Ochrona żółwia błotnego (Emys orbicularis) w województwie warmińsko – mazurskim – etap 2
Projekt numer POIŚ.05.01.00-00-382/12

ZAŁĄCZNIK NR 2
Umowa nr CKPŚ/382/HRP-III/2
zawarta w dniu ……………2014 roku
pomiędzy:
Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka,
adres do korespondencji:
Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku pod nr KRS
0000082995, REGON 050040006, NIP 543-11-81-345,
reprezentowanym przez:
zwanym w dalszej części Umowy ″ZLECENIODAWCĄ″.
a
………………………………
zwanym w dalszej części Umowy ″ZLECENIOBIORCĄ″.
Zleceniobiorca oraz Zleceniodawca będą łącznie zwani w dalszej części Umowy ″Stronami″, a każde
z osobna ″Stroną″.
W wyniku przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania
ofertowego przeprowadzonego na podstawie Regulaminu zawierania umów Polskiego Towarzystwa
Ochrony Ptaków, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu „Ochrona żółwia
błotnego (Emys orbicularis) w województwie warmińsko – mazurskim - etap 2”, współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej
Zleceniodawca udziela wyłonionemu w postępowaniu Zleceniobiorcy zamówienia na
Na organizację warsztatów w dniach 5-6 grudnia..
§1
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem umowy jest organizacja spotkania zleconego przez ZLECENIODAWCĘ i przyjętego do
wykonania przez ZLECENIOBIORCĘ w terminie 5-6 grudnia 2014r. i w obiekcie do niego należącym
oraz inne świadczenia Stron opisane w dalszej części Umowy.
§2
ZOBOWIĄZANIA ZLECENIOBIORCY
Zleceniobiorca realizuje zlecenia zgodnie z ustalonym harmonogramem, cenami i w uzgodnionym ze
ZLECENIODAWCĄ terminie. Warunki realizacji spotkania są zgodne z Zapytaniem ofertowym
Zleceniodawcy z dnia 13 listopada 2014 roku zaakceptowanymi przez Zleceniobiorcę ofertą z dnia
……………………..
§3
ZOBOWIĄZANIA ZLECENIODAWCY
Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia Zleceniobiorcy po odbytym pobycie na
zasadach określonych w paragrafie 5. Zleceniodawca zobowiązuje się do korzystania z pomieszczeń
jedynie w celach związanych z ich przeznaczeniem.
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§4
CZAS TRWANIA UMOWY
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i od tego czasu Zleceniobiorca podejmuje wszelkie
działania przygotowawcze do obsługi pobytu.
Umowa wygasa w dniu zapłacenia Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę ostatniej części
wynagrodzenia.
§5
WYNAGRODZENIE
ZLECENIODAWCA zobowiązany jest dokonać zapłaty w wysokości …………….. PLN brutto / 1 osoba
(słownie: ……………………………..).
Liczba osób zgodnie z zatwierdzoną przez Zleceniobiorcę i Zleceniodawcę listą uczestników
warsztatów.
Płatność będzie dokonana przelewem bądź kartą płatniczą w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od
daty wystawienia faktury VAT. W przeciwnym razie zostaną naliczane odsetki karne.
§6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA
Zleceniobiorca odpowiada względem Zleceniodawcy z tytułu niewykonania bądź nieprawidłowego
wykonania zobowiązania. Przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie rozumie się przede
wszystkim: nienależyte przygotowanie stołów lub bufetów, nieprzygotowanie lub przygotowanie
poczęstunków niezgodnie z menu (przede wszystkim, co do jakości lub ilości dań) oraz wszelkie
opóźnienia lub odstępstwa od uzgodnień Stron mające istotny wpływ na przebieg lub odbiór pobytów
oraz inne o podobnym ciężarze gatunkowym.
Zleceniobiorca odpowiedzialny jest za działania i zaniechania osób, którym powierza wykonywanie
Usługi bądź jej części, na podstawie umowy o pracę lub jakiejkolwiek umowy cywilnoprawnej jak za
własne.
§7
ROZWIĄZANIE, WYPOWIEDZENIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Zleceniobiorca może odstąpić od Umowy jedynie z powodu siły wyższej, przez co strony rozumieją w
szczególności: zmianę prawa uniemożliwiającą w bezpośredni sposób przeprowadzenie pobytów,
zamieszki, rozruchy, stan wojenny, stan wyjątkowy, wojnę, strajki uniemożliwiające w bezpośredni
sposób przeprowadzenie imprezy, kataklizm, klęskę żywiołową taką jak pożar, powódź i huragan.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
ZLECENIODAWCA oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada NIP 543-1181-345 oraz upoważnia Zleceniobiorcę do wystawienia faktury VAT na podstawie niniejszej Umowy
bez podpisu odbiorcy.
Zleceniobiorca oświadcza, ze jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada nr ………………….
i jest upoważniony do wystawiania faktur VAT. – jeśli wymagane.
§9
W przypadku zmniejszenia ilości uczestników korzystających z usług gastronomicznych, w terminie
krótszym niż na 5 dni przed pobytem, w stosunku do ilości określonej przez ZLECENIODAWCĘ w
zmówieniu z przyczyn leżących po jego stronie, Zleceniobiorcy przysługuje pełne wynagrodzenie z
tytułu kosztów zamówionej gastronomi.
§ 10
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W przypadku organizacji imprez plenerowych na terenie należącym do Zleceniobiorcy,
ZLECENIODAWCA zobowiązany jest po godz. 22.00 do przestrzegania zwyczajowych norm hałasu.
§ 11
Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do obciążenia ZLECENIODAWCY za straty udokumentowane
spowodowane przez uczestników imprezy zleconej przez ZLECENIODAWCĘ.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy możliwe są tylko w formie pisemnego Aneksu pod rygorem
nieważności.
§ 14
Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez Sądy powszechne
właściwe dla siedziby Zleceniobiorcy.
§ 15
1. Wszelkie pisemne oświadczenia wymagające doręczenia zgodnie z niniejszą umową doręczane
będą listem poleconym lub pocztą kurierską na adres:
dla Zleceniobiorcy ……………………………………..
dla Zleceniodawcy ……………………………………………….
2. Strony uzgadniają, że osobami odpowiedzialnymi za realizację postanowień niniejszej Umowy na
poziomie operacyjnym są:
po stronie Zleceniobiorcy ………………………………….
po stronie Zleceniodawcy Jarosław Banach.
Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania na piśmie w przypadku zmian w składzie
osobowym określonym powyżej.
§16
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdego ze
stron.
ZLECENIODAWCA

ZLECENIOBIORCA

