Zalącznik nr

3

do zarządzeŃa Bunnislr,,a Krusz$icy

Nr l70l19

Z

dnia 23grudnia,2019 r,

fMOWA nr
Zawarta w Kruszwicy w dnirr...,,..,,,. ..,,..,.. ,..,,, pomrędzy:
Burmistr/em Krl§lwlcy - - - - -- -- -

(f.

a ,..,,..,..,.,,..,.,.,.,
dziecka)
Imię, nazwisko, pesel dziecka
zamieszkałego

w

podmiotem realizującym przewóz

przy ul,/os,/al ,.,,,.., ,,,,,, na trasie o łącaej liczbie

kilomerro\Ą

§l,
Podmiot realizują§y przewóz dztecka dysponuje samochodem osobowym (przystosowanym do
przewozu osób niepełnosprawnych), którym będzie realizowany przewóz:
- mafka

-model
- rok produkcji:

- poiemność skokowa
- moc

- numer reiesllacyjny
- numer dowodu

reiestrac}inego ,,,,,

- rodzai paliwa

- średnie zuzycie paliwa wjednostkach na 'l00 kilometrów dla pojazdu, |tórym będzie realizowany

przewóz wedfug danych producenta pojazdu wynosi ,,,,,,,,....,,,

§2

l, Wysokość miesięczrrej kwory zapłaty za real]zację przewozu jest obliczana jako iloczyn koszh,l
jednorazowego przewozu, kórego sposób obliczenia określaart, 39 a ust. 2 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r, Prawo oświatowe (Dz, U, z 2019 r, poż 1148,zpóźn. zm.) oraz liczby dniobecności
dziecka w plaówce w miesiącu podlegającemu rozliczeniu
2. Kosztjednorazowego przewozu, usta]a się w kwocie:,,, ,,.,.
3. Podmiot realizuj€y dowóz śkładaw sekret]ariaci9 placówki /Zespołu oświatyi wycho\ł,ania w
Kruszwicy fakturę VAT wraz z zaświadczeniem dyrękora placówki według wzoru okr€ślonego
załączniku nr 5 do zażądzenia Burmistrza Kruszwicy Nr 1'10lż0l'9 z dńa 23 gn dnia 2019 za pftę\,lóz
dziecka niepełnosprauego nic późnicj niż do l0 dnia miesiąca następującego po micsiącu, w którym
r€alizowano przewóż dżiecka. w}płata śrcdków z §tułu r€alizacji przewozu dżiecka, o któr}łn mo\ł,a w § I
następuje nie później niż 14 dni od dnia i\pĘ,rłu fakury i jcst przekaz}va.na na rachunek baŃoiry, (rr
rachunłu

4.

].,,,,,,.,.,..,.,.

.,.,

.,.,. .,. ..,. ,.,.,.,.,,,..,.,,,.,.,)

Ząłata za przewóz przysługuje tylko w przypadku rcalizac|i przewozu.

§3
F8kturę vAT należT wy§tawić na ,,Nabywcę"| Gmina Kru§zwica z siedzibą przy ul. Nadgoplańskiej
4,88-150 Kruszwica, NIP 5562751234. Jako,,odbiorcę" nalezy wskazać: z€społ oświaty i
Wychowania w Kruszwicy, ul, Rybacka 20, 88-150 Kruszwica,

§4
Umowęzawierasięoddni&....--..--,,,..-.-... ..--, do &ia",,.,,--.....,,..,,..
z ryft\ że Wżde] ze stro! przysfuguje prawo do jej rozwią,zania za uprzednim dwutygodniowym
urypowiedzeniern

§5

Ujowę Ęorżądzono w

rlwrlch jednobrzrrriąpych egzenplarzacĄ poje&rym dla każdej ze stroL

§6

Wszelkie zrniany wymagąjąformy pisemnej pod rygorern nieważtości
§7
W sprawach nie unormowanych niniejsząurnowąmąjązasto§o\łmie przepśy Kodeksu Cywilnego,

podpis podmiofu realiżują.ego

pnewóz

&ieŃa

podpis BurmisEża

