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Załącznik nr 5: Wzór umowy

UMOWA
Nr …………/K/2017
zawarta w Brzeszczach w dniu ……………………….
pomiędzy:
Stowarzyszeniem na rzecz Gminy Brzeszcze „BRZOST” z siedzibą w Brzeszczach, ul. Kosynierów 20
lok. 5, NIP: 5492101702, REGON: 356268830, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000029005, reprezentowanym przez:
1. …………………………………………………,
2. …………………………………………………,
zwanym dalej: Zamawiającym,
a:
Firmą ……………………………….., z siedzibą w: ………………………………………………, NIP: …………………….,
REGON: ……………………….., wpisaną do …………………………………………….., reprezentowaną przez:
1. …………………………………. - Właściciela,
zwaną dalej: Zleceniobiorcą,
o następującej treści:
§1.

Zamawiający powierza, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania świadczenie usługi
transportu na trasie Jawiszowice - Brzeszcze – Chrzanów (Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Broniewskiego 10) – Płaza - Brzeszcze – Jawiszowice na wizytę studyjną
w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu pn.: „Żywa Kronika Życia
Codziennego Mieszkańców Gminy Brzeszcze”, zgodnie ze złożoną ofertą do zapytania
ofertowego nr 4/K/2017 z dnia …………………… 2017 r.

§2.

Ustala się do kontaktów roboczych następujące osoby:
1) Ze strony Zamawiającego: ……………………………….., tel.: ………………………….., e-mail:
……………………………………………………
2) Ze strony Zleceniobiorcy: ……………………………….., tel.: ………………………….., e-mail:
……………………………………………………

§3.

Wizyta studyjna, o której mowa w §1 odbędzie się w dniu 19 lipca 2017 r. w godzinach: 10:00
– 18:00.

§4.

Autokar, bądź bus, niezbędny do prawidłowego wykonania zlecenia, Zleceniobiorca
zabezpieczy we własnym zakresie.
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§6.

Termin wykonania usługi ustala się na dzień 19 lipca 2017 roku.

§7.

Cena za wykonanie usługi
(słownie: ………………………….)

§8.

Należność za wykonane prace Zamawiający wypłaci Zleceniobiorcy przelewem na wskazany
przez niego rachunek bankowy w terminie 14 dni od daty wykonania usługi i wystawienia
Zamawiającemu faktury.

§9.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.).

§10.

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo
dla Zamawiającego.

§11.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§12.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
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Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcze „BRZOST”
ul. Kosynierów 20/5
32-620 Brzeszcze

NIP: 5492101702
REGON: 356268830
KRS: 0000029005

Strona 2 z 2

tel.: 667 701 540
e-mail: brzost@brzost.brzeszcze.pl

www.brzost.brzeszcze.pl

Rachunek bankowy: 42 8446 1016 2002 0073 9984 0001 – Bank Spółdzielczy w Miedźnej o/Brzeszcze

