
Załącznik Nr 2 

Kulesze Kościelne dn. …………... 2022r. 

 

UMOWA …./2022 

 

Zawarta w dniu …………… roku w Kuleszach Kościelnych pomiędzy:   

Gminą Kulesze Kościelne,  z siedzibą  w  Kuleszach  Kościelnych przy ul. Głównej 6,                    

NIP: 722-161-23-43, płatnik Urząd Gminy w Kuleszach Kościelnych zwanym dalej                                   

„Zleceniodawcą”, którego reprezentuje: 

a) Stefan Grodzki – Wójt Gminy Kulesze Kościelne,  

     przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Ewy Klewinowskiej 

a: ………………………………………………………………………………………………,  

zwanym dalej „Zleceniobiorcą” o następującej treści: 

 

 § 1 

 

1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania zadania pod nazwą:  

 

Rozgraniczenie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Wykno, gmina Kulesze 

Kościelne,  oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 210 z działką nr 209. 

§ 2 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w ciągu 3 miesięcy               

od dnia zawarcia umowy, tj. do ………………… r. 

 

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie 

w wysokość …………….. brutto (słownie: ……………………………………………….). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i nie ulega zmianie. 

 



§ 4 

1. Wynagrodzenie będzie wypłacane na podstawie faktury dokumentującej wykonanie 

przedmiotu umowy, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zleceniodawcę. 

2. Wynagrodzenie wypłacane będzie w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany               

na fakturze. 

§ 5 

Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 0,1% ceny ofertowej brutto 

za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu 

określonego w § 2.  

§ 6 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 7 

Zleceniobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu podjęcia działań 

związanych z zawarciem i wykonaniem umowy. 

§ 8 

Umowę niniejszą sporządza się w 2 egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej                  

ze stron. 

 

Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że: 

1) Administratorem moich danych osobowych jest Urząd Gminy w Kuleszach Kościelnych. 

2) Urząd powołał Inspektora Ochrony Danych osobowych. 

3) Dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia umowy. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany            

w przepisach o archiwizacji. 

4) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa lub w celu wydania zaświadczenia. 

Przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Przysługuje mi również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.                   

 

 

 

___________________________                                   _____________________________                                                                             

          (podpis Zleceniobiorcy)                                                                        (podpis Zleceniodawcy) 


