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Umown o dzielo nr 13/20tl

7tn , r** + f V

7awarta w dniu t l maja 201lr. pomiĘ 
ĘminłCeerniejewo mającąswąsiedziĘw Czemiejewie, kod po§ztowy eZ-rSÓ, U. Porn.nrtu i;;**ądalej w tekście umowy

#ffi|}'trJ*,J któr.j imieniu w}stępuje gurmistrz Miasta i c*iny Ćr.*iejewo:
NIP 784_229-9?-ż4
ż

Panią Malwiną §zuba * Gleba zam. w Czerniejewie, ul. okrężna 5 

-

§l
Niniejsza um.wa określa wzajemae zobowiąania zamawiającego oraz wykonawcyw zakresie postanowień zawartych w tej umowie,

§2

WYkonawca zobwięuje się , na zamówienie określone prze Zamawiającego, do wykonanianastęPującsgo dzieła: Przygotowanie i prowadzenie fi.* plenero*ii óni Czerniejewąktóre odbędą §ię 2t maja.z9llr. * godrinu"h;;Ę";'4 dd;;;'ił#o*..;/pl. 
Ks. o.KoPczYńskiego oraz w godzinach oo jo *;; 

'ń 
". 

s"J"nie Sportowym w Czerniejewie.

§3

wykonawca ukończy realizację dzieła w terminie ?2 maja 20l lr.

§4

WYkonawca jest uPrawniony do pow1"=..,ri1. real,izacji dzieła osobie trzeciej. W takimPrzYPadku wYkonawca ponosi odpowiedzialność za cziańia Ę osoby jak * *ł*n..

§§

}vYkonlwcY PrzYsługuje wynagrodzenie za wykonanie dzieła wynosuące 500 zł brutto,/ słownie: PięĆsetzłotYch 00/100 bruttol, cla *y"ueroar*"i, zostanie potrącona zaliczka naPo|atek dochodowY. WYPłata wynagrodzenia nartą[i *;'*- 14 dni od wykonania dzieła nawskazane konto osobiste.

§6

Dla waŻnoŚci zmian w Postanowieniach niniejszej umowy §trony zastrzegająsobie formępisemną.

§7
W sPrawach nieuregulowanych niniejsąumową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnega.



§8

Umowę sporz$zono w dwóch jednobrmriących egzcmplarzach, po jednym dta każdej

zo ston.

( podpis Zamawiającego)

3l r.-4L\

GMINA czEmlrcJEwo
ul. Poznańska 8

62-250 Czerniejewo
NIP ?84-299-91,ż4

I§T}tz

( podpis Wykonawcy)



Umowr o dzielo nr 29ź01l

Zawarlaw dniu l7 sierpnia 20l1r. pomiędzy Gminą Czemiejewo m*jącąswą
w Czerniejewie, kod pocztowy 6ż-ż51.ul. Poznańska 8, zwanądalejw ńkścię umolyy
,,ZtmawiającYm', w ktÓrej imieniu wy§tępuje Zastępca Burmistrza Miasta i cminy
Czerniejewo: Zbigniew §ujak

a

§zuba - Gleba z&m, w Cuemiejewie, ul. Okrężna
uwaną dalej,,\fykonawcąo'.

§1

Niniejsza umowa określa wzajemne zobowiązania Zamawiającego oraz Wykonawcy
w zakresie postarrowień zawartych w tej umowie.

§2

WYkonawca zobowięuje się , na zamówienie olaeślone prze Zamawiającego, do wykonania
nastęPującego dzieła; przygotowanie i prowadzenie Dożynek Gminno - Parafialnych, które
odĘdą się 28 sierpnia 201lr, na Stadionie Sportowym w Czemiejewie.

§3

Wykonawca ukończy realizację dzięła w terminie 29 sierpnia 20l l r.

§4

Wykonawca jest uprawniony do powierzenia reatizacji deieła osobie trzeciej, W takim
przypadku wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania Ę osoby jak za własne.

§§

Wykonłwcy przysługuje wynagrodzełię za wykonanie dzięła wyno§zące 50{} zł brutto.
/ słownię: pięćsetzłotych 00/t00 brutto/. Od wynagrodzenia zostanie potrącona zaliczka na
podatek dochodowy, Wypłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 14 dni od wykonania dzięła na
wskazane konto osobiste.

§6

Dla ważncści zmian w po§lanowięniach niniejsze.i umowy strony zastrzegają sobie formę
pisemną.

§7

W sprawach nieuregulowanych niniejsąumową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Łanią Malwiną



§E

umowę sporą§zono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdęj

zp s§on. ,

" *i*- ]'



UMowA o DzIEŁo NR 4§l20I I

Zawarta w dniu 27. grudnia 20l lr. Tieozy Gminą Czerniejewo mająą swą siedzibęw Czerniejewie,_]<od pocztowy oi-aso, ui. Po^łrł*..t, 
"*.*r^łHĘ-* ,.*s.i, umowy

tsTffiH##f;nrĘiezento**u prżu Burmistza r*łi*tu i c*ii7 i"e.niele*o parrią

ą

ry#ffi,łlh;|.:*Tffitwi* ul. okrężna,'

§1
Niniejsza umowa określa wzajemne zobowiryania zamawiającego oraz lvyko§awcyw zakresie postanowień zawartych w tej umowie.

§2
WYkonawca zobowią3uje się, na zamówienię określone przezZamawiającego, do wykonanianastęPującego dzieła: PrżYgotow*i1,, nagłosnińi;-i'p.o*adr.ni. imprezy ,,powitaniaNowego Roku 2012'',-kió; oabiJa. .ię lr **aniKopcz-yńskńso*c"**iejewie wgodzinachad11ruoo,iil 

20llr, na Pl, K§, onufrego

§3
wykonawca ukończy realizację dzieła w terminie 0l stycznia 20tżr.

§ł
WYkonawca jest uPt'awnionY do powj1rnil. realizacji dzięłą osobie trzeciej. W takimPrzlPadku wYkonawca Ponosi odpowiedzialność,* ar-iJ'*i. tej osoby jak za własnE.

§5
Wyłonawcr 

ęlrsłuq4e wynagrod zenię zawykonanie dzioła w}ąo§ące 585 zł brutto,/ słownię: PięłsetoJiemaziesi{tpięćzłotych óoltoo l*ttol. od wynagrodzenia zostaniePoĘcona zalicrkana Podatek dochodowy, Wlpłata rńuerod"enia nasĘli w ciąu l4 dni odwykonania dzieła na wskazane konto osobiste.

§6

ilffi"ści 
zmian w Postanowieniach niniejszej umowy strony zxtrzegająsobie formę



§7

W sPrawach nieuregulowanych nini§sąumowąstozuje się prząisy Kodeksu clłvilnego.

§8

umowę qporą§zono w dwóch jednobrmriąpych egzemplarzacĘ po jednym dla każdej
zc sfron.

*ł't',. .i

BURMI§TRz

1-i**, ..-.€&:-
(p@i§ Wykonawcy)

* nłlt,*. T,


