
 

 

 

 Umowa  

 

Zawarta w dniu  ……………….  pomiędzy  …………………………………., adres: 

………………………………………….., wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez 

……………………………….. nr ……………………………………………. , NIP ……………………….,  

REGON …………………….. reprezentowanym   przez:   …………………………………………….,  zwanymi  dalej 

„Zleceniobiorcą” , 

a   

Powiatem Suwalskim ul. Świerkowa 60 16-400 Suwałki NIP 844-20-81-910 REGON 790670846 w imieniu którego 

działa Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku Lipniak 3 16-402 Suwałki, reprezentowanym     przez : 

Bożennę Jadwigę Chmielewską  została  zawarta  umowa  następującej treści : 

        § 1 

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji   organizację  wycieczki  na  trasie 

…………………………………..... w  dniach  ………………………..  dla grupy   ………………. osób . 

§ 2 

W ramach niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się: do zabezpieczenia  świadczeń  zgodnie z zapytaniem 

ofertowym i      uzgodnionym programem wycieczki  załącznik nr.1. 

 

       § 3 

1. Strony ustalają koszt jednego miejsca na wycieczce  na kwotę ………………..  zł/os.  przy grupie  40 osób. 

2. Cena przedmiotu  umowy  wynosi : ……………………  zł  (słownie  : …………………………………………..  ). 

 § 4 

1.Strony ustalają następujące terminy i formalności  rozliczenia; 

1. Wpłata   zaliczki w wysokości  …………… PLN, (słownie PLN: …………………..   płatne   do dnia  

………………. r. na rachunek  bankowy………………………………………………………………………. 

2. Pozostała  należność ……………………… zł słownie: …………………………………………… zł płatna      

do dnia  ……… r.  na rachunek bankowy……………………………………………………………………… 

 

§ 4 

Zleceniobiorca zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia imprezy turystycznej tj. Wycieczki do 

…………………………… (samolotem) zgodnie z programem ramowym stanowiącym integralną część niniejszej 

umowy i przyjmuje na siebie odpowiedzialność za realizację świadczeń objętych niniejszą umową. Jeżeli jednak z 

przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy świadczenia lub ich część nie zostaną zrealizowane Zleceniobiorca zapewni 

Zleceniodawcy świadczenia zastępcze. W przypadku braku możliwości zapewnienia takich świadczeń Zleceniobiorca 

przyjmuje na siebie stosowną odpowiedzialność finansową i zobowiązany jest do dokonania zwrotu części opłat za 

usługi, biorąc za podstawę wartość utraconej usługi. 

Wysokość odszkodowawcza nie może przekroczyć dwukrotności ceny świadczeń. 

 

§ 5 

1. Do kontaktu w sprawie realizacji umowy upoważnieni są : 

1) ze strony Wykonawcy …………………………    tel…………………………... 

2) ze strony Zamawiającego –  ……………………   tel………………………… 



 

 

 

 

§ 6 

1. Reklamacje  związane z realizacją programu imprezy oraz świadczeń objętych niniejszą umową winny być zgłoszone 

przez klienta do pilota w czasie trwania imprezy w celu niezwłocznego usunięcia ewentualnych uchybień. Okoliczności 

podnoszone w reklamacji powinny być potwierdzone na piśmie w czasie trwania imprezy przez pilota poprzez pisemną 

adnotację „przyjęto do wiadomości”. 

2. W przypadku braku satysfakcjonujących „Zleceniodawcę” rozstrzygnięć o których mowa w § 6 pkt 1 -  Zleceniodawca 

ma prawo zgłosić reklamację do Wykonawcy w formie pisemnej do 7 dni od  daty zakończenia wycieczki. 

 

§ 7 

Wykonawca  oświadcza, że  posiada: 

1) Zaświadczenie o dokonaniu wpisu do Rejestru Organizatorów  Turystyki  i Pośredników Turystycznych  Nr 

…………………  wydane przez 

……………………………………………………………………………………………….., 

2) Gwarancję Ubezpieczeniową z tytułu prowadzenia działalności w zakresie organizowania imprez 

 turystycznych oraz pośrednictwa w zawieraniu umów o świadczenie  usług turystycznych – Umowa o udzielenie 

Gwarancji Ubezpieczeniowej Turystycznej nr :  ……………………………………………………... 

 

§8 

Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§9 

W  sprawach nie uregulowanych niniejszych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 10 

Wszelkie ewentualne spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy będą się starały rozstrzygać na drodze 

polubownej, a w przypadku jej bezskuteczności strony ustalają  Sąd Właściwy dla siedziby strony powodowej. 

 

§ 11 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. 
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