
   
 

  

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: 
Wzór umowy 

 
UMOWA (PROJEKT)  

 
zawarta w dniu: ………………………….  roku pomiędzy: 

 
Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z siedzibą w Wągrowcu 
ul. Kolejowa 24 
62-100 Wągrowiec  
wpisaną do rejestru stowarzyszeń prowadzony przez Sąd Rejonowy w …………………….. Krajowego 
Rejestru Sądowego  
pod nr KRS: …………………….. NIP: ……………..  REGON: …………………., 
reprezentowana przez 
 
Dorotę Knopczyńską – Prezesa Zarządu 
oraz 
Wiesława Ewertowskiego -Wiceprezesa Zarządu  
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM 
 
a 
……………………………………………………………………………………….. 
z siedzibą: …………., ul. ………………….. wpisaną do  Rejestru Organizatorów  
i Pośredników Turystycznych Województwa …………………….. Nr …………, NIP:  …………….                 
REGON: ……………., reprezentowaną przez 
………………………… 
 
Zwanym dalej WYKONAWCĄ.  

 
§ 1. 

1. Stowarzyszenie uczestniczy w zadaniu 
„………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………. 

2. Wyjazd jest organizowany z inicjatywy Zamawiającego w celu nawiązania współpracy 
międzyregionalnej/międzynarodowej, zdobycia wiedzy, wymianę informacji  
i doświadczeń, wymianę dobrych praktyk związanych z hodowlą i przetwórstwem ryb oraz 
promocji obszarów zależnych od rybactwa. 

 
§ 2. 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obsługa turystyczna wyjazdu studyjnego w ramach 
promocji dziedzictwa kulturowego oraz obszaru LGR "7Ryb" poprzez organizację wydarzeń 
promujących kulturę lokalną w trakcie wyjazdu studyjnego w ramach współpracy z Regional 
Development Company of Parnonas S.A   

2. W ramach niniejszej UMOWY ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać 
ZADANIE polegające na obsłudze turystycznej wyjazdu studyjneg 
do Grecji zgodnie z programem przedstawionym w zapytaniu ofertowym z dnia 22 lipca 2019 
roku, w szczególności zapewnienia: 

• Przejazdu i przelotu uczestników, 
• wyżywienia, 



   
 

  

 

• noclegów, 
• Pilota, 
• Przewodników lokalnych, 
• Tłumacza, 
• ubezpieczenia KL, NNW, BP, OC 
• opiekuna z ramienia Wykonawcy, 
• zapewnienia realizacji programu merytorycznego wyjazdu. 

 
§ 3. 

1. Termin realizacji Zadania wyznacza się w dniach ……………..  2019 roku. 
2. Zmiana terminu realizacji Umowy stanowi zmianę do Umowy i wymaga aneksu. 
3. W przypadku niezrealizowania Umowy w terminie j.w.  Zleceniodawcy przysługuje prawo 

odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy. 
 

§ 4. 
1. Wartość usługi strony ustaliły na kwotę …………… zł (słownie: ………………….. ……….. zł), w 

oparciu o przyjętą przez Zamawiającego ofertę Wykonawcy. 
2. W terminie do 7 dni po zakończeniu wyjazdu, Wykonawca wystawi i prześle na adres 

Zamawiającego fakturę za wykonaną usługę. Faktura będzie zapłacona do 14 dni 
kalendarzowych od jej otrzymania z zastrzeżeniem ust.3. 

3. W dniu …………… 2019 roku Zamawiający przekaże Wykonawcy zaliczkę w kwocie …………….. 
- zł (słownie: ………………. zł) na podstawie otrzymanej faktury  
pro – forma.  
 

§ 5. 
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie powziął w 
toku wykonywania niniejszej umowy oraz ochrony danych osobowych uczestników wyjazdu, na 
zasadach określonych w prowadzonej działalności oraz zgodnie ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku poz. 922), Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.  
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych  
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące  
do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024), rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru 
do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych  
(Dz. U. z 2008 r., Nr 229, poz. 1536), rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji  
z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora 
bezpieczeństwa informacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1934), rozporządzenie Ministra Administracji i 
Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia 
przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych  
przez administratora bezpieczeństwa informacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 745), rozporządzenie 
Ministra Administracji i Cyfryzacji z 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia  
przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015 r., poz. 
719), rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Kodeks Pracy  



   
 

  

 

(Dz. U. z 2015r. poz. 1735 z późń. zm.), oraz sposobu jej przetwarzania z pozostałymi przepisami 
wewnątrzkrajowymi wynikającymi z prowadzonej działalności.  
 
 
 

§ 6. 
1. W razie odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji przedmiotu z przyczyn leżących  

po stronie Wykonawcy, zobowiązuje się on do zapłaty Zamawiającemu kary umownej  
w wysokości 10% wartości usługi określonej w § 4 ust. 1. Jeżeli Wykonawca będzie opóźniał 
realizację zamówienia, tak że termin wyjazdu nie będzie mógł  
być zrealizowany, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy  
bez wyznaczenia wykonawcy terminu dodatkowego oraz zwolniony będzie z zapłaty 
wynagrodzenia. W takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary 
umownej określonej w § 6 ust. 2. 

2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia Zamawiający może żądać od 
Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wartości umowy określonej w § 4 ust. 
1. 

3. Jeżeli szkoda będzie wyższa niż wysokość kary umownej, Zamawiający będzie uprawniony do 
dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną  
na zasadach ogólnych. 

 
§ 7. 

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana umowy dokonana  
z naruszeniem powyższego przepisu jest nieważna. 

 
§ 8. 

Załącznikiem nr 1 do umowy jest ramowy program wyjazdu. 
 

§ 9. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

§ 10. 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden  
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
 
 
 
 
 
 ZAMAWIAJĄCY                                          WYKONAWCA 
 
 
 
…………………………………………                                                                   …................................................. 
 

 


