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Umowa

Zawarta w dniu 11.01.2019 r. w
Gminą Kędzierzyn-Koźle
Koź1u,

usługi

Nr 6/2019fMOSiR

Kędzierzynie-Koź1u, pomiędzy:

- Miejskim

Ośrodkiem

Sportu i Rekreacji z

siedzibą

w

Kędzierzynie

al. Jana Pawia li 29, (47-220), REGON: 532437162, NIP: 7491954792, reprezentowanym

przez: Dyrektora - p.

Zenonę Kuś, działającą

na podstawie

pełnomocnictwa

z dnia 2.01.2019 r. Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle, zwanym w

treści

nr 0r.0050 .7.1.2019

umowy

Zamawiającym,

a

Stowarzyszeniem -

Kędzierzyńskim

Klubem Tenisowym z siedziba w

Kędzierzynie-Koźlu,

ul. Bolesława Śmiałego 2, 47-232, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń , prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Opolu, VlII

Wydział

Gospodarczy KRS pod nr 0000244376, REGON: 530942743, NIP:

749-10-51-914, reprezentowanym przez: p. Andrzeja Bandurowskiego, zwanym w

treści

umowy

Wykonawcą,
została

zawarta umowa

następuj ącej treści:

§l
Wykonawca

zobowiązuje się

a) Prowadzenie

szkółki

do wykonania

następujących czynności

tenisowej w lenninie

określonym

dla

Zamawiającego:

w § 2 niniejszej umowy w ob iekcie

Kędzierzyńskiego Klubu Ten isowego przy ul. Bolesława Śm iałego 2, 47-232 Kędzierzyn-Koźle .

b) Zapewnienie opieki wykwalifikowanego instruktora w zakresie prowadzonych
c) Wykonawca
uczestnika

udostępni

swój

s przęt

spOltOwy w przypadku nieposiadania

zajęć

sprzętu

sportowych.

sportowego przez

zajęć.

§2
Usługa będzie

wykonana w

następuj ącyc h

terminach: 28.01.2019 r. - 1.02.2019 r., w godz. 11.00-

13.00 (2 godziny) oraz 4.02 .2019 r. - 08.02.2019 L, w godz. 11.00-13.00 (2 godziny).

§3
l.

Zamawiający

zobowiązuje

SIę,

wynagrodzenie w kwocie 3000,00
2. Wynagrodzenie
Wykonawcy

będzie płatne

prawidłowo

Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32

NIP: 7492055601
OdbiorcaIPlatoik:

brutto (słownie: trzy

czynności,

tysiące złotych

zapłacić

Wykonawcy

001100).

w terminie 14 dni od wykonania umowy po otrzymaniu od

wystawionej faktury dla

Nabywca:

47-200 Kędzierzyn-Koźle

zł

za wykonane w § I

Zamawiającego

na adres:

Miejski

Ośrodek

al. Jana

Pawła

47-220

Kędzierzyn-Koźle

Sp0l1U i Rekreacji

II 29

NIP: 7491954792
3.

Zapłata

wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

wskazany w fak'turze.
§4

I. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody zmienić ustalonego sposobu wykonywania ushlgi.

2. W razie
o tym

niemożnośc i

określonej czynno śc i

Wykonawca jest

obowiązany

natychmiast

powiadomić Zamawiającego.

3. Wykonawca nie
pisemnej zgody
4.

dokonania

może powierzyć

wykonania

osobom trzecim bez

Zamawiającego.

Zamawiający

zastrzega sobie prawo przeprowadzania kontroli przestrzegania przez

obowiązków wynikających

Wykonawcę

z niniejszej umowy.

5. Zapewnienie opieki nad uczestnikami
obowiązków

czynnośc i objętych usługą

zajęć, określonych

Wykonawcy, który ponosi z tego

w § I niniejszej umowy,

należy

do

tytułu wyłączną odpowiedzialność.

§5
I . Zmiany umowy

mogą być

2. W sprawach nieuregulowanych

umową

zastosowanie

- Kodeks cywilny (Oz.U . Nr 16, poz. 93 ze zm.).
. .. .
3. Wykonanie IlIll1eJszeJ umowy nie wiąże
Rozporządzenia

w

związku

nieważności.

dokonywane w formie pisemnej pod rygorem

SIę

Z

mają

przepisy ustawy z 23.04.1964 r.

przetwarzaniem

danych

w

rozumIenIU

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochronie osób fizycznych

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu

tych danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dla
których Administratorem Danych jest MOSiR, za
umowy oraz dokonania wzajemnych

rozliczeń mi ędzy

4. Spory pomiędzy stronami rozstrzyga
5. Umowa

została

Sąd właściwy

wyjątkiem

obszaru

niezbędnego

Stronami.
dla s iedziby

Zamawiającego.

spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla

Wykonawca
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Zgodnie z art. Il ogólnego rozpocz.ąd~cnia O ochronie danych osobowycli z dnia 27 kwietnia 2016 T. (Dl- Uno UE L 11 9 z 04.05.2016) info~'Zjf. i'f. 20 h. ~~d Z; '"' r L)' n - Koźle
I) adminiSlratorem PanifPa na danych osobowychjesł MOSiR z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, ul Jana Pawia 1129,
Al Jono Powło II 29
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. iod@mosirkk.pl
3) Pan~ana ~ane .osobowe przetwafUlnc będą w celu realizacji umowy - ni podstawie Art. 6 USl. I lit. b ogólnego rozpo~z.enia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami PaniIPana danych osobowych bl;dą wyłącznie podmioty uprawnione do uzysk ania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani!Pana dane osobowe przechowywane będą pruz okres 6 Jat I Jub w oparciu o uzasadniony interes realizowany pnez administratora
6) posiada PaniIPl n prawo do żąd.nia od administratora doSlępu do danych osOOoWY<;h, ich sprostOW1\nia., usuni'YCia lub ograniczenia przetwarzani a
7) ma PaniIPan p!1lWO wniesie", a skargi do organu nadwrczego
S) podanie dattych osotlowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych mote skutkowa': odmo"", uwar~; . umo""Y

