Załącznik nr 1

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI

1. Miejsce wyjazdu i przyjazdu autokaru:
Plac przy MOK - Al. Wolności w Nowym Sączu o godz. około 15:00- 17:00
2. Ilość osób – 25 pracowników Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu
3. Cena jednostkowa brutto za jednego uczestnika winna zawierać następujące świadczenia:
a/ wyŜywienie
– II dzień: obiadokolacja, napoje do kolacji
- III dzień: śniadanie kontynentalne – obiadokolacja, napoje i specjalna kolacja w restauracji
w centrum Rzymu
- IV dzień: śniadanie kontynentalne, obiadokolacja, napoje
- V dzień: śniadanie kontynentalne, obiadokolacja, napoje
- VI dzień: śniadanie kontynentalne, napoje
b/ transport – autokar komfortowy wyposaŜony w klimatyzację i WC
co najmniej 2 kierowców,
c/ opieka pilota,
d/ przewodnik podczas zwiedzania,
e/ ubezpieczenie NNW, opłata klimatyczna, opłaty parkingowe,
g/ bilety wstępu do zwiedzanych miejsc ujęte w kosztach wycieczki,
h/ 4 noclegi –pokoje 1,2,3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym (oddzielne łóŜka, nie
dopuszcza się łóŜek piętrowych). Zakwaterowanie w jednym ośrodku dla wszystkich
uczestników wycieczki, nie dalej niŜ 20 km od Rzymu, ( 1 nocleg w Rimini ).
4. Program wycieczki:
I dzień: 22.09.2008r. wyjazd z Polski w godz. około 15:00 – 17:00, przejazd przez Słowację i
Austrię do Włoch.
II dzień: 23.09.2008r. Przyjazd do Padwy zwiedzanie –Plac Prato, Bazylika Św.Antoniego
wraz z grobem Świętego, relikwiarzem i przylegającym klasztorem, centrum historyczne.
Przyjazd do Rzymu na obiadokolację i nocleg.
III dzień: 24.09.2008r. śniadanie, wyjazd do Rzymu całodzienne zwiedzanie – Bazylika Św.
Jana na Lateranie, Santa Maria Maggiore, Bazylika Św. Pawła za Murami, Św. Schody,
Kolosseum, Łuk Konstantyna, Piramida, Kościół Santa Maria In Cosmedin „Usta Prawdy”,
obiadokolacja – c.d Rzym nocą Kwirynał, Fontanna di Trevi, Plac Hiszpańskischody.Specjalna kolacja w restauracji w centrum Rzymu, nocleg.
IV dzień: 25.09.2008r. śniadanie , Watykan – Bazylika Św. Piotra z grobem Jana Pawła II,
Ogrody Watykańskie, obiadokolacja, nocleg.
V dzień: 26.09.2008r. śniadanie, przyjazd do AsyŜu zwiedzanie Bazyliki MB Anielskiej,
Bazyliki Św. Franciszka i Św.Klary spacer przez centrum historyczne. Przejazd do Rimini.
Obiadokolacja i nocleg w Rimini.
VI dzień: 27.09.2008r. śniadanie, czas wolny na plaŜowanie na pięknej, szerokiej plaŜy
Rimini. wyjazd do Polski przez Austrię i Słowację.
VII dzień: 28.09.2008r. Przyjazd do Polski w godz. popołudniowych.

5. Szczegółowy program wycieczki w postaci załącznika naleŜy dołączyć do formularza
ofertowego.
6. Szczegółowy preliminarz kosztów zawierający m.in. cenę noclegów, biletów wstępu,
wyŜywienia.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany programu wycieczki w uzgodnieniu
z Wykonawcą, w ramach tych samych kosztów.
8. Usługa płatna przelewem do 14 dni po zrealizowaniu usługi.

Załącznik nr 3
UMOWA– WZÓR
U M O W A Nr ….…../………./2008
zawarta w dniu …………………… roku w Nowym Sączu pomiędzy:
Sądeckim Urzędem Pracy z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Węgierska 146,
33-300 Nowy Sącz
reprezentowanym przez:
Stanisławę Skwarło – Dyrektora SUP, zwanym dalej "Zamawiającym"
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ……………………….
pod numerem ewidencyjnym …….
NIP: …………………….., REGON …………………………………
Zwaną w treści umowy „Wykonawcą”

§1
Przedmiot umowy

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa turystyczna polegająca za zorganizowaniu
wycieczki dla 25 pracowników Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu i ich rodzin
w terminie od 22 do 28 września 2008 r. zgodnie z programem wycieczki stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia liczby uczestników
o 3 osoby.
3.W ramach umowy, Wykonawca zapewnia :
a/ zakwaterowania w dniach 23/09, 24/09, 25/09, 26/09.2008 r., dla kaŜdego
uczestnika wycieczki w pokojach 1, 2, 3-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym.
Zakwaterowanie w jednym ośrodku wszystkich uczestników wycieczki, nie dalej niŜ 20 km
od Rzymu. (1 nocleg w Rimini dnia 26/09.2008r.)
b/ wyŜywienia i napoje dla kaŜdego uczestnika wycieczki wg następującej specyfikacji:
4 śniadania, 4 obiadokolacje, 1 kolacja specjalna, (w dniu 24.09.2008r. w restauracji w
centrum Rzymu)

c/ transport autokarem komfortowym – wyposaŜonym w klimatyzację i WC
d/ ubezpieczenie NNW ,
e/ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów za granicą,
f/ pilota na całej trasie wycieczki oraz przewodników w czasie zwiedzania miejsc
zabytkowych,
g/ program wycieczki zgodnie ze złoŜoną ofertą, która stanowi załącznik do umowy.
4.Strony ustalają miejsca zbiórki uczestników wycieczki i godziny wyjazdu:
a/ MOK Al. Wolności Nowy Sącz, godzina wyjazdu……….
§2
Szczegółowe obowiązki Wykonawcy

1.Wykonawca zobowiązuje się do dochowania najwyŜszej staranności i dbałości o interesy
Zamawiającego przy wykonaniu przedmiotu umowy.
2.Wykonawca oświadcza, Ŝe dysponuje: koncesją na wykonywanie transportu drogowego
i przewóz osób, doświadczeniem oraz warunkami technicznymi i środkami finansowymi
niezbędnymi do wykonania usług turystycznych.
3.Wykonawca oświadcza, Ŝe w celu wykonania usługi turystycznej wykorzysta
technicznie sprawnego autokaru, a kierowcy prowadzący autokar posiadać będą
niezbędne uprawnienia do prowadzenia pojazdu i przestrzegać będą czasu pracy ustalonego
dla kierowców.
4.W dniu wyjazdu w obecności przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca dokona
sprawdzenia przez uprawniony organ trzeźwości kierowców oraz sprawności technicznej
pojazdu.
§3
Obowiązki Zamawiającego
1.Zamawiający dostarczy Wykonawcy w terminie do ……………….. r. imienny wykaz
uczestników wycieczki zawierający: imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia.
2.Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty przelewem:
-100% wartości umowy w ciągu 14 dni liczonych od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury VAT po odbytej wycieczce.
3.Zamawiający zobowiązuje się do terminowego regulowania zobowiązań finansowych
wobec Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy.

§4
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie usługi turystycznej, strony ustaliły cenę jednostkową
w wysokości ……….. zł. brutto (słownie: ………………………………. brutto) za kaŜdego
uczestnika wycieczki.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie
w wysokości stanowiącej iloczyn ilości uczestników wycieczki zgodnie z imiennym
wykazem, o którym mowa w § 3 ust. 1 i ceny jednostkowej brutto określonej w ust. 1 w
kwocie ………….. PLN brutto (słownie: ……………………………………………… PLN).
3. Płatnikiem faktury VAT jest Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu.
4. Wynagrodzenie zostanie przelane na rachunek bankowy Wykonawcy:
…………………………………………………………. w terminie określonym w §3 ust. 2.
§5
Odpowiedzialność Wykonawcy

1.Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych w razie nie przekazania
wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury
VAT .
3.Wykonawca pomniejszy fakturę VAT o wysokość kwoty, o której mowa w ust 2.
4.Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nienaleŜyte wykonanie umowy wskutek
działania siły wyŜszej.
§6
Kary umowne
1.W przypadku nie wykonania lub nienaleŜytego wykonania usługi turystycznej Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego
w § 4 ust.2.
2.Reklamacje dotyczące nie wykonania lub nienaleŜytego wykonania przedmiotu umowy
Zamawiający zgłasza Wykonawcy na piśmie w terminie 5 dni od daty zakończenia
wycieczki.
3.Wykonawca ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w terminie 5 dni od daty jej otrzymania.
W przypadku uznania reklamacji Wykonawca dokona wpłaty kary umownej o której mowa
w ust.1 na rachunek bankowy Zamawiającego.

4.Strony umowy przewidują moŜliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
§7
Zmiany
1. Wykonawca nie moŜe bez zgody Zamawiającego zmienić ustalonego sposobu wykonania
przedmiotu umowy ani powierzyć realizacji innym osobom ani firmom.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
niewaŜności.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia liczby uczestników
o 3 osoby.

§8
Kwestie sporne
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§9
Właściwość sądowa
Ewentualne spory na tle wykonywania umowy strony poddają pod właściwość
Sądu powszechnego dla miasta Nowego Sącza (właściwy dla siedziby Zamawiającego).
§ 10
Postanowienia końcowe
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kaŜdej ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:

