
                                                                               Załącznik nr 9 
                                                                                                                                                   do zarządzenia Nr OR-I.0050.793.2018 
                                                                                                                    Prezydenta Miasta Opola 
                                                                                                                   z dnia 06 grudnia 2018 r. 

                          WZÓR                 

Porozumienie nr....................................................  

zawarte w dniu ………………………… w Opolu pomiędzy: 

1. Miastem Opole - reprezentowanym przez …………………………………………………………………………………… 
z siedzibą Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, zwanym dalej „Miastem”, a 
 
2.................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................., 

NIP:........................................................., REGON: ..........................................   reprezentowaną przez  

.............................., .............................................................................................., zwaną  w dalszej 

części porozumienia „Partnerem”, 

o współpracy w ramach Programu „Opolska Rodzina” na lata 2019 - 2029. 

§1.  

Partner oświadcza, że: 

a) przystąpił do Programu „Opolska Rodzina” na lata 2019-2029, zwanego w dalszej 
części porozumienia „Programem”, określonym w uchwale Nr II/25/18 Rady Miasta 
Opola z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia Programu „Opolska Rodzina” na 
lata 2019-2029 w celu udzielania zniżek dla Beneficjentów  Programu - posiadaczy  
Kart: „Opolska Rodzina”  oraz „Opolski Senior”, 

b)  zapoznał się z Regulaminem współpracy Miasta Opola z Partnerami Programu 
„Opolska Rodzina”, Regulaminem Karty „Opolska Rodzina” oraz  Regulaminem Karty 
„Opolski Senior”, 

c) wyraża zgodę  na wykorzystanie przez Miasto Opole swoich danych teleadresowych 
oraz logo, o których mowa w § 2 ust. 2 do celów promocyjnych. 
 

§2.  

1. Partner wprowadza następujące ulgi/zniżki/rabaty: 
 

Rodzaj zniżki Opis zniżki  
  
  
  

 

2. Dane teleadresowe Partnera dla celów promocyjnych: 
 
Nazwa podmiotu……………………………………………………………………………………………………………………. 

              Siedziba podmiotu………………………………………………………………………………………………………………….. 
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 Siedziba/siedziby wykonywania działalności gospodarczej, w której/których będą udzielane 
               ulgi: 

a)………………………………………………………………………………………………………………………………… 
b)……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
c)……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

              Telefon kontaktowy………………………………………………………………….. 
              Adres e-mail………………………………………………………………………………. 
              Logo - zostanie dostarczone na nośniku elektronicznym:  tak/nie*  
       
       3. Partner oświadcza, że do kontaktów w sprawie współpracy z Miastem wyznacza: 
           Panią/a............................tel. kontaktowy............................., adres e-mail................................... 

§3.  
 

1. Partner zobowiązuje się do finansowania ulg/zniżek/rabatów określonych w § 2 ust. 1  
z własnych środków. 

2. Wprowadzanie ulg/zniżek/rabatów opisanych w § 2 ust. 1 nie stanowi podstawy dla Partnera                                
do dochodzenia z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń finansowych wobec Miasta.  
 

§4.  
Partner ma prawo do: 

a) rezygnacji ze statusu Partnera za 14-dniowym wypowiedzeniem, złożonym Miastu  
w formie pisemnej, 

b) aktualizacji zadeklarowanych zniżek/ulg/rabatów, nie częściej niż raz na kwartał,  
c) zamieszczania informacji o partnerstwie w Programie w swoich materiałach 

promocyjnych oraz w swojej siedzibie i miejscach wykonywania działalności 
gospodarczej. 

§5.  

Miasto zobowiązuje się do promowania Partnera zgodnie z zasadami współpracy  
z Partnerami  Programu, określonymi w Regulaminie współpracy Miasta Opola z Partnerami 
Programu „Opolska Rodzina” ,  o którym mowa w § 1 lit. b).           

                 § 6.                   

Porozumienie obowiązuje w okresie realizacji Programu „Opolska Rodzina” na lata 2019-2029. 

                  § 7. 
1. Wszelkie zmiany w porozumieniu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Ewentualne spory wynikłe z niniejszego porozumienia rozstrzygać będzie sąd powszechny                    

w Opolu. 
3. Porozumienie sporządzone zostało w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron.  
 

……………………………………………………    ………..…………………………………………….. 
Miasto Opole       Partner  

*niepotrzebne skreślić 


