Um_skj_2011

WZÓR
UMOWA NR .........
zawarta w dniu ...............................
w ...................................,
pomiędzy
Sopockim Klubem Jeździeckim Sopot ul. Polna 1, 81-745 zwanym dalej „Zleceniodawcą”,
reprezentowaną przez:
.............................................................
.............................................................
a
............................................................................................................................................................
Zamieszkałym
.....................................................................................,
zwanym
dalej
„Zleceniobiorcą”,
reprezentowaną przez: .......................................................................................................................
§1
1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy, realizację zadania określonego szczegółowo w ofercie
złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu ............................., stanowiącej załącznik reg_skj-2011 do
umowy, a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zadanie w zakresie i na warunkach
określonych w niniejszej umowie.
§2
1. Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji w wysokości
............................(słownie) .................................................................................złotych.
2. Przyznane środki finansowe w wysokości .................. (słownie) ..............................................
złotych zostaną przekazane gotówką lub na rachunek bankowy Zleceniobiorcy, nr rachunku:
........................................................................................................................................................:
1) w okresie do 30 dni od daty podpisania umowy* lub
2) w następujący sposób:*
I transza w wysokości ..................................... słownie ...............................................................
do dnia ........................................................................................................................................
II transza w wysokości .................................... słownie ................................................................
do dnia ........................................................................................................................................
III transza w wysokości .................................... słownie ................................................................
do dnia ........................................................................................................................................
IV transza w wysokości .................................... słownie ..............................................................
do dnia ........................................................................................................................................
3. Zleceniobiorca oświadcza, że jest jedynym posiadaczem wskazanego w ust. 2 rachunku
bankowego i zobowiązuje się do utrzymania wskazanego powyżej rachunku nie krócej niż do
chwili dokonania ostatecznych rozliczeń ze Zleceniodawcą, wynikających z umowy.

4. Warunkiem otrzymania kolejnej transzy dotacji jest rozliczenie poprzedniej, na podstawie
rozliczenia transzy, którego wzór stanowi Załącznik transz_skj_2011 oraz złożenie wniosku o
uruchomienie kolejnej transzy.
§3
1. Termin wykonania zadania ustala się od dnia ..................... roku do dnia ..................... roku.
2. Zadanie zostanie wykonane zgodnie z ofertą.
§4
Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z
celem, na jaki je otrzymał i na warunkach określonych niniejszą umową. Dotyczy to także
ewentualnych przychodów uzyskanych przy realizacji umowy, których nie można było
przewidzieć przy określaniu wielkości dotacji oraz odsetek bankowych od przekazanych przez
Zleceniodawcę środków finansowych. Zarówno uzyskane przychody jak i odsetki bankowe
należy wykorzystać wyłącznie na wykonanie zadania.
§5
Zleceniobiorca zobowiązuje się do przedłożenia rachunków/faktur vat wystawionych na Sopocki
Klub Jeździecki na łączną kwotę otrzymanej dotacji zgodnie z ich przeznaczeniem na którą owa
dotacja została otrzymana.
Bez przedłożenia w/w rachunków nie zostanie uruchomiona transza/całość dotacji.
§6
1. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia
okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają
wykonywanie umowy.
2. W przypadku rozwiązania umowy na mocy porozumienia Stron skutki finansowe oraz
ewentualny zwrot środków finansowych Strony określą w sporządzonym protokole.

§7
Zleceniobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w
związku z realizacją zadania.
§8
Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony
poddadzą rozstrzygnięciu właściwego, ze względu na siedzibę Zleceniodawcy, sądu
powszechnego.
§9
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
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Zleceniobiorca:
................................

Zleceniodawca:
..........................
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