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Umowa Nr 149ISPP/2021
zawarta w dniu .. w O5wiqcimiu pomiqdzy:

Powiatem O6wiqcimskim,
uf . Wyspia 6skiego IO, 32-602 O6wiqcim, N I P: 549-21-97-501
reprezentowSnym przezi

Pawta Kobielusza - Wicestarostq
Teresq Jankowskq - Czlonkiniq Zarzqdu Powiatu w Oiwiqcimiu
zwanym w dalszej czq5ci umowy,,Powiatem",

a Domem Kultury w tadci,
eadca M atidn 6 nd mestie 1434 / II 022 OL eadca, Dle: 2020550290
reprezentowa nym przez:
lubica KullovS- Dyrektorkq Dom Kultury w dadci

zwanym w dalszej czq5ci umowy,,Domem Kultury'',

lqcznie dalej zwanymi,,Stronami",
o nastqpujqcej tre5ci:

s1.

Wykonanie przedmiotu umowy jest realizacja dziata6 w ramach projektu pt.,,Tradycje
regionu wsp6lnym dziedzictwem" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

92.

Przedmiotem umowy pomiqdzy Powiatem a Domem Kultury jest Wynajqcie zespolu
regionalnego ze Slowacji, kt6rego zadaniem bqdzie prezentacja stroj6w regionalnych
podczas trwania calej imprezy od 3 do 5 godzin oraz koncert od 30 do 50 minut.

53.

Strony ustalajq,2e gf6wnym wykonawcq niniejszej umowy jest Dom Kultury.

54.

1. Za wykonanie umowy Dom Kultury otrzyma wynagrodzenie w kwocie 406,00 € netto
(stownie: czterysta sze6i euro netto), tj. 1 861,43 zl wg Sredniego kursu NBP z dnia
24.08.2021. r.

2. Na podstawie art. L7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 czerwca 2OO4 o podatku od towar6w i

ustug, podatek VAT zostanie uiszczony pzez Powiat Oswiqcimski,
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L Kwota wymieniona w 5 4 niniejszej umowy bgdzie ptatna w formie przelewu, w terminie
L4 dni, na podstawie prawidfowo wystawionej na Powiat faktury/rachunku i obejmuje
wszystkie koszty zwiqzane z prawidlowq realizacjq przedmiotu umowy.

2. Za dzien zaptaty przyjmuje siq dzieri obciq2enia rachunku bankowego Powiatu,

5e'

wszelkie zmiany umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewa2noSci,

5t'
W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowA zastosowanie majq przepisy Kodeksu
Cywilnego.

58'

Do realizacji zam6wienia objqtego niniejszq umowq nie stosuje siq ustawy z dnia ll wrzeSnia 2079 r.
Prawo zam6wief publicznych z uwagina warto6i zam6wienia (art.2 ust. L pkt tPZP\.

5e'

Umowq sporzqdzono w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach po jednym dla Powiatu
i Domu Kultury.

Dom Kul
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Matiine ndmestie
o22o1 eADcA

Za pla n owa no : dz. 921. / r. 92105 / I 4309-50, 04309-50, /54308-50.
Zaanga2owano w dn. 18.08.2021 r.e"i
Termin ptatnoSci: zgodnie r rro*q V'

Projekt ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Sfowacja
2014-2020 oraz z bud2etu paristwa za poSrednictwem Euroregionu Beskidy.


