
UMOWA Nr …../2019 

na organizację  obozu socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin 

dotkniętych różnego rodzaju dysfunkcją społeczną  

 

zawarta   w dniu ……………….  pomiędzy Gminą Bądkowo 

reprezentowanymi przez Ryszarda Stępkowskiego 

zwanym dalej Zamawiającym 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy  Aleksandry Hofman 

 

a  

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

zwaną dalej Wykonawcą 

 

§ 1 

 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania :  

1. Organizację 10- dniowego obozu socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży 

z rodzin dotkniętych różnego rodzaju dysfunkcją społeczną w terminie : 

…………………….. 

2. Miejsce prowadzenia obozu - ……………………. 

3. Liczba dzieci skierowana na obóz wynosi - ……………. 

 

                                                   § 2  

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zajęć socjoterapeutycznych 

2. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia dzieciom korzystania z grupy 

samopomocowej Alateen 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia fachowej kadry pedagogicznej 

i psychologicznej 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dzieciom czterech posiłków 

dziennie zgodnie z obowiązującymi przepisami o żywieniu zbiorowym dzieci 

i młodzieży 

5. Wykonawca zapewnia dzieciom i młodzieży odpowiednie warunki sanitarne  

( osobne toalety dla dziewcząt i chłopców, prysznic, ciepła woda ) 

6. Wykonawca zapewnia dzieciom organizację zajęć rekreacyjnych 

 



 

 

 

 

 

                                                     § 3  

 

1. Cenę brutto za pobyt 1 osoby ustala się na kwotę – ………... zł 

    słownie : ……………………………………………………... 

 

 

§ 4 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 

sytuacjach :  

1.1. gdy zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub jego likwidacja 

1.2. zostanie wydany nakaz zajęcia Wykonawcy 

1.3. Wykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy 

1.4. W sytuacji określonej w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych oraz w przypadku wydania przez właściwy organ 

decyzji wstrzymującej prowadzenie obozu 

 

                                                   § 5 

 

Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy będzie 

rozpatrywał sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego  

 

                                                    § 6  

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego 

 

§ 7  

 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli sposobu wykonania zlecenia 

2. Zamawiający będzie uprawniony do naliczania kar za niewykonanie umowy 

ujawnione przez zamawiającego w trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1     

w wysokości 5% od ceny ustalonej na podstawie &3 niniejszej umowy oraz 

ilości przekazanych skierowań na obóz  

 



 

 

 

§ 8 

 

Wszelki zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej  

 

 

§ 9  

 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu 

dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                               WYKONAWCA 


