
  

UMOWA – ZAMÓWIENIE NR ………… / ………… z dnia ……………….w Puławach 

Przewodnik Zamawiający - Organizator 

Elżbieta Skoczylas, prowadząca działalność pod firmą kazimierz-
tour.pl Usługi Przewodnickie i Pilockie Elżbieta Skoczylas 
z siedzibą w Witowice 105, 24-130 Końskowola, NIP 7121905749, 
REGON 432515280,  
e-mail: biuro@kazimierz-tour.pl lub rezerwacje@kazimierz-tour.pl; 
tel. +48604116147 lub +48791113340; 
nr rachunku bankowego …………………………………….………….. 

Imię i nazwisko lub firma 
............................................................................................................................. 
Adres: ul. …………………………………………………………………….………… 
miejscowość: …..………………………………………………………….…………..,  
PESEL/NIP ……………………………………………………………………..……., 
tel. ……………………………………………………………………………......….… 
e-mail …………………………………………………………………………….…... 

Przedmiot umowy 

Nazwa usługi Przewodnika 
wg ustalonego programu 

 

W języku  polskim  angielskim  niemieckim  rosyjskim 

Ubezpieczenie NNW  tak  nie 

Termin 
i miejsce zbiórki 

data: godzina: miejsce zbiórki: 

Ilość osób 
 dorosłych ilość: 

RAZEM: 
 

 dzieci ilość: 

Wynagrodzenie 

 
Wynagrodzenie całkowite zł 

Zadatek w wysokości 30% całkowitego 
wynagrodzenia  płatny w terminie 3 dni 
od dnia zawarcia umowy-zamówienia zł 

 gotówką  przelewem na rachunek bankowy 

Pozostałe wynagrodzenie w kwocie 
…………………………………….. zł 
płatne w ciągu 7 dni od dnia wykonania 
usługi 

 gotówką  przelewem na rachunek bankowy 

Przewodnik wystawi Organizatorowi-
Zamawiającemu 

 paragon  Fakturę VAT  

Wynagrodzenie całkowite Przewodnika obejmuje usługę świadczoną dla całej grupy zorganizowanej i w przypadku faktycznie mniejszej ilości 
osób w grupie, wynagrodzenie całkowite nie ulega zmianie. 

Rezygnacja 

▪ Przewodnik nie ponosi odpowiedzialności za rezygnację z usługi poszczególnych osób w grupie. 
▪ Zamawiający-Organizator może zrezygnować z usługi Przewodnika w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed terminem usługi. W przeciwnym 

razie zapłata wynagrodzenie całkowite stanie się wymagalne. 
▪ Rezygnacji można dokonać w formie pisemnej na adres siedziby Przewodnika lub w wiadomości e-mail do Przewodnika. 

Regulamin usług 

▪ Regulamin usług Kazimierz-tour.pl Usługi Przewodnickie i Pilockie Elżbieta Skoczylas z siedzibą w Puławach, dalej zwany regulaminem, dostępny 
jest na stronie internetowej www.kazimierz-tour.pl oraz w siedzibie Przewodnika. 

▪ Regulamin stanowi integralną część niniejszej Umowy-Zamówienia. 
▪ Zamawiający-Organizator oświadcza, iż regulamin został mu udostępniony i zapoznał się z jego postanowieniami.  

Postanowienia końcowe 

▪ W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową-zamówieniem lub regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
▪ Strony zgodnie oświadczają, iż w przypadku sporów powstałych na tle realizacji niniejszej umowy-zamówienia będą dążyć do polubownego ich 

załatwienia. Wobec braku polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym dla sprawy będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Przewodnika. 

▪ Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy-zamówienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
▪ Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 
 
 

……………………………………………………………. 
Przewodnik (data i podpis) 

 
 
 

…………………………………………………………………. 
Zamawiający-Organizator (data i podpis) 

 

 


