UMOWA
Nr …../2022/MOS

zawarta w dniu ………….….. 2022 r. w Białymstoku między
Miastem Białystok ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok NIP 966-211-72-20, w imieniu którego
występuje Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Białymstoku ul. Zwycięstwa 28 15-703 Białystok
reprezentowany przez:
Pawła Łucyka – Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Białymstoku
zwanym dalej „Zleceniodawcą”,
a ………………………………………………………….……….,
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………,
zwanym dalej „Zleceniobiorcą”
zawarto umowę następującej treści:
§1
1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia zajęć weekendowych
z nauki i doskonalenia pływania na brodziku i na dużym basenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 28:
- doskonalenie nauki pływania na dużym basenie w soboty,
- nauka pływania na brodziku w soboty i niedziele,
zgodnie z rozkładem zajęć, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Zleceniobiorca zobowiązany jest prowadzić dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie
poszczególnych zajęć, czas ich trwania oraz personalia uczestników.
3. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia do wykonywania zobowiązań
wynikających z niniejszej umowy.
4. Zleceniobiorca wykona powierzone prace z dołożeniem należytej staranności
§2
Termin wykonania prac określonych w § 1 ustala się na okres:
od 01.09.2022 r. do 22.06.2023 r.
§3
Zleceniobiorca może powierzyć wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy osobom
trzecim posiadającym stosowne uprawnienia, za uprzednią zgodą Zleceniodawcy – wykaz tych osób
stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
§4
1. Za wykonanie usług określonych w § 1 Zleceniobiorca otrzyma po ich wykonaniu wynagrodzenie,
zgodnie z tabelą wynagrodzenia stanowiącą załącznik nr 3, zawierającą ceny jednostkowe, ilość dni
oraz łączne wynagrodzenie za rok szkolny 2022/2023.

2. Łączna wartość zamówienia wynosi …. zł netto + 23% podatku VAT, tj. …. zł, łącznie ….. zł
brutto.
3. Wynagrodzenie będzie płatne miesięcznie, z dołu na konto Wykonawcy w terminie 14 dni, na
podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.
4. Dane do faktury:
Nabywca:

Miasto Białystok ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok NIP: 966 211 72 20

Odbiorca:

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Białymstoku ul. Zwycięstwa 28
15-703 Białystok
§5

Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnego aneksu.
§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§7
Spory mogące wyniknąć z zawarcia i wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy
sąd z siedzibą w Białymstoku.
§8
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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