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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUGI  

zakwaterowania i wyżywienia  litewskiej grupy 10 uczniów i 1 nauczyciela podczas 

wydarzenia w Giżycku organizowanego w dniach 7 -18 maja 2018 roku 

 

zawarta w dniu ....................... r. w ........................., pomiędzy: 

 

Zespołem Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej z siedzibą 

w Giżycku przy ul. Adama Mickiewicza  27, zwanym dalej Zleceniodawcą, 

reprezentowanym przez:  

Henryka Kondratowicza 

Dyrektora  Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej 

w Giżycku 

oraz 

........................................................................................................ z siedzibą w 

.................................... przy ul. ...................................., numer KRS ......................... zwanym 

dalej Wykonawcą,  

reprezentowanym przez:  

......................................................................................, 

......................................................................................,  

 

o  następującej treści:  

§ 1 

1.  Strony zobowiązują się wykonywać zobowiązania wynikające z niniejszej umowy z należytą 

starannością wymaganą w obrocie profesjonalnym, dbałością o zachowanie dobrego imienia 

i wzajemnych interesów gospodarczych oraz wedle najlepszej wiedzy i umiejętności. 

2.  Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia wymagane przez 

obowiązujące przepisy do świadczenia na rzecz Zleceniodawcy usług zakwaterowania lub 

wyżywienia bądź będzie korzystał z zasobów podmiotów dysponujących takimi 

uprawnieniami.  

§ 2 

1.  Wykonawca  będzie wykonywał  usługę  zakwaterowania i wyżywienia  litewskiej grupy 

10 uczniów i 1 nauczyciela podczas wydarzenia w Giżycku organizowanego w dniach 7 -

18 maja 2018 roku.  Początek usługi – przyjazd o godz. 9 o godz. 9.30 śniadanie. Koniec 

usługi 18 marca w piątek wykwaterowanie o godz. 13 (obiad 13.30  + suchy prowiant za 

kolację).  
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§ 3 

1.  Warunki zakwaterowania: ( charakterystyka miejsca zakwaterowania)  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

2. Wyżywienie  (opis gwarantowanego wyżywienia - menu) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

3. Usługa będzie świadczona w następujący sposób: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………… 

 

§ 4 

Z chwilą rozpoczęcia usługi Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za szkody osób 

kwaterowanych i  żywionych osób powstałe z jego winy ( np. kradzież rzeczy osobistych  z 

pokoi, zatrucia pokarmowe i inne uszczerbki na zdrowiu powstałe wskutek spożycia 

oferowanych produktów).  
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§ 5 

1. Za wykonaną usługę zakwaterowania i wyżywienia Wykonawcy przysługuje następujące 

wynagrodzenie ……………………………………… zł 

(słownie: ………………………………………………………………………………………) 

2. Wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy na podstawie faktury wystawionej po 

wykonaniu usługi płatnej w terminie czternastu dni jeden dni od daty wystawienia. Dniem 

zapłaty jest data wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy.  

§ 6 

1. Zleceniodawca dokona przelewu kwoty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy 

ulokowany w .........................numer ................................................ 

2. Zleceniodawca oświadcza, że posiada numer NIP ................... i upoważnia Wykonawcy do 

wystawienia faktury bez jego podpisu. 

§ 7 

Niniejsza umowa została podpisana na czas określony terminem wykonywania usług 

i obowiązuje od dnia podpisania przez strony. 

§ 8 

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej listem poleconym na 

adres siedziby drugiej strony umowy pod rygorem bezskuteczności. 

§ 9 

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 10 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zastrzegają 

stosowanie następujących kar umownych: 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25% wartości umowy za 

nienależyte wykonanie umowy (niezgodne z warunkami oferowanej usługi). 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25% wartości umowy w 

przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca. 

4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary 

umowne.  

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez kwaterowane 

osoby spowodowane Wykonawcy lub osobom trzecim znajdującym się w miejscu 

wykonywania usługi. 

 

 

§ 11 
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1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz inne przepisy prawa właściwe ze względu na przedmiot umowy. 

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony rozstrzygać będą w sposób 

polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu właściwym 

dla jego rozpatrzenia będzie sąd siedziby Zleceniodawcy.  

§ 12 

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

..........................................                                        ........................................... 

ZLECENIODAWCA                                                                         WYKONAWCA 


