UMOWA

Zawarta dnia…… w Sejnach pomiędzy:
Dane Hotelu

a
Fundacją Pogranicze z siedzibą w Sejnach, ul Piłsudskiego 37 wpisaną przez Sąd Rejonowy
w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych
Zakładów Opieki Społecznej pod nr 0000178248, reprezentowaną przez dwóch członków
zarządu – Małgorzatę Sporek-Czyżewską i Bożenę Szroeder – dalej zwaną „Fundacja”

Zważywszy, że Zamawiający realizuje projekt p.t „Atlantyda Pogranicza – transgraniczny
szlak kulturowy” w terminie styczeń 2013 – grudzień 2014 r. (dalej zwany „Projektem”),
realizowanym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej ENPI Litwa-Polska-Rosja
2007-2013” współfinansowanego przez Unię Europejską, Strony postanowiły co następuje:

§1

Przedmiotem niniejszej umowy jest:
Pobyt w hotelu dla grupy 40-osobowej w terminie 1-12 lipca 2013 roku i wyżywienie/
catering dla grupy zakwaterowanej (40 osób) i niezakwaterowanej (10 osób)
- pokoje 1, 2, 3 i 4 osobowe
- catering dostarczany 3 razy dziennie (śniadanie, obiad, kolacja), codziennie w okresie 1-12
lipca do Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie, pod adresem: Krasnogruda
14, 16-500 Sejny
§2

Strony ustaliły szacunkową cenę brutto przedmiotu umowy określonego w § 1 na: ………zł.
Faktyczna wartość kosztów zostanie ustalona po wykonaniu usługi, na podstawie
rzeczywiście wydanej ilości posiłków i noclegów.

§3

Zapłata przez Fundację za przedmiot umowy nastąpi po wykonaniu usługi i wystawieniu
faktury przez HOTEL, w ciągu 14 dni od dnia wystawienia faktury.

§4

1.
2.

Strony ustalają termin realizacji umowy na: 01.lipiec -12.lipiec 2013 roku.
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
§5

Strony oświadczają że działają w dobrej wierze i zobowiązują się przestrzegać z należytą
starannością ustaleń zawartych w niniejszej umowie.

§6

Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności
2.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową maja zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego
3.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron.
1.
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