
Umowa – wzór 

Zawarta w dniu ………………….    2022 r. w Pile   pomiędzy : 

Powiatem Pilskim 

Al. Niepodległości 33/35   64-920 Piła    NIP  764-26-11-565 

Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile 

ul. gen. Sikorskiego 73   64-920 Piła 

 

zwanym w treści umowy „ Zamawiający’’ 

reprezentowanym przez: 

Monikę Rój – dyrektora szkoły 

a 

 

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

 

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

 

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

Zwanym/ zwaną w treści umowy „ Wykonawcą’’ 

reprezentowanym przez: 

 

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

 

 

 

§ 1 

       Przedmiot umowy 

 

1/ Przedmiotem niniejszej umowy jest : 

 

Rezerwacja, zakup, przekazanie  biletów lotniczych dla grupy 15 uczniów oraz 2 

nauczycieli z  Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile do  i z Antalyi (Turcja) 

    Bilety lotnicze na przelot na trasie: 

    …………………………………………………………………………. 

    Data wylotu  z Polski    -    ……………… 

    Data wylotu  z Turcji -    ……………… 

 

 

§ 2 

 

   1. Termin podpisania umowy o realizację usługi turystycznej :   ….………………… 

 

1. Data przekazania biletów lotniczych:   …………………………… 

 

   2. Termin  wykonania usługi  :   19 03 2022 r.   oraz     09 04 2022 r. 



 

§ 3 

 

    Warunki   przekazania  biletów lotniczych 

 

1.Ilościowego odbioru przedmiotu umowy dokona upoważniony Przedstawiciel 

zamawiającego. 

 

2. Przekazanie  przedmiotu umowy potwierdzone zostanie protokołem podpisanym   przez 

przedstawicieli obu stron. 

 

§ 4 

 

Wartość umowy   

 

1.Wykonawca zobowiązuje się do przekazania  przedmiotu umowy po cenie wymienionej  

    w ofercie    złożonej przez Wykonawcę w trakcie postępowania. 

 

2.Cena brutto przedmiotu umowy wynosi   

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

   słownie 

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

 

  w tym  VAT 

 

…………………………………………………………………………………. 

   

słownie:………………………………………………………………………………………… 

    

 

3.Cena brutto zawiera wszelkie koszty, opłaty i podatek związane z przedmiotem umowy. 

 

§ 5 

Termin i warunki płatności 

  

1.Podstawą do zapłaty będzie stanowiła prawidłowo wystawiona faktura. 

 

2.Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek wskazany na fakturze, w terminie do 14 dni 

   od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

 

 

§ 6 

Kary umowne 

 

1.W przypadku nie wykonania umowy wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w    

   wys. 20%  łącznej ceny brutto. 

 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do   

    wysokości  faktycznie  poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych. 

 



3.Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z należnego wykonawcy      

   wynagrodzenia, po  uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej.  

 

 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1.W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2.Sprawy wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy miejscowo   

   dla  zmawiającego. 

3.Umowa niniejsza została zawarta w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu   

   dla każdej ze stron. 

 

Integralną część umowy stanowi  oferta. 

 

 

 

 

 

  Zamawiający     Wykonawca  


