Załącznik nr 5

Projekt umowy

UMOWA
Zawarta w dniu ………………….. w Rybniku pomiędzy:
1. Szkołą Podstawową nr 3 im. św. Stanisława Kostki ul. Wolna 17 44-203 Rybnik,
reprezentowaną przez dyrektora mgr Krzysztofa Kucjasa działającego w imieniu i na rzecz
rodziców (opiekunów) uczestników „zielonej szkoły” na podstawie udzielonych pełnomocnictw
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
2 …………………………………… …………………
zwaną dalej „Wykonawcą”.

§1

Przedmiotem umowy jest organizacja wyjazdu dzieci w ramach „zielonej szkoły” w miejscowości
nadmorskiej , zgodnie z ofertą stanowiącą załączniki do umowy.
§2
Wykonawca zobowiązuje się względem Zamawiającego do: zakwaterowania, pełnego wyżywienia
oraz przejazdu uczestników zielonej szkoły w terminie od dnia 02.06.2014 r. do dnia 15.06.2014 r.
§3
1. Wykonawca zabezpiecza w/w usługi dla grupy liczącej około 60 dzieci + 4 wychowawców
/opiekunów/ + kierownik których ostateczną ilość wraz z podziałem na klasy i płeć zostanie
podana Wykonawcy do dnia 23.05.2014 roku.
2. Zamawiający zobowiązuje się przesłać Wykonawcy za pomocą faksu lub poczty listę
uczestników najpóźniej na 7 dni przed wyjazdem. Lista powinna zawierać imię i nazwisko
uczestników zielonej szkoły oraz wychowawców.
Zamawiający dołączy również dane osób (rodziców/opiekunów uczestników), na które należy
wystawić fakturę VAT.
3.Zmiana ilości osób na wypoczynku „Zielona Szkoła” może być dokonana przez Zamawiającego
bez ponoszenia konsekwencji finansowych w terminie do 23.05.2014r .Po określonym terminie
wszelkie zmiany w ilości, będą wymagały dodatkowych ustaleń w formie pisemnej lub ustnej.
W przypadkach pojedynczych, nagłej choroby lub innych zdarzeń losowych koszty imprezy będą
zwracane w całości w innym przypadku wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
4.Koszt skierowania na osobę wynosi brutto ………….. (słownie: ) i nie ulegnie zmianie do końca
realizacji umowy.
§4

Zielona Szkoła rozpoczyna się kolacją, a kończy śniadaniem oraz wydaniem prowiantu na
drogę powrotną.

§5
Podczas trwania Zielonej Szkoły grupa dzieci wraz z wychowawcami (opiekunami) zobowiązana
jest do przestrzegania regulaminu obowiązującego w ośrodku a także realizacji poleceń jego
kierownictwa w zakresie korzystania przez nich z ośrodka.
§6
Opieka i odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci spoczywa na
wychowawcach/opiekunach sprawujących opiekę nad grupą.
§7
Świadczenia objęte zieloną szkołą zawarte są w ofercie stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.
§8
Zapłata wynagrodzenia nastąpi w następujący sposób:
1) Kwotę ……………………zł (słownie: …..) Zamawiający zapłaci środkami dofinansowania z
WFOŚiGW przelewem na rachunek bankowy opisany na fakturze VAT (płatnik – Urząd Miasta
Rybnika) w terminie 14 dni od jej otrzymania .
2) Pozostała część należności zostanie uregulowana środkami finansowymi rodziców dzieci –
uczestników Zielonej Szkoły w poniżej opisanych terminach i kwotach:
a) I rata kwota w wysokości ……………. zł od każdego dziecka do …………… .. roku ,
b) II rata kwota w wysokości …………… zł od każdego dziecka do ……………… roku ,
c) III rata kwota w wysokości ………….. …zł x ilość dzieci = ………. w stosunku do kwoty
otrzymanej z WFOŚiGW w I tygodniu pobytu dzieci na Zielonej Szkole
d) kwota w wysokości ………….. …zł x ilość dzieci = ………. w stosunku do kwoty
otrzymanej z WFOŚiGW w I tygodniu pobytu dzieci na Zielonej Szkole
3)Strony ustalają, że w przypadku zmiany sytuacji rodzinnej i finansowej rodziców dzieci
skutkujących zmianą wysokości dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska, zmianie mogą ulec proporcje odnośnie wysokości kwot opisanych w pkt 1, jak też
proporcje odnośnie wysokości kwot i dzieci opisanych w pkt.2, pkt.c i d..Zmiana ta może zostać
dokonana przez Zamawiającego jednostronnie z równoczesnym poinformowaniem Wykonawcy w
formie pisemnej.
4) Wszystkie płatności zostaną dokonane na rachunek bankowy Wykonawcy :
…………………………………………………………………………………………
3) Wykonawca wystawi imienne faktury dla rodziców dzieci zgodnie z listą wskazaną w § 3 ust 2
umowy.
§9
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy.
§ 10
W przypadku jakichkolwiek zniszczeń, dewastacji, kradzieży itp. udowodnionych uczniowi
odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice (prawni opiekunowie)
.

§ 11
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umownego
wynagrodzenia w przypadku niezrealizowania programu zgodnie z ofertą. Wykonawca wyraża
zgodę na potrącenie kary umownej z należnego mu wynagrodzenia.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 13
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 14
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd
powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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