
 

Załącznik nr 2  

do zapytania ofertowego  

z dnia 11.03.2022 r 

Wzór Umowy 

  

Zawarta w Grajewie w dniu …….. r. pomiędzy: 

Miastem Grajewo ul. Strażacka 6A  19-200 Grajewo  NIP 7191532012 

w imieniu i na rzecz którego działa  na podstawie pełnomocnictwa 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie ul. Strażacka  2  19-200 Grajewo 

reprezentowany przez Dyrektora Marka Duchnowskiego  

 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

 a…….NIP……Regon 

 

reprezentowanym przez ….. 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 

§ 1 Przedmiot Umowy 

 

1.Niniejsza umowa określa zasady świadczenia usług w zakresie przewozów pasażerskich 

środkami transportu samochodowego Wykonawcy. 

2.Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przewozów pasażerskich sekcji 

sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie taborem i cenach 

zaoferowanych w ofercie cenowej z dnia …….. roku, która jest integralną częścią umowy 

w terminie od dnia 01.04.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku. 

3. Wykonawca, zamówiony telefonicznie oraz mailem co najmniej na 7 dni wczesniej przed 

wyjazdem przez Zamawiającego kurs będzie zrealizować w miarę zapotrzebowania 

Zamawiajacego .  

4. Strony zobowiązują się wykonywać zobowiązania wynikające z niniejszej umowy z należytą 

starannością wymaganą w obrocie profesjonalnym, dbałością o zachowanie dobrego imienia  

i wzajemnych interesów gospodarczych oraz wedle najlepszej wiedzy i umiejętności. 



2. Wykonawca oświadcza, że posiada wszystkie pozwolenia potrzebne do prowadzenia 

działalności gospodarczej oraz do wykonywania przewozów pasażerskich . Oferowane środki 

transportu spełniają wymagania techniczne określone w przepisach ustawy – Prawo o ruchu 

drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (tj. Dz.U. z 2020, poz.110 z późn. zm.) oraz innych 

przepisach dotyczących przewozu osób, w  tym ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 

drogowym (tj. Dz.U. z 2019, poz. 2140 z późn. Zm.) 

 

§ 2 Zobowiązania Zamawiajacego 

 

I. Zamawiający zobowiązuje się :  

 

1.  do dokonywania zamówień usług przewozów pasażerskich sekcji sportowych Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie u Wykonawcy w czasie obowiazywania umowy,  

z częstotliwością wg. potrzeb Zamawiającego. Zamawiający będzie zamawiać usługę 

telefonicznie oraz mailem, co najmniej na 7 dni przed terminem jej realizacji. 

2. że składane zamówienie będzie określać w szczególności termin przewozu osób, trasę, 

liczebność osób które należy transportować oraz termin i godzinę rozpoczęcia przewozu. 

 

§ 3 Zobowiązania Wykonawcy 

 

II. Wykonawca zobowiązuje się:  

1. przedstawić posiadane uprawnienia do wykonywania określonej działalności  

lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (licencja  

na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób wydane na podstawie 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Z 2019 r. poz.2140 z póź. 

zm.).  

2. do przygotowania i realizacji zamówionych przewozów pasażerskich sekcji sportowych 

zgodnie z zapotrzebowaniami Zamawiającego. 

3. do utrzymania niezmienności cen oferowanych usług w czasie trwania umowy tj.: 

- trasa do 30 km autokar do 8 osób – cena … złotych brutto za 1 km 

- trasa do 30 km autokar do 21 osób – cena … złotych brutto za 1 km 

- trasa do 30 km autokar do 30 osób – cena … złotych brutto za 1 km 

- trasa do 30 km autokar do 50 osób – cena … złotych brutto za 1 km 



- trasa do 50 km autokar do 8 osób – cena … złotych brutto za 1 km 

- trasa do 50 km autokar do 21 osób – cena …złotych brutto za 1 km 

- trasa do 50 km autokar do 30 osób – cena … złotych brutto za 1 km 

- trasa do 50 km autokar do 50 osób – cena …. złotych brutto za 1 km 

- trasa do 80 km autokar do 8 osób – cena … złotych brutto za 1 km 

- trasa do 80 km autokar do 21 osób – cena … złotych brutto za 1 km 

- trasa do 80 km autokar do 30 osób – cena … złotych brutto za 1 km 

- trasa do 80 km autokar do 50 osób – cena … złotych brutto za 1 km 

- trasa do 100 km autokar do 8 osób – cena … złotych brutto za 1 km 

- trasa do 100 km autokar do 21 osób – cena … złotych brutto za 1 km 

- trasa do 100 km autokar do 30 osób – cena … złotych brutto za 1 km 

- trasa do 100 km autokar do 50 osób – cena … złotych brutto za 1 km 

- trasa powyżej 100 km autokar do 8 osób – cena … złotych brutto za 1 km 

- trasa powyżej 100 km autokar do 21 osób – cena … złotych brutto za 1 km 

- trasa powyżej 100 km autokar do 30 osób – cena … złotych brutto za 1 km 

- trasa powyżej 100 km autokar do 50 osób – cena … złotych brutto za 1 km 

4. do zapewnienia odpowiedniej jakości i standartu realizowanych usług.  

5. do wskazania Zamawiającemu lub osobie przez niego upoważnionej, przed każdym 

wyjazdem i zaraz po powrocie,  aktualnego stanu licznika pojazdu i potwierdzić  

to podpisami obu stron na dokumencie wyjazdu obowiązujacym w MOSiR Grajewo. 

6. że w sytuacjach wyjatkowych ( np. awaria autokaru) do wskazania podmiotu, który 

usługę przewozu wykona za Wykonawcę na koszt Wykonawcy i poiformuje o Wykonawcy 

zastępczym Zamawiającego.  

 

 

 

 

§ 4 Płatności 

 

1. Z tytułu wykonania umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy każdorazowo kwotę 

za wykonany przewóz osób zgodnie z cennikiem złożonej oferty stanowiacej załącznik 

nr 1 do zapytania ofertowego nr ….. z dnia …….. r. i zapotrzebowaniem na kurs 

złożonym przez Zamawiającego. Dane do wystawianych przez Wykonawcę  

faktur VAT: 



Nabywca :  Miasto Grajewo 

                     19-200 Grajewo 

                     ul. Strażacka 6 a 

                     NIP 719 153 20 12  

 

Odbiorca :  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie 

                     ul. Strażacka 2  

19-200 Grajewo  

 

2. W przypadku nie wykonania danego przewozu osób sekcji sportowych Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie przez Wykonawcę w terminie określonym 

przez Zamawiającego, Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z realizacją 

usługi przewozu, której dokona inny podmiot wskazany przez Zamawiajacego. 

 

§ 6 Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie zmiany do Umowy wymagają zgody obu Stron, wyrażonej w formie pisemnej, 

pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia  z należytą starannością, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami umowy. 

4. Wszelkie spory, powstałe na tle stosowania postanowień niniejszej Umowy, Strony 

zobowiązują się rozstrzygać na drodze polubownej. W wypadku nie osiągnięcia 

porozumienia na tej drodze, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd właściwy  

dla siedziby Zamawiajacego. 

5. Umowa może być rozwiazana przed upływem terminu jej obowiązywania za 

porozumieniem stron na koniec miesiąca. 

6. Umowa może być rozwiazana przez Zamawiającego w przypadku nie wywiązywania się 

przez Wykonawcę z postanowień umownych za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze Stron. 

§ 7 



Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia                    

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) 

 

informuję, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Grajewie z siedzibą w Grajewie przy ul. Strażackiej 2. tel: 86 261 

11 34 e-mail: biuro@mosir.grajewo.com  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji  

w Grajewie możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@ecrklex.pl    

3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego 

rozporządzenia j/w o ochronie danych osobowych w celu realizacji umowy. 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione  

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres 5 lat. 

6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 

skutkować odmową zawarcia umowy. 

 

 

 

………………………………     ………………………………. 

Zamawiający               Wykonawca 
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