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Załącznik 4 

PROJEKT UMOWY 

Nr   

zawarta w dniu ………….. roku w Kielcach między:   

reprezentowanym  przez: 

1.  ………………………………………… -  

2. ………………………………………………… -  

zwanym w treści umowy Zamawiającym 

a 

………………………. 

zwanym w treści umowy Wykonawcą,  

o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest rezerwacja, sprzedaż, dostawa biletów lotniczych do Wielkiej Brytanii 

wraz z transportem z Kielc na lotnisko oraz z lotniska do Stafford i z powrotem dla 32 uczestników 

(wiek:16 – 20) i 4 opiekunów w czterech grupach  (po 8 uczestników + 1 opiekun w każdej grupie) 

w czterech terminach w celu realizacji  projektu „Mobilność zawodowa przyszłych pracowników 

branży budowlanej” zgodnie  treścią zapytania ofertowego. 

                                                                                   

§ 2 

 

Strony ustalają, że wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminach określonych w załączniku  

nr 1 do umowy.  

§ 3 

 

1. Ustala się cenę za realizację przedmiotu umowy w wysokości łącznej:  

 

1) netto …………………… złotych (słownie: ……………………. złotych ),  

2) podatek VAT ………….. złotych (słownie: ………………. ……złotych),  

3) brutto ……………….. …..złotych (słownie: …………………….. złotych). 

2. Na cenę łączną składają się koszty transportu z Kielc na lotnisko i z powrotem oraz z lotniska  

w Wielkiej Brytanii do Stafford, przelotów, opłaty lotniskowe, opłaty paliwowe itp., opłaty 

bagażowe, opłaty transferowe, opłaty manipulacyjne. 

 3. Zapłata ceny nastąpi przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na fakturze w terminie 14 dni 

od  daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury za każdą grupę 

oddzielnie po jej powrocie do kraju.  

4. Za datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie 

przelewu wynagrodzenia na konto Wykonawcy.  
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§ 4 

Zamawiający przekaże Wykonawcy listy uczestników wyjazdu, na których mają zostać wystawione 

bilety lotnicze na 21 dni przed wylotem poszczególnych grup.   

 

§ 5 

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie powziął w toku 

wykonywania niniejszej umowy, oraz ochrony danych osobowych uczestników, na zasadach 

określonych w ustawie z dni 29 stycznia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 

101, poz. 926 z późn. zm.). Wykonywanie przez Wykonawcę operacji przetwarzania danych  

w zakresie lub celu przekraczających przedmiot umowy wymaga każdorazowo pisemnej zgody 

Zamawiającego.  

§ 6 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od daty stwierdzenia nienależytego jej 

wykonania lub wykonania w sposób sprzeczny z ofertą.  

 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:  

a) 10% łącznej wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust.1 pkt. 3, w przypadku 

odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.  

b) 1% wartości, niezrealizowanej części przedmiotu umowy, o której mowa w § 3, za każdy dzień 

opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, licząc od wymaganego w myśl § 2 terminu realizacji.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za opóźnienie w zapłacie odsetki ustawowe za okres od dnia 

wymagalności do dnia zapłaty.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

 

§ 8 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 9 

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo 

dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 10 

W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.  

 

§ 11 

Do wzajemnego współdziałania przy realizacji Umowy strony wyznaczają :  

..............................................................tel. ........................ - reprezentującego WYKONAWCĘ 
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oraz  p.  ………………………………………………………………. - reprezentującego 

ZAMAWIAJĄCEGO. §13 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                           

WYKONAWCA 
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