
 

 

 

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego            

Wzór  

UMOWA NR  …../LIFEDrawaPL/2021 

 

zawarta w Szczecinie w dniu ……………..  2021 r. pomiędzy: 

Skarbem Państwa – Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie,  
ul. Firlika 20,  71-637  Szczecin,  NIP:851-307-35-63  REGON: 320-590-577, 
reprezentowaną  przez: Aleksandrę Stodulną – Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska,  zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym", a 

firmą .............. ………, NIP. , REGON……………………………….........., 

reprezentowaną przez: ……………………………………………………………................., 

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą".  

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie procedury udzielenia zamówienia publicznego 

o wartości większej niż 5 000 zł i mniejszej niż 130 000 zł prowadzonej na zasadach 

określonych w § 9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Szczecinie - Zarządzenie nr 1/2021 Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Szczecinie z dnia 4 stycznia 2021r. 

 

§ 1  
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi hotelowej wraz z usługą gastronomiczną  

i konferencyjną w dniach 25-26 listopada 2021 r. na potrzeby RDOŚ w Szczecinie  

w związku z organizacją warsztatów (zwanej dalej Warsztatami) pn. „Działania dla 

ochrony siedliska rzek włosienicznikowych realizowane w dorzeczu Drawy w ramach 

LIFE13 NAT/PL/000009 jako przykład dobrych praktyk renaturyzacji rzek żwirodennych”, 

organizowanych w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL „Active 

protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa 

basin in Poland /Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza 

ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

2. W warsztatach weźmie udział 55 osób z zastrzeżeniem ust. 4 i § 2 ust. 3 i 5.  

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości osób, bez 

prawa dochodzenia przez Wykonawcę odszkodowania z tego tytułu.  

4. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy informacji o ostatecznej liczby 



 

 

uczestników najpóźniej w terminie 5 dni roboczych przed datą przyjazdu. 

5. Usługa hotelowa wraz z usługą gastronomiczną i konferencyjną powinny być świadczone 

zgodnie z wymogami aktualnego na dzień organizacji wydarzenia rozporządzenia Rady 

Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  

z wystąpieniem stanu epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 

6. Integralną częścią niniejszej umowy jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z 

ofertą Wykonawcy. 

 

 

§ 2  

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają łączne wynagrodzenie w 

wysokości.................. zł brutto (słownie: ……………/100), w tym …. zł podatek VAT (…%). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało ustalone z przeliczenia przewidywanej 

liczby uczestników warsztatów (55 osób, w tym: 21 osób w pokojach 1 osobowych, 34 osoby 

w pokojach 2 osobowych) oraz ceny jednostkowej usługi hotelowej i gastronomicznej oraz 

ceny ryczałtowej za udostępnienie sali konferencyjnej z wyposażaniem, ustalonych na 

podstawie oferty Wykonawcy z dnia ……., w następującej w wysokości: 

1)  w zakresie usługi gastronomicznej: ………….. zł (słownie: ……………..) brutto, za 

wyżywienie 1 (słownie: jednej) osoby podczas całego pobytu. 

2)  w zakresie usługi hotelowej: 

a) pokój 1 osobowy:                    zł (słownie:                 ) brutto, za 1 (słownie: jeden) nocleg 

1 (słownie: jednej) osoby, 

b) pokój 2 osobowy:                    zł (słownie:                    ) brutto, za 1 (słownie: jeden) 

nocleg 1 (słownie: jednej) osoby, 

3)  w zakresie udostępnienie sali konferencyjnej z wyposażeniem: …………zł 

(słownie:                 ) brutto. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy jest uzależnione od faktycznej liczby osób biorących udział  

w warsztatach. 

4. Ustalone wynagrodzenie obejmuje wszystkie należne podatki, opłaty i zaspokaja wszelkie 

roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonywania niniejszej umowy. 

5. Zmniejszenie ilości osób w stosunku do liczby uczestników określonej w opisie przedmiotu 

zamówienia nie stanowi podstawy do zmiany Umowy i nie skutkuje żadnymi sankcjami 

wobec Zamawiającego. Wykonawcy nie będzie służyło żadne roszczenie z tym związane, 

w szczególności roszczenie wobec Zamawiającego o zapłatę za ilość osób stanowiących 

różnicę pomiędzy przewidywaną ilością osób, a ilością osób faktycznie biorących udział w 

warsztatach. 

6. Dane do wystawienia faktury:  

 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 20,  

71-637 Szczecin, NIP 851-307-35-63, REGON 320-590-577 

7. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2  nastąpi w terminie do 30 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury/rachunku. Dniem zapłaty jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku 

bankowego Zamawiającego.  

8. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez 



 

 

Wykonawcę w treści wystawionej Zamawiającemu faktury o nr: 

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

                                       /należy wpisać nr rachunku bankowego/ 

 

z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym  

w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie 

ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie  

na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie. 

 

§3 

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 2, stosownie do zapisów 

opisu przedmiotów zamówienia, zapewni: 

1) zakwaterowanie, 

2) wyżywienie, 

3) salę konferencyjną, 

4) miejsca parkingowe, 

5) bezpłatne udostępnienie wszystkim uczestnikom możliwości korzystania ze strefy 

relaksacyjnej bez dodatkowych opłat- jeżeli hotel/ośrodek/pensjonat będzie dysponował 

takim zapleczem. 

2. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot niniejszej umowy z należytą starannością. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej przez siebie  działalności gospodarczej i na tą okoliczność przedkłada kopię 

polisy ubezpieczeniowej. 

 

§4 

1. Strony ustalają stosowanie kar umownych w następujących przypadkach: 

1) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (również w przypadku 

niedotrzymania warunków pobytu, wyżywienia i innych wymagań określonych w 

niniejszej umowie) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 

500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

2) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 

20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy, 

2. Jeżeli wartość szkody przewyższy wartość należnych kar umownych, Zamawiający będzie 

mógł dochodzić należności w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego wynagrodzenia. 

4. Kary umowne są niezależne od siebie i kumulują się. 

 

       §5 

1. W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie ogólnie obowiązujące 

przepisy. 

2. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę 

trzecią. 



 

 

3. Ewentualne spory strony będą w pierwszej kolejności rozstrzygać polubownie. 

4. Sprawy sporne nie rozstrzygnięte polubownie strony poddają orzecznictwu sądom 

powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Umowę wraz sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla 

Wykonawcy i dwóch dla Zamawiającego. 

 

 

 

Załączniki:   

1. Opis przedmiotu zamówienia 

2. Oferta wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

              WYKONAWCA                                                                          ZAMAWIAJĄCY 


