
Załącznik 3 do ogłoszenie 

Istotne postanowienia umowy 

 

zawarta w dniu xx  pomiędzy: 

 

Zagranicznym Ośrodkiem Polskiej Organizacji Turystycznej (Polish National Tourist 

Office) z siedzibą w: 

5 Marine View Plaza, Suite 303B 

Hoboken, NJ 07030 

Telefon: 201-420-9910, e-mail: info.na@poland.travel 

 

reprezentowanym przez: 

Magdalenę Żelazowską - Dyrektora Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej 

w Nowym Jorku, 

zwanym dalej Zamawiającym 

 

a firmą: 

 

 

reprezentowaną przez: 

 

zwaną dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1. 

1. Przedmiotem Umowy jest usługa sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych dla 

ZOPOT na zasadach określonych postanowieniami niniejszej Umowy oraz w 

Załączniku nr 2 (Opis Przedmiotu Zamówienia) do niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego usługę  zakresie 

rezerwacji, sprzedaży i dostarczania do siedziby Zamawiającego biletów lotniczych, 

każdorazowo na podstawie zamówienia składanego przez Zamawiającego. 

3. Strony ustalają, że wynagrodzenie umowne (wliczając w to cenę biletów) nie może 

przekroczyć kwoty 29, 250 USD.  

§ 2. 

1. Wykonawca, na podstawie ogłoszenia Zamawiającego, przygotowuje propozycję tras 

przelotów wraz z kalkulacją kosztów. 

2. Po potwierdzeniu, przez Zamawiającego, wyboru oferty przelotu, Wykonawca wystawia 

bilet.  Wykonawca ma prawo do pobrania następujących opłat: 

a) Maksymalna opłata za wystawienie biletu lotniczego wynosi xx brutto (słownie: xx 

00/100 USD) 

b) Maksymalna opłata za anulowanie biletu lotniczego wynosi xx  USD brutto + opłata 

linii lotniczej zgodnie z zapisem warunków anulowania biletu (słownie: xx 00/100 

USD) 

3. Za wykonane czynności Zamawiający realizuje płatności najpóźniej w terminie do 14 dni od 

daty otrzymania, poprawnie wystawionej faktury, wystawionej w USD.  Płatność może zostać 
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dokonana przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę lub poprzez obciążenie karty 

kredytowej Zamawiającego przez Wykonawcę.  W przypadku płatności dokonywanych 

przelewem Wykonawca ponosi wszelkie koszty i opłaty bankowe. 

4. Zamawiający dopuszcza złożenie gwarancji dokonania płatności poprzez autoryzację karty 

kredytowej przez Wykonawcę na kwotę ustaloną pomiędzy Stronami. 

§ 3. 

1. Wykonawca winien przy sprzedaży biletów, stanowiących przedmiot zamówienia, stosować 

możliwie najkorzystniejsze ceny i połączenia dostępne w danym terminie na danej trasie z 

zachowaniem uczciwości handlowej. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo porównywania cen biletów oferowanych przez 

Wykonawcę z cenami biletów oferowanych przez inne biura. 

3. W przypadku stwierdzenia różnicy w cenie zamówionego biletu w porównaniu  

z ceną oferowaną przez inne biuro podróży, Zamawiający powiadomi Wykonawcę i zleci mu 

realizację zamówienia po korzystniejszej cenie lub odstąpi od realizacji zamówienia z tym 

Wykonawcą. 

§4. 

1. Czas realizacji przedmiotu umowy ustala się na okres od dnia podpisania umowy do 31 

grudnia 2019 r. lub do wyczerpania kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w§ 1 ust. 3 , 

w zależności od tego co nastąpi wcześniej. 

2. Przedmiot umowy będzie realizowany sukcesywnie, zgodnie z bieżącymi zamówieniami 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania zamówionych biletów po uzgodnieniu 

sposobu i terminu dostawy. 

4. Zamawiający upoważnia następujące osoby do odbioru biletów: 

- Elżbieta Budziłło, pracownik merytoryczny ZOPOT w Nowym Jorku 

- Jakub Wołosz, pracownik merytoryczny ZOPOT w Nowym Jorku 

- Magdalena Żelazowska, dyrektor ZOPOT w Nowym Jorku 

telefon: 201-420-9910, faks: 201-584-91-53, 

e-mail: info.na@poland.travel 

5. Zamawiający może zlecać dokonanie rezerwacji, kontaktując się z Wykonawcą w 

następujący sposób: 

Telefon Wykonawcy 

E-mail adres Wykonawcy 

Godziny pracy Wykonawcy 

§ 5. 
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1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług objętych jednym zleceniem 

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 

15% wynagrodzenia brutto za usługi objęte tym zleceniem. 

2. Za nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy Strony uznają w szczególności: 

a) wykonanie usługi objętej zamówieniem z opóźnieniem tj. niezachowanie uzgodnionych 

terminów; 

b) umieszczenie na bilecie, polisie ubezpieczeniowej z winy Wykonawcy nieprawidłowych 

danych dotyczących przelotu, w szczególności: danych osobowych pasażera, niewłaściwej 

klasy, terminu i trasy przelotu, lub niedostarczenie biletu we wskazanym przez Zamawiającego 

terminie i miejscu. 

3. W przypadku niedostarczenia biletów w terminie lub w przypadku dostarczenia ich w 

miejsce inne niż wskazane w zamówieniu Zamawiający ma prawo zrealizować dane 

zamówienie u innego wykonawcy 

4. W przypadku wystąpienia nieprawidłowo (nienależycie) wykonanego zlecenia 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie, nie później niż w następnym dniu 

roboczym po dacie zakończenia podróży, której dotyczyło zlecenie. 

§ 6. 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca w sposób niewłaściwy lub 

nienależyty wykonuje umowę. O odstąpieniu Zamawiający powiadomi Wykonawcę z 

zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia liczonego od ostatniego dnia miesiąca. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy na skutek niewłaściwego lub nienależytego jej 

wykonania przez Wykonawcę jest on zobowiązany zrealizować wszystkie zamówienia przyjęte 

przed rozwiązaniem umowy. 

§ 7. 

1. Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron 

wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu biletów lotniczych bezpośrednio u 

przewoźnika (linii lotniczej) w przypadku, gdy przewoźnik zaoferuje Zamawiającemu stawkę 

specjalną lub przelot w ramach, którego pokrywane będą tylko koszty opłat i podatków 

lotniskowych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania bezpośrednio z oferty przewoźnika jeśli 

ten zaoferuje mu bilety na zasadzie complimentary lub na szczególnych warunkach 

rezerwacyjnych. 

5. Oferta złożona przez Wykonawcę stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
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6. W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 

7. Spory wynikłe z tytułu realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

8. Umowę niniejszą sporządzono dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach,  

 

Zamawiający                       Wykonawca 

                                                                                                

 

 

Polish National Tourist Office              

                                                                                                

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Odpis oferty złożonej przez Wykonawcę 

2. Opis Przedmiotu Zamówienia 


