
    

ODDZIAŁ REGIONALNY  
OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA ŚWIĘTOKRZYSKIE 
ul. Armii Krajowej 11 
28-300 Jędrzejów 
NIP 526 17 35 097                                                                                                                                   załącznik nr 3 
 

 
 
 

 Projekt umowy 
 

 
Zawarta w dniu ………………….. 2019 roku w Jędrzejowie pomiędzy: 
 

Oddziałem Regionalnym Olimpiady Specjalne Polska Świętokrzyskie 28-300 Jędrzejów  
ul.Armii Krajowej 11, NIP 5261735097, reprezentowanym przez  

1. Grzegorza Kurkowskiego Dyrektora Regionalnego 
         i  
2. Renatę Podlewską Skarbnika Oddziału Regionalnego 
zwanym dalej Zamawiającym,  
a 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
NIP: …………………………………, 
reprezentowanym przez:  …………………………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą 

 

Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi Zakwaterowania uczestników XI Ogólnopolskiego Turnieju 
Koszykówki Olimpiad Specjalnych, Kielce 2019. 

 
 
1.   Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia  zakwaterowania dla 214 osób,  zgodnie z poniższą 
specyfikacją 

Data noclegów: 
 28/29 listopada 2019r. 
 29/30 listopada 2019r. 
 30 listopada/01 grudnia 2019r. 

 
Koszt 1 noclegu dla jednej osoby /VAT wliczony/ strony ustalają na: …....zł. brutto  
(słownie ......................................................................... zł)   

 
Łączny  maksymalny koszt zakwaterowania, będący przedmiotem niniejszej umowy wynosi ..........................zł. 
(słownie: .................................................................... zł) /cena zawiera podatek VAT/.   

Wynagrodzenie określone będzie jako iloczyn ilości osób i ilości noclegów  oraz ceny jednostkowej  
brutto za nocleg. 

  Wykonawca gwarantuje, że usługi świadczone będą na najwyższym poziomie, a wszystkie 
udostępnione pokoje będą posiadać pełen węzeł sanitarny ze stałym dostępem do ciepłej i zimnej wody oraz 
będą wyposażone w TV, szklanki, talerzyki i sztućce. 

  Dla potrzeb Zamawiającego w dniu przyjazdu uczestników tj. 28.11.2019r.  zostanie udostępnione 
miejsce obok recepcji Ośrodka w celu organizacji  mini recepcji dla przyjeżdżających ekip. Koszt ten musi być 
uwzględniony w cenie wykonania całej usługi. 

Dla grupy zostanie udostępnione miejsce parkingowe na terenie ośrodka/hotelu na następujących 
warunkach: bezpłatnie dla samochodów osobowych i autobusów. 
2. W przypadku  rozwiązania umowy przez Wykonawcę po wpłaceniu zaliczki przez Zamawiającego,  wszelkie 
szkody wynikłe z rozwiązania tej umowy zostaną pokryte przez Wykonawcę zgodnie  
z postanowieniami Kodeksu Cywilnego. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia czystości w wynajętym obiekcie. 
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4. Zamawiający zobowiązuje się do poniesienia odpowiedzialności i pokrycia kosztów za wszystkie szkody 
wynikłe z winy przebywających w miejscu zakwaterowania uczestników XI Ogólnopolskiego Turnieju 
Koszykówki  Olimpiad Specjalnych. 
5. Należność za usługę będzie opłacona  przelewem na konto  po wykonaniu zadania będącego przedmiotem 
umowy na podstawie  Faktury Vat wystawionej na Zamawiającego. Zamawiający oświadcza, iż jest płatnikiem 
podatku od towarów i usług VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez wymaganego podpisu 
nabywcy. 
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie stosowne przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
7. Wszelkie zmiany  i  uzupełnienia niniejszej umowy, wymagają dla swej ważności zachowania formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 
8. Ewentualne spory wynikłe z tytułu niniejszej umowy rozstrzygane będą przed sądem właściwym dla 
siedziby Zamawiającego. 
9. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 
 
 
 

         WYKONAWCA        ZAMAWIAJACY 
 

 

 

 

 

 

 
 


