
 
 
 

Projekt umowy 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 

UMOWA (projekt) 

Zawarta w dniu …………………..r. pomiędzy: 

Nadnotecką Grupą Rybacką z siedzibą w Trzciance, przy placu Pocztowym 25,  64-980 

Trzcianka, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe 

Miasto  i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 

0000338900, nr NIP: 7642631846, REGON: 301252243 

reprezentowaną przez: 

1) ……………….. – …………………………. 

2) ……………….. – …………………………. 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a    

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

z siedzibą w ……………………, przy ……………………….……………………………wpisaną 

do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych 

Usług Turystycznych Województwa ………………………., nr ……………., NIP ……………….., 

REGON……………… 

reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………… 

zwaną dalej Wykonawcą, 

 

zwana dalej „Umową” 

§ 1 

1. Nadnotecka Grupa Rybacka uczestniczy w realizacji projektu współpracy pt. „Dobre 

praktyki w rybactwie oraz projekty realizowane w ramach wdrażania LSR na przykładzie 

LGR Wielkie Jeziora Mazurskie oraz Nadnoteckiej Grupy Rybackiej” czyli w wizycie 

studyjnej na terenie LGR Wielkie Jeziora Mazurskie, która jest realizowana w ramach 

wdrażania LSR Nadnoteckiej Grupy Rybackiej. 



 
 
 

2. Wizyta studyjna realizowana jest w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, 

objętych Priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartym w 

Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze". 

3. Wizyta studyjna organizowana jest z inicjatywy Zamawiającego w celu podniesienia 

kompetencji, wymiany doświadczeń oraz aktywizacji i integracji rybaków z obszaru NGR i 

LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”, co zrealizowane zostanie poprzez prezentację dobrych 

praktyk i korzyści z rozwoju sektora rybackiego a także wymianę doświadczeń, przepływ 

informacji w zakresie produkcji rybackiej, oferowanych usług dodatkowych oraz 

umożliwienie nawiązania współpracy pomiędzy przedstawicielami sektora z obu grup. 

 

§ 2 

1. W ramach Umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie 

polegające na kompleksowej organizacji i przeprowadzeniu  krajowej wizyty studyjnej 

na terenie LGR Wielkie Jeziora Mazurskie, zgodnie z warunkami i programem 

przedstawionymi w zapytaniu ofertowym z dnia 03.08.2022 r. oraz złożoną ofertą, 

które stanowią integralną część Umowy. 

2. Termin realizacji zadania wyznacza się w dniach 05.09 – 08.09.2022 r. 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania zadania w przypadku wystąpienia 

zdarzeń i okoliczności niezależnych od Wykonawcy i od Zamawiającego, 

uniemożliwiających realizację zadania w w/w terminie (siła wyższa). Zmiana terminu 

realizacji Umowy stanowi zmianę Umowy i wymaga zawarcia aneksu. 

 

§ 3 

1. Wartość usługi strony ustaliły na kwotę …………………zł brutto za całość usługi 

(słownie złotych: ………………………………), w oparciu o przyjętą przez 

Zamawiającego ofertę Wykonawcy tj. uwzgledniającą liczbę osób wskazaną w pkt VI.3 

zapytania ofertowego, o którym mowa w § 2 pkt 1. 

2. Ostateczna wartość wynagrodzenia, jaka zostanie zapłacona Wykonawcy, zostanie 

obliczona jako suma podanych w ofercie stałych kosztów tj.: transportu, związanych z 

organizacją wizyty, gadżetów reklamowych, innych oraz kosztów zmiennych w zakresie 

noclegu ze śniadaniem, wyżywienia, konferencji, rejsów houseboatem, wstępów a także 

ubezpieczenia. W zakresie kosztów zmiennych, Zamawiający dokona zapłaty 

wynagrodzenia proporcjonalnie do liczby osób podanych Wykonawcy na 7 dni 

kalendarzowych przed planowanym wyjazdem. Zmiana wartości usługi z tego tytułu 

stanowi zmianę Umowy i wymaga zawarcia aneksu. 

3. Rozliczenie kosztów i zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Faktura będzie wystawiona  po 

zakończeniu wyjazdu.  

 

§ 4 

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w stosunku do 

treści zapytania ofertowego, w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian 

wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, a 

takie zmiany są niezbędne do prawidłowego wykonania zadania . Wystąpienie zmian w 

realizacji zadania polegających na wprowadzeniu nieistotnych odstępstw w stosunku do 



 
 
 

założeń nie będzie traktowane jako zmiana Umowy, z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie 

wpłyną na zwiększenie wartości wykonania zadania określonej Umową i ustalonej w trakcie 

postępowania ofertowego. 

 

§ 5 

1. Mając na względzie okoliczność, że zamawiający zamierza sfinansować wykonanie zadania 

ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych (środków unijnych), strony zobowiązują 

się do dołożenia wszelkich starań aby nie odstąpić od Umowy, jednak w sytuacji pojawienia 

się zdarzeń i okoliczności, których strony nie znały na etapie podpisywania Umowy, 

mających charakter siły wyższej, strony zastrzegają sobie możliwość odstąpienia od 

Umowy.  

2. W razie odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 

50% wartości Umowy określonej w § 3 ust. 1 tj. kwoty ………………….. zł brutto.  

3. Jeżeli Wykonawca będzie opóźniał realizację zamówienia, z przyczyn innych niż 

wymienione w § 2 ust. 3, tak że termin wyjazdu nie będzie mógł być zachowany, 

Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy bez wyznaczenia Wykonawcy 

terminu dodatkowego oraz zwolniony będzie z zapłaty wynagrodzenia.  W takiej sytuacji 

Wykonawca może być zobowiązany do zapłacenia kary umownej określonej w   ust. 2. 

4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, Zamawiający może żądać 

od Wykonawcy zapłaty kary umownej określonej w   ust. 2.  

5. Jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego będzie wyższa niż wysokość kary umownej, 

określonej w ust. 2, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego karę umowną na zasadach ogólnych. 

 

§ 6 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

2. Umowa zostaje zawarta na czas realizacji zadania, wskazanego w § 2. 

§ 7 

1. Jakiekolwiek zmiany treści Umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie. 

2. Dla rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w związku z Umową odpowiednim jest sąd 

powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Wszelka korespondencja pomiędzy stronami – zarówno dotycząca Umowy jak i każda inna 

– będzie dokonywana na adresy umieszczone na wstępie Umowy. 

5. Umowę sporządzono w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

Umowy dla każdej ze stron. 

 

 

Zamawiający         Wykonawca 

 

 

    ……………………….. ………………………..

     


