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UMOWA Nr

/KPFO/2016/ o pokrywaniu kosztów organizacji seminariów

i konferencji w ramach Kujawsko-Pomorskiego Forum Oświaty Samorządowej

Umowa zawarta w dniu ........................................2016 roku w ..................................,
pomiędzy..........................................................................................................................
............................................................................................................................. ............
................................................................................................... ......................................
………………………………………………………………………………………………...
(pełna nazwa i adres, NIP)

reprezentowanym
przez....................................................................................................................
a
Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żurawiej 43,
wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – Nr ewidencyjny 0000052000, REGON
002006030-00342, NIP: 522-000-18-95, zwaną dalej Fundacją, reprezentowaną przez:
Elżbietę Singer – Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Biura FRDL
§1
1. Fundacja oświadcza, że:
a) przy

Fundacji

działa

KUJAWSKO-POMORSKIE

FORUM

OŚWIATY

SAMORZĄDOWEJ
b) Fundacja zapewnia obsługę organizacyjną Forum
2. .......................................................................................................................wyraża
zgodę na udział w pracach Forum w charakterze członka Forum

następujących

pracowników:
..........................................................................................
..........................................................................................
3. W przypadku rezygnacji z członkostwa pracownika/pracowników wymienionych
w ust.2 wskazanie nowych pracowników następuje w formie oświadczenia
i nie stanowi zmiany Umowy.
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§2
1. Fundacja oświadcza, że:
a) w ramach Forum organizuje seminaria i konferencje,
b) każdy członek Forum ma prawo uczestniczyć w seminariach i konferencjach
organizowanych w ramach Forum,
c) wysokość kwartalnej zryczałtowanej opłaty za organizację powyższych działań,
o których mowa w pkt a i b wynosi ………..zł netto (………….. zł brutto).

2. ....................................................................................... .........................zobowiązuje
się do ponoszenia opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt c §2 z tytułu organizowania
seminariów

i

konferencji,

w

których

uprawniony

jest/są

uczestniczyć

pracownik/pracownicy, wskazany/wskazani w § 1 ust. 2.
§3
............................................................................................ ...............................dokonuje
opłaty, o której mowa w § 2 ust. 2 na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Fundację, w terminie 14 dni od otrzymania faktury.
§4
Każda ze Stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu
wypowiedzenia, którego termin upływa ostatniego dnia miesiąca.
§5
1. Zmiany Umowy wymagają ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
§6
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.

Fundacja:
………………………..

Instytucja:
………………………..

