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WZÓR      Załącznik nr 3 do rozeznania rynku nr 1/11/2018/63 

  

UMOWA Nr ………… 

 

zawarta w dniu …………. w Kielcach pomiędzy: 

Fundacją Centrum Europy Lokalnej prowadzącą działalność na podstawie wpisu do Rejestru 

Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów 

Opieki Społecznej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000358259, z siedzibą w Kielcach,  

ul. Krakowska 8/10 lok 105, 25-029 Kielce, NIP 959-189-71-78, REGON 260401252,  

reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Panią Agnieszkę Kmiecik, zwaną dalej Zamawiającym 

a 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Dostawcą 

zwanymi dalej łącznie Stronami 

 

§ 1. 

 

1. Zamawiający zleca a Dostawca przyjmuje do realizacji sukcesywne świadczenie usług 

cateringowych spełniających warunki określone w rozeznaniu rynku nr 1/11/2018/63, w ramach 

projektu „Kompetencje Cyfrowe w Gminie Ożarów”, współfinansowanego ze przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.3  Zwiększenie 

dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego 

i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie 

stosowania TIK. 

2. realizacja usługi cateringowej obejmującej przygotowanie i dostarczenie obiadu dla 300 dzieci w 

wieku 6 do 15 lat oraz 50 nauczycieli - uczestników projektu „Kompetencje Cyfrowe w Gminie 

Ożarów”, w ilości nie większej niż 3020 posiłków (średnia liczba dostarczonych jednorazowo 

posiłków dla 1 grupy szkoleniowej wynosi 10). 

3. przez obiad rozumie się: jeden ciepły posiłek – drugie danie (zróżnicowany ciepły posiłek 

uwzględniający następującą gramaturę: wkładkę mięsną/rybę o gramaturze minimum 150 gram, 

dodatki skrobiowe np. ziemniaki, kasze, makarony itp. o gramaturze minimum 200 gram, 

surówkę/warzywa gotowane itp. o gramaturze minimum 100 gram) wraz z napojem w opakowaniu 

jednorazowym np. sok, lub woda 0,2 l/os.  

4. zamówienie będzie realizowane w czterech szkołach na terenie gminy Ożarów: Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Pisarach (Pisary 63, 27-530 Ożarów), Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie (Osiedle Wzgórze 54, 27-530 Ożarów Szkoła 

Podstawowa w Janowicach (Janowice 11, 27-530 Ożarów) oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w 
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Publicznym Zespole Szkoły i Przedszkola w Lasocinie (ul. Rynek 17, 27-530 Ożarów). Wykonawca 

zapewnia dowóz cateringu o ustalonej godzinie na miejsce realizacji zajęć (jedna z czterech szkół).  

5. realizacja usługi obejmuje termin od XII 2018 r. do VI 2020 r. (z przerwą od VII 2019 r. do VIII 

2019 r.) lub do zrealizowania wszystkich działań zaplanowanych w projekcie. 

 

§ 2. 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie wymagania od Wykonawcy dostarczania posiłków równocześnie 

dla więcej niż jednej grupy jednocześnie i w więcej niż jedno miejsce. 

2. Zajęcia odbywać się będą w grupach około 10-osobowych 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania przez wykonawcę zamówienia w min. 70%. 

4. Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem, w specjalistycznych, 

jednorazowych pojemnikach, gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości 

przewożonych potraw. 

5. Dostarczane posiłki muszą być dostosowane do potrzeb żywieniowych grupy odbiorców tj. 

uczniów szkoły podstawowej (klasy I-VII) oraz osób dorosłych (nauczycieli). 

6. Dostarczane posiłki muszą być różnorodne tj. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji dostarczania 

przez Wykonawcę tych samych posiłków (dla danej grupy) następujących po sobie w danym 

miesiącu. 

7. Dostarczane posiłki powinny być gorące i estetycznie podane, przygotowywane zgodnie z 

przepisami prawa w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia posiłków w dni, w które odbywać 

się będą zajęcia. Zamawiający przewiduje realizację zajęć zarówno w dni robocze jak i w soboty 

i w niedziele. Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego minimum 3 dni przed 

planowanym odbyciem się zajęć, o ich lokalizacji i maksymalnej ilości uczestników lub otrzyma 

harmonogram dostaw. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby posiłków, która 

uzależniona jest od realnej liczby uczestników biorących udział w zajęciach. O zmianach 

Wykonawca będzie informowany telefonicznie na dwie godziny przed planowanym 

dostarczeniem posiłków. W oparciu o uzyskane informacje Wykonawca dostarcza określoną 

liczbę posiłków. 

9. W przypadku, gdy na zajęciach uczestniczyć będą osoby pozostające na diecie wegetariańskiej, 

wegańskiej lub związanej z posiadanymi schorzeniami (np. cukrzyca, alergie pokarmowe itp.) 

Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania posiłku odpowiadającego potrzebom tych 

osób przy zachowaniu gramatury wskazanej w rozeznaniu rynku. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do comiesięcznych rozliczeń z Zamawiającym za dostarczane 

posiłki. 

11. Wykonawca zapewni obsługę całego zamówienia – przygotowanie, dostarczenie, wydanie 

posiłku oraz sprzątnięcie/wywóz naczyń/śmieci. 
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§ 3. 

1. Wykonawca za realizację przedmiotu zamówienia o którym mowa w niniejszej umowie, otrzyma 

wynagrodzenie w wysokości …….. zł brutto (słownie: ……………………………………… brutto) 

za jeden ciepły posiłek – drugie danie wraz z napojem. Maksymalna wartość zamówienia wynosi 

……………… zł (słownie: ……………………………………………………………………brutto)  

(łącznie 3020 posiłków x ….. zł brutto = ………. zł brutto). Wartość zamówienia uzależniona jest 

od frekwencji uczestników projektu na zajęciach. 

2. Wykonawca wystawia faktury VAT/rachunki zgodnie z faktycznie dostarczaną liczbą posiłków w 

danym miesiącu. 

3. Faktury VAT/rachunek będą płatne przez Zamawiającego w terminie do 21 dni od dnia otrzymania 

poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT/rachunku na podstawie protokołu odbioru 

stanowiącego załącznik 1 do niniejszej umowy, pod warunkiem posiadania na rachunku bankowym 

zamawiającego środków finansowych na realizację projektu. W przeciwnym przypadku termin 

może ulec przedłużeniu.  

4. Faktura VAT/rachunek będzie zawierał następujący opis: „Catering w formie obiadu dla 

uczestników projektu pt. „Kompetencje Cyfrowe w Gminie Ożarów” wraz z podaniem terminu za 

jaki następuje rozliczenie oraz z podaniem ceny jednostkowej posiłku oraz liczby rozliczanych 

jednostek. 

5. Wynagrodzenie z tytułu wykonywania niniejszej umowy współfinansowane jest przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

     § 4. 

1. Osoba wyznaczona do kontaktów po stronie Wykonawcy: .................................................... tel/fax 

………………………………………….. 

2. W przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej za kontakt z Zamawiającym, Wykonawca 

niezwłocznie zawiadomi na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

 

§ 5. 

Umowa została zawarta na okres od ……………….. r. do 30.06.2020 roku. 

 

      § 6. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

- naliczenia kary umownej w wysokości 10% miesięcznego wynagrodzenia w przypadku niewłaściwego 

wykonywania umowy przez Wykonawcę. 

- wypowiedzenia umowy z terminem natychmiastowym w przypadku niewłaściwego wykonywania 

usługi 

- wypowiedzenia umowy w przypadku niewykonywania usługi bez podania usprawiedliwionej 

przyczyny 

 

§ 7. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z wykonywaniem 

niniejszej mowy. 

 

§ 8. 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
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2. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego, Zamawiający może odstąpić 

od umowy w razie  

a) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację przedmiotu zamówienia; 

b) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach 

pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi 

realizację projekt 

c) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących RPOWŚ 

lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej, w szczególności 

w zakresie sprawozdawczości; 

d) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie będzie można usunąć w inny 

sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu 

jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 

 

§ 9. 

1. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych i Kodeksu Cywilnego. 

2. Spory wynikłe na tle realizacji umowy podlegają rozpatrzeniu według prawa polskiego przez 

właściwy rzeczowo sąd w Kielcach. 

3. Wszelkie załączniki do umowy stanowią integralną jej część. 

 

 

§ 10. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i 

Dostawcy. 

 

 

DOSTAWCA:                                                                              ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

……………………………….     …………………………………. 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Protokół odbioru 
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Załącznik nr 1 – Protokół odbioru usługi        WZÓR 

 

…………………………………….. 

                 (miejsce, data) 

Protokół odbioru usługi 

 

Działając w imieniu Wykonawcy oświadczam, iż w okresie od ……………. r. do ……........ r.  firma 

……………………………….. przygotowała i dostarczyła posiłki dla uczestników projektu „Kompetencje 

Cyfrowe w Gminie Ożarów” w ilościach ujętych w poniższej tabeli: 

  

Tabela nr 1 

Lp. Data  zajęć 
Szkoła Liczba dostarczonych posiłków w 

postaci obiadu 

    

1    

2    

Suma   

 

 

 

 

……………………………………. 

Podpis i pieczęć Wykonawcy 

 

 

Działając w imieniu Zamawiającego oświadczam, że usługa wskazana w tabeli nr 1: 

1. Została zlecona Wykonawcy przez Zamawiającego, 

2. Została zrealizowana przez Wykonawcę w zakresie w niej wskazanym, 

3. Spełnia oczekiwania Zamawiającego. 

 

 

 

 

………………………………………….. 

Podpis osoby upoważnionej przez Zamawiającego 

 

 

 

 

 

  


