UMOWA ZLECENIE
nr IOS.041.2.9.2020
Zawarta w dniu 02.10.2020r. w Brudzewie pomi^dzy:
Gmln^Bmdzew z siedzib^przy ul. Turkowskiej 29, 62-720 Brudzew, reprezentowan^ przez:
Wojta Gminy Brudzew - Cezarego Krasowskiego,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Brudzew - Wioletty Gadomskiej
zwan^w dalszej cz^sci umowy ,^leceniodawc^"
a
Panem Zbigniewem Wrzesihskim, prowadz^cym dzialalnosc gospodarcz^ pod fimi^ ZUH GOLD Zbigniew Wrzesinski
z siedzib^ Lisiec Nowy 12A, 621-571 Stare Miasto, NIP: 665-18-55-177, REGON: 310326457, wpisanst do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
zwanym w dalszej cz^sci umowy ^eceniobiorc^".

Umow? zawarto na podstawie obowi^zuj^cego w Urz^dzie Gminy Brudzew Regulaminu udzielania zamowieh na dostawy,

usfugi i roboty budowlane 0 wartosci nieprzekraczajqcejydwnowakosc kwot^

akceptacji wniosku.

§1
1, Przedmiotem umowy jest wykonanie ziecenia zgodnie z dalszymi postanowieniami umowy.
2, Umowa dotyczy wynajmu oraz swiadczenia przez Zleceniobiorce obstugi techinicznej nagtosnienia w trakcie imprezy
plenerowej Swi^to Ctirzanu w Chrz^blicacti.
3, Przedmiot umowy realizowany bedzie w ramach projektu Chrzqblice chrzanu tradycje wspotfinansowanego przez
Samorz^d Wojewodztwa Wielkopolskiego w ramacti programu „Wielkopo!ska Odnowa Wsi 2013-2020",
§2
1, Zleceniobiorca zobowi^zuje si^;
a) rzetelnie wykonac zlecenie z zachowaniem zasad profesjonalizmu,
b) nie rozpowszectiniac jakictikolwiek infonnacji dotyczacych Zleceniodawcy, do ktorycti bedzie mial dostep z tytutu
wykonywanego ziecenia, zarowno w trakcie trwania umowy, jak i po jej ustaniu,
2. Zleceniodawca zobowie^zuje si? do udzielenia Zleceniobiorcy informacji niezb^nych do rzetelnego wykonania zadania.

. §3
1. Zleceniobiorca oswiadcza, ze:
a) dysponuje wiedzq^ doswiadczeniem oraz uprawnieniami niezb^dnymi do nalezytego wykonania przedmiotu umowy,
b) samodzielnie ustala sposob wykonania ziecenia, uwzgl^dniaj^c przy tym wskazowki Zleceniodawcy oraz osob przez
niego wskazanych,
c) nie powierzy wykonania umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zleceniodawcy.
§4
1. Umow^ zawiera si^ na czas okreslony, tj. na czas trwania imprezy plenerowej 04.10.2020r.
2. Miejsce realizacji ziecenia: plac przy Szkole Podstawowej w Ctirz^blicacti.
§5
1. Za wykonane zlecenie Zleceniodawca zaptaci Zleceniobiorcy kwot? 3.000,00 zi brutto (slownie: trzy tysi^ce ztotych
brutto).
2. Wynagrodzenie platne jest na podstawie faktury przedtozonej przez Zleceniobiorcy,

§6
Zleceniobiorca przedklada Zleceniodawcy w formie pisemnej informacji o liczbie godzin wykonywania ziecenia, stanowic|cej
zalc|cznik nr 1 do niniejszej umowy w terminie poprzedzaj^cym termin wyptaty wynagrodzenia.
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§7
Umowa moze bye rozwiazana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystapienia okolicznosci, ktbre uniemozliwiaja
wykonanie umowy, za ktore Strony nie ponosz^ odpowiedzialnosci, w tym przypadku sily wyzszej w rozumieniu ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Z 2019r poz. 1145).
§8
W sprawach nieregulowanych niniejsz^ umowq maj^ zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczegblnosci przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r, Kodeks cywilny oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§9
Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikaj^ce z umowy b^d^ rozstrzygane przez s^d wlasciwy dIa
siedziby Zleceniodawcy.
§10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj^fonny pisemnej.
§11
Niniejsz^ Umow? sporz^dzono w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, dwa egzemplarze

dIa Zleceniodawcy,

jeden egzemplarz dIa Zleceniobiorcy.
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