Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 3 do Rozeznania rynku nr 3/2021/75

WZÓR
UMOWA Nr ………………….
W dniu ……………… pomiędzy:
Fundacją Centrum Europy Lokalnej
ul. Krakowska 8/10 lok 105
25-029 Kielce
NIP: 959-189-71-78
KRS: 0000358259
REGON: 260401252
reprezentowaną przez:
……………………………………
zwana dalej Zamawiającym
a
……………………………
……………………………
……………………………
reprezentowanym przez
……………………………
zwanym dalej Wykonawcą
w wyniku rozeznania rynku nr 3/2021/75 z dnia 25.10.2021 r. została zawarta umowa następującej treści:
Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia sukcesywne świadczenie usług cateringowych
dla uczestników projektu „Szkoły w Jędrzejowie kształcą zawodowo”. Projekt jest współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa
zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Podziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości kształcenia
zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwój CKZiU. Realizacja usługi obejmuje termin od XI
2021r. do V 2023r.
§1
1. Zamawiający zleca, a wykonawca podejmuje się zrealizować na rzecz Zamawiającego posiłek w
postaci obiadu. Przez obiad rozumie się:
• Jeden ciepły posiłek - drugie danie (zróżnicowany min. dwuskładnikowy ciepły posiłek, zawierający
wkładkę mięsną o gramaturze minimum 100 gram) wraz z napojem w opakowaniu jednorazowym np.
sok, woda 0,2 l/os.
Realizacja usługi obejmuje termin od XI 2021r. do V 2023r. W ramach projektu wsparciem objętych będzie
144 uczniów – 96 uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie w zawodzie
Technik Hotelarstwa i Technik Ekonomista oraz 48 uczniów w Zespole Szkół nr 2 im. Gen. Stefana
Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie w zawodzie Technik Geodeta, Informatyk, Mechatronik. Zajęcia
odbywać się będą w grupach ok. 8 osobowych.
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Catering dostarczany będzie na następujące zajęcia:
• Szkolenie dla Mechatroników – Programowanie Robotów – 2 x grupa 8 uczniów (max. ilość
posiłków 80);
• Szkolenie dla Mechatroników i Informatyków – Druk 3d - 4 x grupa 8 uczniów (max. ilość
posiłków 160);
• Szkolenie dla Informatyków – Podstawy programowania gier komputerowych – 2 x grupa 8
uczniów (max. ilość posiłków 80);
• Szkolenie dla Geodetów – Podstawy wyceny nieruchomości - 2 x grupa 8 uczniów (max.
ilość posiłków 80);
• Szkolenie dla Geodetów – Obsługa programu QGIS – 2 x grupa 8 uczniów (max. ilość
posiłków 80);
• Szkolenie dla Hotelarzy – Obsługa barmańska - 6 x grupa 8 uczniów (max. ilość posiłków
240);
• Szkolenie dla Hotelarzy – Obsługa kelnerska i barista – 6 x grupa 8 uczniów (max. ilość
posiłków 240);
• Szkolenie dla Hotelarzy – Savoir-vivre w obsłudze gościa - 6 x grupa 8 uczniów (max. ilość
posiłków 144);
• Szkolenie dla Ekonomistów – Kadry i płace – 6 x grupa 8 uczniów (max. ilość posiłków
240);
• Szkolenie dla Ekonomistów – Pracownik biurowy z obsługą sekretariatu - 6 x grupa 8
uczniów (max. ilość posiłków 240);
• Szkolenie dla Ekonomistów – Savoir-vivre w biznesie – 6 x grupa 8 uczniów (max. ilość
posiłków 144);
Łączna maksymalna ilość posiłków podczas trwania projektu to 1728.
2. Zamówienie obejmuje dostawę posiłków pod adres wskazany przez Zamawiającego na terenie
Jędrzejowa w województwie świętokrzyskim.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wymagania od Wykonawcy dostarczania posiłków
równocześnie dla więcej niż jednej grupy.

1.
2.

3.
4.

1.

§2
Posiłki Wykonawca dostarcza własnym transportem, w specjalistycznych, jednorazowych pojemnikach,
gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw.
Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia posiłków w dni, w które odbywać się
będą zajęcia (w soboty i sporadycznie w dni robocze). Wykonawca zostanie powiadomiony przez
Zamawiającego minimum 3 dni przed planowanym odbyciem się zajęć, o ich lokalizacji i maksymalnej
ilości uczestników.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania przez wykonawcę zamówienia w min. 70%.
Ilość wydawanych posiłków uzależniona jest od frekwencji uczestników szkolenia. O liczbie
wydawanych posiłków w danym dniu Wykonawca informowany będzie telefonicznie na dwie godziny
przed planowanym dostarczeniem posiłków. W oparciu o uzyskane informacje Wykonawca dostarcza
określoną liczbę posiłków.
§3
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
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wynosi
………
zł
(słownie:
…………………………………………………………………………………………………..)
(łącznie 1728 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. „Szkoły w Jędrzejowie kształcą zawodowo” 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
Umowa została zawarta na okres od ………………………. r. do 30.05.2023 roku.
§5
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
- wypowiedzenia umowy w przypadku nie podpisania przez Zamawiającego umowy na dofinansowanie
projektu w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 –
2020 z Instytucją Zarządzającą
§6
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z wykonywaniem
niniejszej mowy.
§7
1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach:
i.
gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia;
ii.
konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach
pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi
realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie;
iii.
konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących RPOWŚ lub
wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej, w szczególności w
zakresie sprawozdawczości;
iv.
wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób
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a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej zapisów przez strony,

§8
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku,
o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może zażądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.
2. W razie zaistnienia istotnych okoliczności, sytuacji (powstałych nie z winy Zamawiającego)
uniemożliwiających realizację, zajęć określonych w § 1 pkt. 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo
odstąpienia od dostawy posiłków na dane zajęcia.
§9
W sprawach nieuregulowanych treścią zawartej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Kodeks Cywilny oraz inne przepisy dotyczące przedmiotu umowy. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej
umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

………………………….
Zamawiający

…………………………..
Wykonawca

Projekt „Szkoły w Jędrzejowie kształcą zawodowo” numer RPSW.08.05.01-26-0011/20 realizowany w ramach RPO WŚ 2014-2020
na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego
Fundacja CEL
ul. Krakowska 8/10, 25-029 Kielce
tel. 41 230-23-10
www.fundacja-cel.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wzór protokołu
……………………………………..
(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 „Szkoły
w Jędrzejowie kształcą zawodowo” w ilościach ujętych w poniższej tabeli:
Tabela nr 1
Lp.

Data zajęć

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:
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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
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