
Umowe o dziclo nrlżl20Lż

Z&vłarts w dniu l 6 maj a 20 l}t. pomiędzy GmĘ Czsrniejewo mająą suą siedziĘ
w Czernicjewię, kod pocżowy 62-250, ul. Pozrafrska 8, araną dalcj w tckścic umowy

,rZrmewirjłcVm', w któĘ imieniu }vyĘpuj§ Zasępca Burmistrza Miasta i Gminy Czcrniojewo:
Zbignicw Sujak
NIP 78+229-97-24

a , .] , ą* ., .1}lĘ*ła

- Glcba zam. w Czcrniejewie, ul. Okrężra 5 t,

- 

araną dalej,,Wykontwą'.

§1

Niniejsza rrmowB okeśla wzajernnc zobowiryarria Zamawiąiąc§go oraz Wykonawcy
w załrwie po§tanowień zawartych w tej urrowic.

§2

Wykonawca zobowięt{e się , na zamówienie oheślone prze Zamawiajągego, do wykonania
rrastępująpcgo dzicła: przygotowanie i prorłładzcnie lqrprezy plencrowej Dni Czemiejeuą
którc odĘĘ się 19 maja 20t2r. w godzinach od 10 { do 14 W na ul. Pałacow§/Pl. K§. O.
Kopcąrliskicgo.

§3

Wykonawca ukońcry realizację dzieła w termide 19 maja 20t2n

§4

Wykonawca jest uprawniony do powień*a realizacji dd; osobie"to.it3. W 
"r,i*prąrpadku wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania tej osoby jak za własne.

§5

Wykonawcy przysfuguje wynagrodzenie za wykonanie dzieła wy§o§ące 250 ń brutto.
/ słownie: dwicścicpięćdziesiątzłotych 00/100 brutto/. Od wynagrodzenia rcstanie poĘcona
zaliczLła na podatek dochodouy. wypłata wynagrodzenia nasąli w ciągu 14 dni od
wykonania dzieła na wskazane konto osobistc.

§6

Dla rłłażrości arrian w postanowieniach niniejszej umowy s&ony zasaz*gĄąsobie formę
pisemrrą

§7

W sprawach nieuregulowariych niniej są umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.



§8

Xffi. 
§porądzono w dwóch jednolrznniąpych cgaemptarzacĘ oo jednym dla każdej

i {łr i#rą.!

GMINA czpmniupwo
ul. Poznańrka 8

.,.. .... fir;a§0..Qąqr$.tejęxg.....
NtPńłfuxfr&?ńfi;i

(po$b !łykmr*,cy)



Uuowr o dzielo ",li,l,ł§lŁ,

|6wartŁw dniu 1 7 sicrpnia 2012t.pomi$zy Gmirą Czemiej ewo T? ąpą :yą. 
siedziĘ

w Cr*rniejcwic, kd-ń;"rY czlzsI,;,r. ił"rrńrk" 8, anłanądalej 1tcĘie umoury

,,ZenrwĘł§tp,r.^ińo*i ńi"*u w}stępuje Burmistłz Miasta i Gminy Czcrniejewo -
Dantrta Grychorrlska

a

Pania Matwina Szrrba _ Gleba zam. w Czerniejewie, ul. okręzna 5 

-

dalej 'Wykonewcą',

§1

Ninicjsza umowa okrcśla wząiemne zobowiąparria Złmawiając€go oraz Wykonawcy

o, oń.ri, zawartych w tcj umowie,

§2

wykonawca zobowięuje się, na zamówienie okeślone ptiLęzzamawiająccso^do wykonania

nasępująpcgo dzieła: przygotowanie i. prowaozenie DozYnek Gminno - Parafialnyeh, które

odbcda sie 25 siemnia 20|2r.na Stadiónie §portowym w Czerniejewię w godzinach

odliÓaozm.

§3

Wykonawca rrkończy reatizację dzieła w terminie 26 sierpnia 2012t,

§4

Wykonawca jest uprawniony d9 powicrzenia realizacji d,i91 .oyb|e. trzecicj, W t8kim

przypadku wykorrffi ńi"śi oapowieazialność za działania fęibśoby jalt za właslĘ,,_ "

§5

Wykonawcy przysługujc wynagrodzenie za wykonanic_dzida wyno§ząc€ 500 zł bn*to,

(stownic: piSsetzłotych 00ll00 Urutto}. Oa *ynugrodzenia zostanie poĘpona zalicz}a na

podat€k dochodowy. Nalełrro ść. za ,"ytonń9 iri*o zo§tanic uregulowana przelewem

;dąg" 14 dni od jego wykonania na konto wskazane pr?śz ,,Wykonawcę",

§6

Dla ważrości znrian w postanowicniach niniejszej umolYy §trony ?Ast?Śgająsobie formę

pisemną. 
§ 7

W sprawach nierłegulowanych niniejsąumowąstosuje się przepisy Kodeksu cywilnego,
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ft §Mn.
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umowa o dzielo ".....ff/.,łłll

Zawarta08 maja 20|3r. pomiędzy Gminą Czerniejewo maj ącą swą siedzibę
w Czemiejeńe, kod pócao*y 6?-250, ul. Pomańska 8, zwaną dalej w tekŚcię umow}

,,ZamawiejłĘffi', w której imięniu występuje:

Danuta Grychowska- Burmistrz Miasta iGminy Czerniejewo

NIP 784_229-97-24

a

panią Malwiną Szuba _ Gleba zam. w Czemiejewie, ul. Okręh'la 5 G
D{Ill zwaną dalej,,Wykonawcą",

§l

Niniejsza umowa określa wzajemne zobowiąparria Zamawiającego oraz WYkona\ł§Y

w zakresie postanowień zawartych w tej umowie.

§2

Wykonawca zobowią3uje się na zamówienie określone przez Zamawiającego do wYkonania

na§tępującego dzieła: pi"ygóto*anie i prowadzenie Imprezy plenerowej n* C.*Ti,J§*u
i Dńń Śtuirku, któr; od&dzie się i-8 maja 2013r. w godzinach od l0 "u do 14 *na

ul. palacowej/Pl. Ks. O. Kopczyński.go ori, w godzinacń od 18 00 do 2 m na Stadionie

§portowym w Czerniej ewie.

§3

Wykonawca ukończy realizację dzieła w terminie 19 maja 20l3r.

Wykonawca jest uprawniony do powierzenia realizacji dzieła osobię trzeciej. W takim

przypadku w}konawca ponosi odpowiedzialnośó zadziałania tej osoby jakza własne.

§5

Wykonawcy przysługuje wynagrodznnie rawykonanie dzieła wyno§zące 400 Zł brutto.

( siownie: ixb.yrtu złotych 00/100 brutto). Od wynagrodzenia zostanie potrącona zaliczka na

podatek dochodowy. Wypłata wynagrodzenia nasĘli w ciągu 14 dni od prawidłowego

wykonania dzieła na wskazane konto osobiste,

§6

Dla waźności zmian w postanowieniach niniejszej umowy strony zastrzegająsobie formę

pisemną.

§4

{

ć



§7

W sprawach nieuregulowanych niniej szą umową stosuj e się przepisy Kodeksu cYwilnego.

§8

Umowę sporądzono w dwóch jednobrnniących egzłmplarzach, po jednym dla każdej

ze stron.

m

S"ł* - &ł/*ń*
( podpis Wykonawcy)
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Umowt o dzielo nr 34/ż013

ZavlartaO§ sierpnia 20l 3r. pmiędzy Gminą Czemiejewo mającą swą siędziĘ
w Czemiejewie, kod po.xoi,.y d,LzŚo,ul. poznńska 8, zwanądalej wtekście rrmoTlvy

,rZamawiającymo, w której imieniu wy§tępde:

Danuta Grychowska _ Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo

NIP 784-229-97-24

a

pania Malwiną §zuba _ oleba zam. w Czerniejewie, ul. okrężna s e
Enraną dalej,,Wykonawcą,.

Niniejsza umo\ila okręśla wzajemne zobowiqpania Zamawiającego oraz Wykonawcy

w zakresię postanowień zawartych w tej umowie,

§2

Wykonawca zobowiptrje się na zamówienie okeślone pirczZamawiającego do wykonania

,rń,ępują."go dzieła:;Ósoio**ie i prowadzenie Doąmek Powiatowo _ Ominnyclu które

"aŃiiię-t 
wrzesń zói:r. w godzinach od 14 00 do ?4 00 na Stadionie Sportowym

w Czerniejewie.

§3

wykonawca jest uprawniony do powierzenia realizacji dzieła osobie trzeciej, w takim

praypadku wykonawcu ponóri oópowiedzialność 73óaułu*a tej_osoby j,k 
T 

własne,

§4

Wykonawcy przysfuguje wynagrodzenie za wykonanie dzieła vrynoląc? 450 zł brutto,

(słownie: c"tęrysta pięiJxesiąiz]otych 00/10Ó brutto). od wynagrodzenia_Ty*i, potrąpona

*ti.rt o nu pojut tiJi"r,oao*v. Wfpłata wynagrodzenia nasĘli w ciągu 14 d§i

od prawidłÓ**go wykonania dzięła na wskazane konto osobiste.

§5

Dla ważrości znrian w postanowieniach niniejszej umov/y §trony za§trzegają sobie formę

pisemną

§6

W sprawach niewegulowanych niniejsąumowąstosuje się przepisy Kodeksu cywilnego,



§7

umowę sporządzono w dwóch jdnobranriących ęgzeinplarzacĘ po jednym dlakażdej

ze ston.

( podpis Zamawiająpego)
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