ 3. 

1. Łączna kwota należności za wykonanie przedmiotu umowy opisanego w § 1 pkt II ust. 1 wynosi: 

……………….. zł brutto (słownie: ……………………………………..złotych 00/100 groszy) . 

2. Zaliczkę w wysokości 30 % kwoty określonej w ust. 1 powyżej tj. ………………….zł brutto (słownie 



 
 

………………………….złotych 00/100) Organizator zapłaci po doręczeniu faktury VAT do dnia 

…………………… r. na konto Wykonawcy :…………………………………………. 

3. Brak wpłaty zaliczki w podanym powyżej terminie skutkować może odstąpieniem od warunków 

umowy przez Wykonawcę. 

4. Pozostała część wynagrodzenia w wysokości ………………….zł (słownie: ……………………..zł. 

00/100) zostanie zapłacona przez Organizatora w terminie 7 dni od daty doręczenia Organizatorowi 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

5. Koszty o których mowa w ust. 1 współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

§ 4 

Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane przez prawo zezwolenia na prowadzenie 

działalności będącej przedmiotem umowy oraz profesjonalnie zajmuje się świadczeniem prac będących 

przedmiotem umowy, w tym posiada wiedzę, doświadczenie, ubezpieczenie OC, NWW umożliwiające 

realizację przedmiotu umowy. 

 

§ 5 

1. W przypadku odstąpienia przez Organizatora od umowy przed datą rozpoczęcia imprezy lub w trakcie 

jej przygotowywania lub odbywania z przyczyn zależnych od Organizatora, Organizator zapłaci kary 

umowne Wykonawcy w wysokości 100%  kwoty , o której mowa w § 3 ust. 1. 

2. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy przed datą rozpoczęcia imprezy lub w trakcie 

jej przygotowywania lub odbywania z przyczyn zależnych od Wykonawcy,Wykonawca zapłaci 

Organizatorowi karę umowną w wysokości 100% kwoty o której mowa w § 3 ust. 1. 

 

§ 6 

W przypadku zaistnienia siły wyższej jak np. wypadek, klęski żywiołowe, wprowadzenie  żałoby 

narodowej etc. ,uniemożliwiającej wykonanie niektórych elementów programu strony za porozumieniem 

ustalą alternatywne warianty programu lub inną datę imprezy.  

 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 8 

Strony będą dążyć do polubownego załatwienia ewentualnych sporów, mogących wynikać z wykonania 

niniejszej umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia spór rozstrzygać będzie sąd właściwy dla 

siedziby Organizatora. 

 

§ 9 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach wraz z załącznikiem 

zawierającym szczegółową wycenę, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

Organizator           Wykonawca 


