Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne
Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne – projekty konkursowe
Siedlec, 13.03.2019 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019/DDP
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o zasadę konkurencyjności zgodnie
z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
W związku z realizacją projektu nr: RPWP.07.02.02-30-0110/17 pt. „Dzienny Dom Pomocy w Siedlcu”
ZAMAWIAJACY
Gmina Siedlec
64-212 Siedlec
Zbąszyńska 17
Realizator: Ośrodek Pomocy Społecznej
kieruje zapytanie ofertowe na usługę cateringową w postaci wyżywienia obejmującego 2 posiłki dla
uczestników projektu.
Kod CVP 55523000-2 Usługi zaprowiantowywania innych przedsiębiorstw lub instytucji
1. Zakres rzeczowy dostawy został określony w charakterystyce przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1)
oraz w projekcie umowy (załącznik nr 4), które stanowią integralną część zapytania ofertowego.
2. Oferent zostaje związany ofertą przez 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
3. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Każdy Oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę do 21.03.2019
r. tj. dnia składania ofert.
7. Kryteria dostępu:
a) Oferent nie może być powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, musi spełniać również
pozostałe kryteria dostępu– weryfikowane na podstawie oświadczenia (załącznik nr 4)
b) Oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych – weryfikowane na podstawie oświadczenia (załącznik nr 4)
c) Oferent posiada uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności,
czynności zgodnie z wymogami ustawowymi– weryfikowane na podstawie dokumentu rejestrowego
wyciąg z KRS/ CEIDG nie starszego niż 3 miesiące przed złożeniem oferty.
Kryteria dostępu oceniane są według zasady spełnia/ nie spełnia. Brak spełnienia któregokolwiek
kryterium dostępu skutkuje odrzuceniem oferty.
8. Kryterium wyboru oferty:
Zamawiający dokona wyboru Oferenta, który spełni wszystkie kryteria dostępu wymienione w pkt. 7
oraz uzyska największa liczę punktów według poniższego kryterium:

KRYTERIA OCENY OFERT
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
 CENA BRUTTO - Kryterium 1 (K1 – waga punktowa 70)
Punkty za kryterium „cena” zostaną naliczone wg następującego wzoru: [(cena oferty najniższej)/(cena
oferty badanej)] x 70 = ilość punktów
 KLAUZULE SPOŁECZNE - Kryterium 2 (K2 – waga punktowa 30)
W ramach przedmiotowego kryterium oceny ofert zamawiający będzie oceniał ofertę pod kątem klauzul
społecznych tzn. czy Wykonawca:
a) Posiada status „podmiotu ekonomii społecznej”, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na
lata 2014-2020 lub/i
b) Zatrudnia osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne, osoby młodociane, osoby pozbawione wolności
lub zwalniane z zakładów karnych, mające trudności w integracji ze środowiskiem, osób z zaburzeniami
psychicznymi , osób bezrobotnych, osób które uzyskały status uchodźcy, osób będących członkami
mniejszości znajdujących się w niekorzystnej sytuacji,
c) Do realizacji niniejszego zamówienia zatrudni 1 osobę bezrobotną na podstawie skierowania PUP lub
innego podmiotu zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy na okres realizacji niniejszego zamówienia, tj. do 31.12.2020 r.
Oferent składa oświadczenia o spełnieniu klauzul społecznych zawarte w Kryterium 2 w Formularzu
ofertowym (załącznik nr 3). Punkty za kryterium „Klauzule społeczne” zostaną naliczone w następujący
sposób:
 w przypadku spełnienia warunku opisanego w pkt. a) lub/i b) przyzna 15 pkt.,
 w przypadku spełnienia warunku opisanego w pkt. c) przyzna 15 pkt.,
Łącznie za niniejsze kryterium uzyskać można 30 punktów.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania: K1+ K2 = 100 punktów.
Następnie zostanie sporządzony protokół, na podstawie którego zostanie wybrany jeden wykonawca.
Wybrany zostanie oferent, który spełni wszystkie kryteria dostępu wymienione w pkt. 7 tj. oraz uzyska
największą liczbę punktów. W przypadku dwóch takich samych ofert zostanie wybrana ta z niższą ceną.
9. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego:
a) O wyborze oferty zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawców, którzy ubiegali się o
udzielenie zamówienia.
b) Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty.
c) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcie umowy, zamawiający
wybierze ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.
d) Do prowadzonego postępowania nie przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga)
określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
e) Niniejsze postępowania prowadzone jest bez zastosowania obowiązujących w innych wypadkach,
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych poza art.4 pkt.8.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z Oferentem, który
zaproponował najniższą cenę, w przypadku gdy zaoferowana cena będzie wyższa niż Zamawiający może
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W przypadku gdy Oferent, który zaproponował najniższą
cenę nie zgodzi się na negocjacje, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Oferentem, który

11.
12.

13.
14.

15.

zaproponował kolejną najniższą cenę spośród pozostałych ofert. W toku badania i oceny ofert
Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
Z tego tytułu Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.
Składanie ofert:
a) W skład oferty wchodzi:
 formularz cenowy (załącznik nr 2),
 oświadczenie dotyczące klauzur społecznych (załącznik nr 3)
 dane dotyczące Wykonawcy - oświadczenie (załącznik nr 4),
 parafowany wzór umowy (załącznik nr 5),
 dokument rejestrowym potwierdzający prowadzoną działalność wystawiony nie wcześniej niż
3 miesiące przed datą złożenia
Brak któregokolwiek załącznika skutkuje odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.
b) Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.03.2019r. do godziny 12.00
w siedzibie Urzędu Gminy w Siedlcu ul. Zbąszyńska 17
c) Oferta winna być złożona osobiście bądź pocztą /kurierem w zamkniętej kopercie z opisem:
„Posiłki DDP w Siedlcu
Nie otwierać przed 2019.03.21 do godz. 12.00”
c) Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.
Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 21.03.2019 r. godzinie 12.00 w UG w Siedlcu.
Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
 gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia;
 gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach
pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności instytucją Zarządzającą,
Pośredniczącą, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na
realizację zamówienia;
 gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących
Regionalnego Programu Operacyjnego lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub
Instytucji Pośredniczącej, w szczególności w zakresie sprawozdawczości;
 gdy wystąpią obiektywne przeszkody uniemożliwiające realizację zamówienia lub osiągnięcie jego
celów według pierwotnie przyjętego harmonogramu realizacji zamówienia;
 w przypadku zwiększenia/ zmniejszenia zaplanowanej liczby godzin wsparcia wynikających ze
zmiany zapotrzebowania Uczestników/czek projektu oraz zmian we wniosku o dofinansowanie
zaakceptowanym przez Instytucję Zarządzającą;
 zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
 gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie wpływa w sposób znaczący
 na osiągnięcie wskaźników,
 działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie
terminie,
 w przypadku wystąpienia obiektywnych czynników niezależnych od stron
W razie wątpliwości lub pytań proszę o kontakt e-mailowy: ops@siedlec.pl lub telefoniczny
|(68)384 85 21 w. 21 osoba do kontaktu: Dorota Przymuszała
Zatwierdzam
Wójt Gminy Siedlec

Załączniki:
1. Charakterystyka przedmiotu zamówienia - zał. nr 1
2. Formularz cenowy - zał. nr 2
3. Klauzula społeczna – zał. 3
4. Oświadczenie, dane dotyczące Wykonawcy – zał. nr 4
5. Projekt umowy - zał. nr 5

Załącznik nr 1
CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakres świadczenia Wykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia obejmować będzie: świadczenie
usług cateringowych polegających na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków dla uczestników projektu
„Dzienny Dom Pomocy w Siedlcu”. Zapewnienie dwóch posiłków (w tym śniadanie/podwieczorek np. bułka
z obłożeniem, drożdżówka, jogurt i owoc oraz minimum jedno danie obiadowe; w wersji standardowej oraz
dietetycznej/lekkostrawnej dla osób z takimi zaleceniami; dostarczone gorące, z zastrzeżeniem
różnorodności oraz zapotrzebowania dietetycznego osób starszych np. mięso, ziemniaki i surówka) w ciągu
dnia dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy w Siedlcu (wraz z kosztem dowozu)
 dni robocze w 2019 r. (198 dni) x średnio 20 osób*
 dni robocze w 2020 r. (253 dni) x średnio 20 osób*
Usługa będzie realizowana w okresie koniec marca 2019 r. – grudzień 2020 r. w Siedlcu, ul. Zbąszyńska 8,
w dni robocze od poniedziałku do piątku. Wykonawca dostosuje się do terminów świadczenia usługi.
Dokładne zapotrzebowanie na usługą będzie zgłaszane każdego dnia do godziny 10.00.
*liczba uczestników każdego dnia może być inna
1. Wykonawca w ramach ceny posiłku określonej w ofercie jest zobowiązany do dostosowania posiłków
do niezbędnych wymagań dietetycznych. Posiłki musza być urozmaicone, wysokiej jakości zarówno co
do wartości odżywczej, gramatury jak i estetyki. Wykonawca dostarcza posiłki własnym transportem i
samodzielnie je przygotowuje. Wykonawca dba o właściwy stan dostarczania posiłków (posiłki gorące,
świeże, smaczne i estetyczne).
2. Posiłki należy dostarczyć pod adres DDP w Siedlcu tj. ul. Zbąszyńska 8.
3. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić ilość posiłków zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
4. Wykonawca zapewni trzy razy w tygodniu obiad mięsny i dwa razy w tygodniu obiad jarski lub
półmięsny.
5. Wykonawca zobowiązuje się przygotować posiłki z produktów zakupionych we własnym zakresie,
wysokiej jakości bez dodatków preparatów zastępczych, preparatów zwiększających objętość i innych
wpływających na zmianę smaku, zapachu, konsystencji potraw, itp.
6. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania zasad higieny przy sporządzaniu i dystrybucji posiłków oraz
utrzymania odpowiedniej temperatury posiłków oraz przewozu w przystosowanych do tego celu
termosach/pojemnikach pojazdem dostosowanym do przewozu żywności.
7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania posiłków w pojemnikach jednorazowych
przystosowanych do podawania żywności.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości posiłków przez wytypowanych pracowników
Zamawiającego. W razie stwierdzenia wad w realizacji usługi, Zamawiający niezwłocznie poinformuje
o ich zaistnieniu Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad niezwłocznie po
otrzymaniu zgłoszenia.
9. Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę na okres minimum 10 dni (dopuszczalne jadłospisy
miesięczne) i zatwierdzony przez Zamawiającego. Jadłospis będzie dostarczany w wersji papierowej
lub/i elektronicznej Zamawiającemu najpóźniej 3 dni robocze przed okresem jego obowiązywania.

Załącznik nr 2

..................................dnia......................

……………………………………….
Pieczęć/ nazwa i adres Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY
Nawiązując do zapytania ofertowego na:
usługę cateringową w postaci wyżywienia dla uczestników projektu nr: RPWP.07.02.02-30-0110/17
pt. „Dzienny Dom Pomocy w Siedlcu”.
Kalkulacja cen brutto przedstawia się następująco:
Nazwa
Cena
przedmiotu
Ilość porcji
jednostkowa
zamówienia
netto
Usługa
cateringowa

Dni robocze 2019
r. x liczba
uczestników max.
20 osób dziennie

Usługa
cateringowa

Dni robocze 2020
r. x liczba
uczestników max.
20 osób dziennie

Cena
jednostkowa
brutto

Wartość ogółem
brutto

Oferuję realizację przedmiotu zamówienia
ZA CENĘ JEDNOSTKOWĄ BRUTTO………………………………………………. zł
ZA CENĘ BRUTTO RAZEM.………..…………………………………………………...zł
Słownie: ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Formularz cenowy stanowi odzwierciedlenie wszelkich kosztów związanych z zamówieniem. Zamawiający
nie dopuszcza ponoszenia dodatkowych kosztów na etapie pracy nad przedmiotem zamówienia. Wykonawca
ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników
postępowania.

………………………………………………………
imię i nazwisko, podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik 3
……………………………………………
Dane Oferenta:
OŚWIADCZENIE KLAUZULA SPOŁECZNA
Ja niżej podpisany(a), reprezentujący (a) Oferenta, oświadczam, że:
 Posiadam/ Nie posiadam * statusu „podmiotu ekonomii społecznej”, zgodnie z definicją zawartą w
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania
ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 lub/i
……………………………………… dnia ……………………………
……………………………………………………
imię i nazwisko, podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy



Zatrudniam/ Nie zatrudniam * osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych, osób młodocianych,
osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji
ze środowiskiem, osób z zaburzeniami psychicznymi, osób bezrobotnych, osób które uzyskały status
uchodźcy, osób będących członkami mniejszości znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.

……………………………………… dnia ……………………………
……………………………………………………
imię i nazwisko, podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy



Do realizacji niniejszego zamówienia zatrudnię/ nie zatrudnię* 1 osoby bezrobotnej na podstawie
skierowania PUP lub innego podmiotu zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na okres realizacji niniejszego zamówienia, tj. do 31.12.2020r.

……………………………………… dnia ……………………………
……………………………………………………
imię i nazwisko, podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4
OŚWIADCZENIE
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa firmy:
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Imię, Nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Numer telefonu: 0.…/ ……………………………………………………………
Numer faksu: 0.…/ ..................................................................................................
Numer REGON: .......................................................................................................
Numer NIP: ..............................................................................................................
Osoba do kontaktu w sprawie oferty ………………………………………..…….
Adres kontaktowy email: …………………………….……………………………
Nr tel. osoby do kontaktu …………………………………….…………………..
Świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą,
niniejszym oświadczam, że:
1) oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia w tym
koszty transportu do Dziennego Domu Pomocy w Siedlcu,
........................... dnia .......................
……………………………………………
imię i nazwisko, podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

2) oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego
sporządzenia niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w projekcie umowy,

........................... dnia .......................
……………………………………………..………………
imię i nazwisko, podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

3) oświadczam, że zapoznałem się z projektem umowy i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uznaje się
za związanego określonymi w niej zasadami, przez okres 60 dni od daty złożenia oferty,
........................... dnia .......................
……………………………………………
imię i nazwisko, podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

4) oświadczam, że zobowiązuje się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na
warunkach, w miejscu i terminie określonych przez Zamawiającego,

........................... dnia .......................
……………………………………………………………
imię i nazwisko, podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

5) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art.
24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
........................... dnia .......................
……………………………………………..………………
imię i nazwisko, podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

6) oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia
działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi,
........................... dnia .......................
………………………………………………
imię i nazwisko, podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

7) oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

........................... dnia .......................
……………………………………………
imię i nazwisko, podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

8) oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
........................... dnia .......................
……………………………………………
imię i nazwisko, podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

9) Oświadczam, że nie posiadam z Zamawiającym powiązań kapitałowych i osobowych,
w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej;
b) posiadanie udziałów co najmniej 10% akcji;
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawania w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki, kurateli.

........................... dnia .......................
……………………………………………
imię i nazwisko, podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5
PROJEKT UMOWY
Zawarta w dniu …….….2019 roku w Siedlcu pomiędzy:
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siedlcu
NIP:
reprezentowanym przez:
Jacka Kolesińskiego –Wójta Gminy Siedlec
zwanego dalej w treści umowy Zamawiającym
a
…………………………………………
zwanym w treści umowy Wykonawcą
o następującej treści:
§1
1. Zamawiający w ramach projektu nr: RPWP.07.02.02-30-0110/17 pt. „Dzienny Dom Pomocy w Siedlcu”,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zleca
Wykonawcy przygotowywanie oraz dostarczanie porcji obiadowych uczestnikom projektu.
2. Celem dostawy jest realizacja projektu RPWP.07.02.02-30-0110/17 pt. „Dzienny Dom Pomocy
w Siedlcu”.
3. Usługa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi określonej w § 1 na następujących warunkach:
a) Wykonawca w czasie obowiązywania umowy dostarczy do siedziby Zamawiającego posiłki, za
kwotę jednostkową ….. złotych brutto.
b) Informacja o ilości i wyborze posiłków w danym dniu przekazywana będzie w formie elektronicznej
(e-mail) lub telefonicznie przez Zamawiającego Wykonawcy.
c) Wykonawca zapewni takie opakowanie wyżywienia, jakie jest wymagane przez obowiązujące
przepisy prawa, by nie dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia jakości w trakcie transportu do
miejsca dostawy, a w szczególności, który uniemożliwia i wyłącza jej bezpośredni kontakt z
otoczeniem.
d) Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie dwóch dni
roboczych, poinformować Wykonawcę o wszelkich zauważonych wadach, w tym złej jakości, jak i
o brakach ilościowych, dostarczonego wyżywienia.
e) Wykonawca zobowiązany jest do wymiany na własny koszt wadliwego wyżywienia terminie dwóch
godzin od otrzymania reklamacji. W tym samym terminie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
brakującą część wyżywienia w ramach danego zamówienia.
f) W razie odmowy uznania reklamacji za uzasadnioną, Wykonawca zobowiązany jest, w terminie
wskazanym w ust. d, pisemnie uzasadnić swoje stanowisko.
g) W przypadku niedostarczenia w terminie wyżywienia Zamawiający zamówi na koszt Wykonawcy
brakujące porcje żywności u dowolnego Wykonawcy.

1.
2.
3.
4.

§3
Wykonawca gwarantuje, że usługi świadczone będą na najwyższym poziomie, a mianowicie:
dostarczone produkty żywnościowe będą świeże i winny być przyrządzone w dniu dostawy.
Wykonawca gwarantuje, że posiada odpowiednie środki transportu umożliwiające transport zgodnie
z przepisami i warunkami higieny.
Obsługa będzie świadczona na właściwym poziomie, zgodnie z zasadami w tym zakresie
obowiązującymi.
Wykonawca zobowiązuje się do terminowego dostarczania posiłków spośród wymienionych
w załączniku.

§4
1. Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 w kwocie:
……………. zł brutto słownie:…………………………….................................................................
2. Wynagrodzenie określone w ust.1 obejmuje koszty transportu dostawy do siedziby Zamawiającego.
3. Wynagrodzenie z tytułu prawidłowo wykonanego zamówienia zostanie dokonane przelewem na
rachunek Wykonawcy w ciągu 30 dni po przedstawieniu prawidłowo wystawionej faktury VAT/
rachunku pod warunkiem dostępności na rachunku bankowym projektu środków na finansowanie
projektu przekazanych przez Instytucję Wdrażającą i stwierdzeniu prawidłowego wykonania przedmiotu
zamówienia.
4. Zamawiający dokona zapłaty za faktyczną ilość zrealizowanych porcji wyżywienia.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania faktur częściowych po zakończeniu realizacji kursu.
§5
Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.
§6
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
§7
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym jeden dla Wykonawcy oraz
dwa dla Zamawiającego.

………………………….………
Pieczęć i podpis Wykonawcy

………….………………………..
Pieczęć i podpis Zamawiającego

