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   Umowa o dzieło nr ………….…. /2020 
  
 

Zamawiający: Lubelski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Lublinie 
adres: 20-101 Lublin al. Zygmuntowskie 5  
                            Reprezentowany przez Członka Prezydium  LW SZS w Lublinie – Adama Leszczyńskiego 
 
Wykonawca:    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………...……….. 
 

Adres zamieszkania:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….….………… 
 

PESEL:  ………………………..…………………………… 

 

Następującej treści:                                   
1. Zamawiający powierza do wykonania czynności spikera zawodów ……………………………………….………………………………..…. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło polegające na: przygotowaniu materiałów 
informacyjnych o zespołach uczestniczących w zawodach  i przekazanie ich  podczas imprezy itp. 
zgodnie z wykazem zawodów w swoim rejonie rozgrywkowym. 

2. Za wykonanie pracy Strony uznają osiągnięcie celu w postaci uzyskania rezultatu, o którym  mowa 
wyżej. 

3. Do wykonania dzieła Zamawiający wyda Wykonawcy na jego żądanie niezbędny sprzęt sportowy  
i dokumentację. 

4. Termin rozpoczęcia dzieła strony ustaliły na dzień ……………………………. 2020 r., a termin ukończenia dzieła  
na dzień ……………………..…….. 2020r. 

5. Za wykonanie dzieła Zamawiający zobowiązuje się wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 
100,00 brutto (słownie: sto 00/100). Zamawiający dokona stosownych potrąceń. 

6. Wypłata należności nastąpi po wystawieniu rachunku przez Wykonawcę i stwierdzeniu przez 
Zamawiającego terminowego i prawidłowego wykonania dzieła, będącego przedmiotem niniejszej 
umowy. 

7. W przypadku niewykonania dzieła Wykonawca obowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną  
w wysokości ....0..... % uzgodnionego wynagrodzenia. 

8. W razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu dzieła przekraczającej ...0... dni, Zamawiający może odstąpić 
od umowy oraz zachować prawo do kary umownej określonej w pkt. 7. 

9. Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawo autorskie do wykonywanego dzieła. 
10. Zamawiającemu będą przysługiwały uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne dzieła w okresie  

1. roku od daty odbioru. 
11. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. 
12. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego. 
13. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 

Wykonawca. 
 
 
 
 
 

.............................................................                                                           ……………….............................................. 
  Wykonawca                                                                         Zamawiający 
 
 
 
 
L u b l i n, dnia  ………………….………….  2020 r. 
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L u b l i n, dnia  …………………..….………….  2020 r. 

                                

                                                               
Wykonawca:    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….…………….. 
  
Miejsce i data urodzenia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

 
PESEL:  ………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……  
 
Urząd skarbowy:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

 
 

Rachunek do umowa o dzieło nr ………….…. /2020 

 
 

Zamawiający: Lubelski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Lublinie 
adres: 20-101 Lublin al. Zygmuntowskie 5  
                             
                                                                              

Za wykonanie dzieła polegającego na: 
 
Świadczenie dzieła zgodnie z umową z dnia ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
na kwotę 100,00 zł brutto (słownie: sto zł 0/100) 
 
 

                                                                                                  ...................................................................... 
                                                                                                     podpis wykonawcy 

 
Stwierdzam, że dzieło zostało wykonane według warunków umowy: 

 
 

                                                                                                            ..….................................................................. 

                                                                                               podpis zamawiającego 
 

1. Wynagrodzenie (brutto)   100,00 zł 
2. Przychód  100,00 zł 
3. Podstawa opodatkowania  100,00 zł 
4. Należny podatek (17,00 %)           17,00 zł 
5. Zaliczka na podatek    17,00 zł 
6. Kwota (netto) do wypłaty    83,00 zł 

 
Kwituję odbiór kwoty: 83,00 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy zł 00/100) 
 
 
 

                                                                                                                         .......................................................................... 
                                                                                                                                    pokwitowanie odbiorcy 

 

 
 


