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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
 

UMOWA 

Zawarta w dniu ………….. w Polanowie pomiędzy: Zespołem Szkół Publicznych                             

w Polanowie, ul. Gradowe Wzgórze 5, 76-010 Polanów, reprezentowanym przez: Dyrektora 

ZSP w Polanowie: Aleksandrę Kalinowską zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, a 

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

 reprezentowanym przez:  ………………………………... 

                                                                 §1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest organizacja Pikniku Naukowego dla uczniów 

Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie, na terenie placówki – adres: ul. Gradowe 

Wzgórze 5, 76-010 Polanów. Łączna ilość uczniów i godziny realizacji dla 

poszczególnych grup wiekowych:  

➢ 8.30 – 10.30   kl.1 – 3 – 125 uczniów, 

➢ 10.30 – 12.30 kl. 4 - 6 – 147 uczniów, 

➢ 12.30 – 14.30 kl. 7 - 8 oraz 1 – 3 LO – 202 uczniów, 

na potrzeby realizacji projektu „Fabryka kompetencji kluczowych” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 

2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego nr umowy: RPZP.08.04.00-32-K002/19-00. Piknik Naukowy, zwany w 

dalszych częściach umowy jako „impreza” jest uzupełnieniem zajęć realizowanych w 

szkole i ma na celu poszerzenie zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz rozwijania 

ich kompetencji kluczowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania imprezy, według następujących 

wymagań stojących po Jego stronie: 

• Pełna infrastruktura eventowa, typu namioty, krzesła, stoły, 

nagłośnienie, itp. 

• Obsługa związana z rozstawieniem i posprzątaniem stanowisk. 

• Impreza odbywa się w plenerze. Dostępna powierzchnia brukowana – 

100 m2., dostępna powierzchnia trawiasta –  150 m2. 

• W trakcie imprezy funkcjonowanie co najmniej pięciu stanowisk, w tym: 

a) dwa pokazowe obejmujące do wyboru: 

• zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii, 

• zabawy bądź gry wirtualne, 

• zabawy z chemią molekularną, 

• planetarium. 

b) trzy bądź cztery stanowiska warsztatowe, np.: 

• warsztaty związane z wyrobem kosmetyków, 

http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/sonsk/6007.pdf#page=1
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/sonsk/6007.pdf#page=1
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• warsztaty związane z nowoczesnymi technologiami np. 

budowaniem robotów lub projektowaniem 3D, 

• laboratorium archeologiczne obejmujące np. 

wykopaliska, malowidła naskalne bądź pismo 

heliograficzne, 

• warsztaty optyczne, również z użyciem mikroskopów, 

• warsztaty konstruktorskie, np. budowle z klocków. 

 

• Wskazane są pamiątkowe gadżety dla uczestników pikniku naukowego. 

• Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo uczniów podczas wykonywania 

warsztatów, pokazów, itp. 

 

3. Ustala się następujący termin realizacji imprezy, wybrany z zaproponowanych w 

zapytaniu ofertowym z dnia 16.05.2022r. na ………………………. 

                                                            § 2 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia wymagane do 
świadczenia przedmiotowych usług oraz stosowne ubezpieczenia. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do przesłania Zamawiającemu dokumentów o 
których w pkt. 7 zapytania ofertowego z dnia 16.05.2022r.. najpóźniej na 2 dni przed 
terminem imprezy. 
4.Wykonawca zobowiązuje się do działania z najwyższą starannością w celu 
zapewnienia wysokiego standardu świadczonych w ramach umowy usług. 
 
                                                             § 3 
1. Cena za organizację Pikniku Naukowego, to cena brutto zamówienia i 
wynosi:……….. zł PLN (słownie złotych:………………………………………………..). 
2. Cena, określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją 
zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałej ceny przez cały okres 
obowiązywania umowy. 
3. Wykonawca po wykonaniu usługi wystawia fakturę, która winna być wystawiona w 
następujący sposób:  
Nabywca: Gmina Polanów, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów; NIP: 4990465414 
Odbiorca: Zespół Szkół Publicznych w Polanowie, ul. Gradowe Wzgórze 5, 76-010 
Polanów. 
4. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty 
przedłożenia faktury. 
5. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 
 
                                                             § 4 
1. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest do uiszczenia kary umownej w wysokości 15% wartości umowy 
brutto, określonej zgodnie z § 3 ust.1 umowy. 
2. Jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 

zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy brutto, określonej, zgodnie 
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z § 3 ust.1 umowy. 

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę usługi 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 % wartości umowy brutto 

określonej w § 3 ust. 1 umowy za każdy stwierdzony pisemnie taki przypadek, w 

sumie jednak nie więcej niż 20% wartości umowy brutto. Wykonawca wyraża zgodę 

na potrącenie naliczonych kar umownych za niewykonanie przedmiotu umowy z 

wynagrodzenia. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego, przewyższającego wartość kar umownych, na zasadach ogólnych 

określonych w kodeksie cywilnym. 

 

                                                              § 5  

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiającemu 

służy prawo zgłoszenia Wykonawcy reklamacji. 

2. Reklamacja, o której mowa w ust. 1 winna być złożona niezwłocznie w trakcie 

trwania imprezy, bądź po jej zakończeniu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia 

zakończenia imprezy. 

3. Reklamacja winna zawierać przedstawienie okoliczności faktycznych 

uzasadniających reklamację oraz żądanie Zamawiającego. 

4. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od dnia 

jej otrzymania. 

5. Brak odpowiedzi na reklamację w terminie określonym w ust. 4 oznacza jej 

uznanie. 

 

                                                                § 6 

1. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi 

zapewniającymi ochronę przetwarzanych danych, w tym należnymi 

zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 

przepisami art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1182 ze zm.), oraz spełnia wymagania określone w 

przepisach, o których mowa w art. 39a tej ustawy. W zakresie przestrzegania tych 

przepisów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność jako administrator danych. 

2.Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

dostarczenia mu informacji koniecznych do stwierdzenia, że Wykonawca przetwarza 

i zabezpiecza powierzone mu dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa 

oraz postanowieniami niniejszej umowy. 

 

                                                              § 7 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, o ile 

zmiany te wynikły z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy – siła wyższa. Zmiany mogą dotyczyć w szczególności: terminu 
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obowiązywania umowy, terminu realizacji zadania, zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia. O zmianach zamawiający powiadomi Wykonawcę z co 

najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.  

 

                                                               § 8 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, po rygorem 

nieważności. 

 

                                                              § 9 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają 

zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1740 ze zm.) 
 

                                                       § 10 

Wszelkie spory na tle stosowania niniejszej umowy, rozpatrywane będą przez Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

                                                            § 11 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego 

i jeden dla Wykonawcy.  

 

 

......................................                                                       .............................................. 

     (Wykonawca)                                                                               (Zamawiający) 

 
 
 
 
 
 

 

 


