
 

 

UMOWA O DZIEŁO  

NR ….. 
 

zawarta w dniu ...................... 20… r. w Olsztynie pomiędzy: 
 

1. Warmińsko-Mazurską Izbą Rolniczą  

ul. Towarowa 1, 10-416 Olsztyn 

NIP: 739-24-21-905, REGON: 510474080 

reprezentowaną przez: 

Jolantę Mackiewicz – Dyrektora Biura WMIR 

zwaną dalej „Zamawiającym”, a 

  

2. ............................................................. 

………………………………………. 

PESEL: ……………………………... 

zwaną/ym „Przyjmującym zamówienie” 

 

o następującej treści: 
 

§ 1 
 

1. Przedmiotem umowy jest dokonanie przez Przyjmującego zamówienia, w imieniu i na zlecenie 

Zamawiającego, udziału w oględzinach/szacowaniu1 ostatecznym szkody wyrządzonej w uprawach  

i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz / bądź przy wykonywaniu polowania, 

prowadzonym przez nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udziału w oględzinach/szacowaniu ostatecznym szkody,  

o której mowa w ust. 1, na żądanie zgłoszone przez: 

………………………………………………………………………………….* oraz do sporządzenia 

opinii na temat oszacowania szkody. 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się, po wykonaniu dzieła do przedłożenia rachunku wraz  

z protokołem z oględzin/szacowania ostatecznego szkody, bądź opinii sporządzonej przez 

Przyjmującego zamówienie potwierdzonej przez nadleśniczego dokonującego czynności szacowania. 

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zachowania bezstronności i obiektywizmu w trakcie 

wykonywania niniejszej umowy. 

§ 2 
 

Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest wykonać czynności określone w § 1 w dniu ...................... 20... r. 

§ 3 
 

Przyjmujący zamówienie nie może powierzyć wykonania zobowiązań, wynikających z niniejszej umowy, 

innej osobie bez zgody Zamawiającego.  

§ 4 
 

Przyjmujący, za wykonanie czynności przewidzianych w § 1 umowy, przysługuje wynagrodzenie  

w wysokości 100,00 zł netto (słownie: sto złotych 00/100). Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 14 dni  

po przedłożeniu rachunku wraz z kopią protokołu z czynności, o których mowa w § 1.  

§ 5 
 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 

 

                       ZAMAWIAJĄCY PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE 
  

 

 

 

………………………………..   ……………………………………………. 

  

*  należy wpisać imię i nazwisko rolnika bądź nazwę i numer koła łowieckiego, bądź imię i nazwisko 

przedstawiciela gminy oraz jej nazwę, żądającego uczestnictwa przedstawiciela Izby w komisji szacującej 

szkody łowieckie. 
1  niepotrzebne skreślić 


