
 

UMOWA   Nr  ……  /2016 

Zlecenie wykonania zadania związanego z realizacją zadań gminy z zakresu profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych . 
 
Zawarta dnia ……..2016r. w  Bądkowie   pomiędzy: 
 
Gminą Bądkowo z siedzibą w  Bądkowie  ul. Włocławska 82 , reprezentowanym przez  
Wójta Gminy Bądkowo – Pana Ryszarda Stępkowskiego, zwaną dalej Zamawiającym  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bądkowo – Pani Aleksandry Hofman 

 
a 
 
………………….. reprezentowanym przez ………………….. zwaną dalej Wykonawcą. 
 
 

   §1 

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia rady 
pedagogicznej, tj. 12 nauczycieli w zakresie   realizacji Programu ,, Przyjaciele Zippiego”-  na 
rzecz klas ,,0”- III  Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bądkowie. 

 

 §2                             

Wykonawca zobowiązuje się wykonać wymienione w §1  czynności w okresie   od  dnia 
……………….. do …………………. – łącznie 12 h na rzecz 12 nauczycieli, w Zespole 
Szkolno – Przedszkolnym w Bądkowie przy ul. Włocławskiej 13; 87-704 Bądkowo. 

         §3                                                                
Wykonawca zobowiązuje się wykonać  powierzone zadanie  z należytą starannością zgodnie 
z podanym w § 2 terminem. 

 

§4 

Za prawidłowo wykonane zlecenie Zamawiający zobowiązuje się wypłacić Wykonawcy 
należność w 2 ratach, płatne  w  ciągu 7 dni od przedłożenia faktury przez Wykonawcę, 
płatne przelewem na rachunek bankowy ……………………………….. 
Pierwsza rata w wysokości ……….zł  za szkolenie rady pedagogicznej, płatna po zawarciu 
umowy i wystawieniu faktury w terminie j.w.; 
Druga  rata płatna w wysokości ………zł , po przeprowadzeniu szkolenia i wystawieniu 
faktury w terminie j.w. 
 Łączna wartość zlecenia wynosi …….. zł brutto (słownie: ……………… 00/100 złotych).  

                                                                          §5 

W przypadku nie wykonania zlecenia w terminie, wykonania go wadliwie lub w sposób 
nienależyty Zamawiający ma prawo do pomniejszenia wynagrodzenia lub anulowania 
zlecenia bez odszkodowania. 

  

 
 



 
§6 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić materiały szkoleniowe na rzecz rady pedagogicznej 
oraz na rzecz dzieci niezbędnych do realizacji Programu ,,Przyjaciele Zippiego”. 

            
                                                                            §7 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 

 

                                          §8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

 

       §9 

Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji tej umowy będą rozstrzygane przez Sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.  

 

       §10 

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  
ze stron. 

 

         

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

      Zamawiający            Wykonawca 

 
 


