
GMINA BRUDZEW 

UMOWA ZLECENIE 
nr IO$.041.2.7.2020 

Zawarta w dniu 02.10.2020r. w Brudzewie pomî dzy: 

Gmin^ Brudzew z siedzib^ przy ul. Turkowskiej 29, 62-720 Brudzew, reprezentowana przez: 

Wojta Gminy Brudzew - Cezarego Krasowskiego, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Brudzew - Wioletty Gadomskiej 

zwan^w dalszej cz^sci umowy /amawiajqcym" 
a 

Sp6Wzielnî Soqaln ,̂Powr6cisz tu", zsiedzibaKrwony 32,62-720 Brudzew, NIP 668-19-68-785, reprezentowana przez: 

Prezesa Zarẑ du - Magdalen? Cioiek 

zwan^w dalszej cz^sci umowy ,Wykonawĉ ". 

Umow? zawarto na podstawie obowî zuĵ cego w Urzedzie Gminy Brudzew Regulaminu udzieiania zamowien na dostawy, 
usiugii roboty budowlane o wartosci nieprzel<raczajqcej rownowartosc kwoty 30.000 euro'n trybie akceptacji wniosku. 

§1 
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie ziecenia zgodnie z dalszymi postanowieniami umowy. 

2. Zlecenie wykonane zostanie w ramach projektu Chrzablice chrzanu tradycje ziozonego w ramach X edycji konkursu 

„Pi?knieje wielkopolska wies" - czas trwania 6 godzin. Projekt wspotfinansowany przez Samorẑ d Wojewodztwa 

Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020". 

3. Zamawiaĵ cy zamawia wykonanie, a Wykonawca zobowî zuje si? wykonac zlecenie polegaĵ ce na: 

a) przeprowadzeniu wyktadu obejmuĵ cego nast̂ puĵ ce zagadnienia: 

• charakterystyka produkt6w lokalnych, 

• przyktady produktow lokalnych, 

• wykorzystanie produktow lokalnych w kuchni i medycynie, 

• certyfikacja produktow lokalnych, 

• promocja produktow lokalnych, 

b) przeprowadzeniu warsztatow kulinamych, podczas ktorych przygotowane zostan^ dania na bazie chrzanu. 

§2 
1. Wykonawca zobowî zuje si?: 

a) rzetelnie wykonac zlecenie z zachowaniem zasad profesjonalizmu, 

b) zrealizowac warsztaty zgodnie z programem o ktorym mowa w §1 ust. 3, udzielac odpowiedzi na pylania uczestnikow, 

c) stawic w miejscu realizacji nie pozniej niz 15 minut przed rozpocz?ciem warsztatow, 

d) nie rozpowszechniac jakichkolwiek infonmacji dotycẑ cych Zamawia]̂ cego, do ktorych bedzie mial dost?p z tytutu 

wykonywanego ziecenia, zarowno w trakcie tn«ania umowy, jak i po jej ustaniu, 
2. Zamawiaĵ cy zobowî uje si? do: 

a) udzjetenia Wykonawcy informaqi niezb^nych do rzetelnego wykonania zadania, 
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b) udost̂ pnienta saH oraz niezb^nego sprẑ tu do realizaqi warsztat6w. 

§3 

1. Wykonawca oswiadcza, ze: 

a) dysponuje wiedz^ doswiadczeniem oraz uprawnieniami niezb̂ dnymi do nalezytego wykonania przedmiotu umowy, 

b) niniejsze zlecenie b?dzie rezultatem jego samodzielnej tworczosci i nie naruszy praw osob trzecich, 

c) samodzielnie ustala sposob wykonania ziecenia, uwzgl?dniajc|c przy tym wskazowki Zamawiaĵ cego oraz osob przez 

niego wskazanych, 

d) nie powierzy wykonania umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiajqcego. 

§4 
1, Wykiad oraz warsztaty o ktorych mowa w§1 ust. 3 odb?d^si? w dniu 03.10.2020r, 

2. Miejsce realizacji ziecenia: Swietlica wiejska w Chrzqblicach (gmina Brudzew). 

§5 
1. Za wykonane zlecenie Zamawiaĵ cy zaptaci Wykonawcy kwot? 1.500,00 zt bmtto (stownie: tysî c pi?cset ziotych bnjtto) 

na podstawie przedlozonej faktury. 

2. Wypiata wynagrodzenia o ktorym mowa w ust. 1 nast^i po catkowitym wykonaniu ziecenia, w terminie wskazanym 

na fakturze, na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze. 

§6 
Umowa moze bye rozwî zana na mocy porozumienia Stron w przypadku wyst^ienia okolicznosci , ktore uniemozliwlaĵ  

wykonanie umowy, za ktore Strony nie ponosẑ  odpowiedzialnosci, w tym przypadku sity wyzszej w rozumieniu ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Z 2019r. poz. 1145). 
§7 

W sprawach nieregulowanych niniejsz^ umow^ maĵ  zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczegolnosci przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
§8 

Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikaĵ ce z umowy b^d r̂ozstrzygane przez ŝ d wtasciwy dia 

siedziby Zamawiajq̂ cego. 

§9 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaĵ formy pisemnej, 

§10 
Niniejsẑ  Umow? sporẑ dzono w trzech jednobrzmî cych egzemplarzach, dwa egzemplarze dia Z^awiajqcego, 

jeden egzemplarz dia Wykonawcy. 
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SEARBNTJ^ttMlWY 

UrT^d Gminy Brudzew ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew 
tel. +48 63 279 83 47, feic +48 63 289 20 49 
Gmina Brudzew: NIP: 668-192-31-10, RE60N: 311019409 
www.brudzew.pl, Virww.bip.brudzew.pl 
e-mait: ug@bfudzew.pl 


