
 

Projekt „Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na 
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Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

UMOWA NR……………..  

(projekt) 

zawarta w Łodzi, w dniu …………………… roku pomiędzy  Młodzieżowym Ośrodkiem 

Socjoterapii "SOS" nr 1 ul. Wapienna 24a e reprezentowanym przez Joannę Kamińską – Dyrektora 

Ośrodka zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

 a ..................................................................................................................................................... , 

prowadzącym działalność pod nazwą …………………,wpisaną do ewidencji działalności 

gospodarczej prowadzonej przez ………………………………pod nr ew. ……../ działającym na 

podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SR w .......................... pod 

nr………………….. , Kapitał zakładowy…………………………………………., 

NIP……………………………, zwanym dalej w tekście niniejszej umowy „Wykonawcą” , 

reprezentowanym przez : 

1. ...................................... 

2. ..................................... 

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z 

zapytaniem ofertowym została zawarta umowa następującej treści: 

 

 §1 

1. Przedmiotem umowy jest zorganizowanie 5 dniowego wyjazdu przyrodniczo-ekologicznego, 

który będzie miał formę wyjazdowego projektu interdyscyplinarnego, łączącego w elementy nauk 

geograficznych, fizyczno-chemicznych oraz biologicznych.  

2. Wyjazd edukacyjny prowadzony będzie w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiającego 

program . 

3. Szczegółowy program wyjazdu Wykonawca przekaże Zamawiającemu 7 dni przed planowanym 

terminem wyjazdu edukacyjnego celem jego akceptacji. 

4. Program wyjazdu może ulec zmianom w układzie programu i kolejności realizacji 

poszczególnych jego punktów, wynikających z bieżących okoliczności takich jak m.in. przyczyny 

pogodowe, organizacyjne itp. pod warunkiem realizacji wszystkich punktów programu wyjazdu 

 

 §2 

1. W ramach organizowanego wyjazdu Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia 

następujących świadczeń: 

2. Wykonawca zapewni sprawny technicznie autokar mogący przewieźć jednorazowo wszystkich 

uczestników wyjazdu do miejsca zakwaterowania. 

3. W przypadku awarii, zatrzymania autokaru przez policję z przyczyn technicznych lub też 

zatrzymania kierowcy autokaru, które uniemożliwiałyby wypełnienie przez Wykonawcę 

postanowień umowy, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego zapewnienia sprawnego 

technicznie transportu lub uprawnionego kierowcy, umożliwiającego kontynuowanie wyjazdu. 

4. Wykonawca podstawia autokar w wyznaczonym miejscu i czasie w stanie czystym (na zewnątrz 

i wewnątrz). Miejsce podstawienia : Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "SOS" nr 1, 

ul.Wapienna 24a; ok 0,5 godz. przed planowanym odjazdem. 

5. Transportu uczestników wyjazdu i ich bagażu jednym komfortowym autokarem. 

6. Wykonawca odpowiada prawnie i finansowo za sprawność techniczną autokaru, jak również za 

pełną dokumentację gwarantującą jego przejazd na trasie określonej w umowie zgodnie z 
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przepisami obowiązującymi w Polsce, a także ponosi koszty ubezpieczenia autokaru. 

7. Pobyt rozpoczyna się w dniu przyjazdu do ośrodka obiadem, a kończy w ostatnim dniu 

śniadaniem. Na drogę powrotną zamiast obiadu dzieci otrzymują suchy prowiant. 

8. Pobyt składa się z czterech noclegów zgodnie z zapytaniem ofertowym. 

9. Wyżywienia zgodnie z zapytaniem ofertowym. 

10. Wykonawca zapewnia przez całą dobę ciepłą wodę oraz centralne ogrzewanie włączane w razie 

potrzeby w czasie pobytu dzieci w ośrodku. 
11. Wykonawca zapewnia salę do prowadzenia zajęć dydaktycznych, a w razie potrzeby również salę dla 

ewentualnych chorych, spełniająca rolę izolatki. 

12. Wykonawca zapewnia możliwość realizacji programu edukacyjnego poprzez- zajęcia ekologiczne w 

oparciu o zaplecze dydaktyczne w czterech blokach tematycznych – woda, powietrze, gleba, przyroda. 
13. Za opiekę oraz bezpieczeństwo uczestników wyjazdu edukacyjnego w trakcie jego trwania 

odpowiada Wykonawca. 

14. Wykonawca zapewnia bezpłatny pobyt kadry pedagogicznej proporcjonalnie do ilości 

uczestników. 

15. Wykonawca zapewnia zaplecze (rzeczowe i osobowe) umożliwiające realizację programu 

przyrodniczo-ekologicznego. 

16. Obiekt powinien być przystosowany do wypoczynku dzieci i młodzieży zgodnie z 

rozporządzeniem MEN z dnia 30 marca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 452) 

17. Dane osobowe zostaną przekazane po uzyskaniu przez Zamawiającego pisemnej zgody 

Instytucji Pośredniczącej (IP) podpisania odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych, o ile taka będzie wymagana przez IP. 

19. W zakresie poufności współpracy Zleceniobiorca zobowiązuje się do : 

a) Zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących uczestników wyjazdu z wyłączeniem 

przypadków przewidzianych w niniejszej umowie oraz przepisów prawa obowiązujących w tym 

zakresie. 

b) Ochrony danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz rozporządzeniem MSWiA z dnia 29.04.2004r. 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. Nr 100 poz.1024) 

c) Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy wszelkie niezbędne informacje mogące 

mieć wpływ na jakość realizowanego przedmiotu umowy z wyłączeniem informacji, do których 

zachowania w poufności Zamawiający jest zobowiązany na mocy obowiązujących go zasad etyki 

lub przepisów prawa. 

 

 §3 

Termin wykonania przedmiotu umowy: 18-22 września 2017 rok 

 

§4 

Uczestnicy wyjazdu zostaną zakwaterowani w pokojach 3,4,5 – osobowych z dostępem do łazienki 

z toaletą. Wyposażenie pokoi standardowe. Zapewnione zostaną 4 posiłki dziennie (śniadanie, 

obiad, podwieczorek, kolacja). 

 §5 

1. Łączna kwota za realizację niniejszej umowy wynosi: ogółem brutto: ………….. zł (słownie: 
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……………………. 00/100), w tym podatek VAT. 

2. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi na podstawie faktury wystawionej 

przez Wykonawcę. 

3. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Wykonawcę bezusterkowy protokół 

odbioru. 

4. Płatność nastąpi przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy, w terminie 14 dni od 

dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

5. W cenie oferty zawarte są wszystkie koszty związane ze zorganizowaniem wyjazdu. 

6. Należność współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach Projekt "Edukacyjne SOS-

podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na 

zagrożenie niedostosowaniem społecznym  w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku 

Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 umowa nr. RPLD.11.01.02-

10-B043/16-00,   

 

 §6 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu 

umowy zgodnie z ustawą O usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 187 ). 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy zgodnie z przedstawioną ofertą, 

należytą starannością i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz normami. 

3. Wykonawca oświadcza, iż posiada polisę ubezpieczeniową w zakresie prowadzonej działalności 

ważną przez cały czas obowiązywania niniejszej umowy. Przed rozpoczęciem przewozu 

przewoźnik okaże przedstawicielowi Zamawiającego polisę ubezpieczeniową (OC). 

§ 7 

1. Reprezentantem Zamawiającego dla celów związanych z realizacją postanowień niniejszej 

umowy jest Pani Joanna Kamińska. 

2. Reprezentantem Wykonawcy dla celów związanych z realizacją postanowień niniejszej umowy 

jest Pan/i ………………. 

§8 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek ze świadczeń określonych w 

§ 1 i 2 niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10 

% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 

2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1. 

3. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, zobowiązany on jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 5 ust. 1. 

4. Jeżeli wysokość kar umownych nie pokryje poniesionej przez Zamawiającego szkody, 

przysługuje mu prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

określonych w Kodeksie Cywilnym. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. § 

§9 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 
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nieważności. 

2. Zmiany umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach: 

1) Zaistnienia okoliczności po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacja 

finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie 

były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy – zmianie może ulec termin realizacji 

umowy. 

2) Z przyczyn organizacyjnych – zmianie może ulec termin wyjazdu. 

3) Gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność 

prawna, losowa, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności 

skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość 

zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji umowy. 

4) Zmiana liczby uczestników wyjazdu edukacyjnego. 

3. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę , 

zawierającego: 

1) opis propozycji zmiany, 

2) uzasadnienie zmiany, 

3) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy. 

§10 

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

ustawy O usługach turystycznych. 

§11 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo dla 

Zamawiającego sąd powszechny. 

§12 

 Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są: 

1) Zapytanie ofertowe, stanowiące zał. nr 1, 

2) Formularz oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, stanowiący zał. nr 2. 

 

§13 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze 

otrzymuje Zamawiający a jeden egzemplarz Wykonawca. 

 

 

 

Zamawiający:                                                                                       Wykonawca: 
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Załącznik nr 1 do umowy  

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUG 

zrealizowanych w ramach umowy ……………….……………………. z dnia ………………….. 

dla Zamawiającego Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii "SOS" nr 1 ul. Wapienna 24a 

reprezentowany przez Joannę Kamińską - dyrektora Ośrodka 

Wykonawcę: 

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

………………… ………………… w ramach  Projekt "Edukacyjne SOS-podniesienie jakości 

kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie 

niedostosowaniem społecznym  w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii 

SOS nr 1 w Łodzi” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 

2014-2020 umowa nr. RPLD.11.01.02-10-B043/16-00,  zorganizowano 5 dniowy wyjazd 

przyrodniczo-ekologiczny.  

Termin realizacji umowy: ………………………………………………………………..  

 

1. Strony umowy zgodnie stwierdzają, że przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z jej 

zapisami. Zamawiający nie wnosi zastrzeżeń do sposobu jej wykonania, a niniejszy protokół 

stanowi podstawę wystawienia rachunku. 

 2. Zamawiający wnosi następujące zastrzeżenia do sposobu zrealizowanej usługi: 

………………………………………………………………………………………………………... 

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

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

Uwaga: 

 Zaznaczenie wiersza 1 oznacza, że protokół niniejszy stanowi podstawę do wypłacenia 

wynagrodzenia  

Zaznaczenie wiersza 2 oznacza, że wynagrodzenie może być wypłacone po usunięciu zastrzeżeń 

Zamawiającego 

 

 

 Wykonawca:                                                                                                       Zamawiający 

 

 

 


