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Załącznik 3 do Zapytania ofertowego nr 4/KdS/2020
Wzór umowy

UMOWA NR ...........

zawarta w dniu .............................. roku w Katowicach pomiędzy:
Stowarzyszeniem Wspierania Działań Twórczych Osób Niepełnosprawnych UNIKAT,
ul. Kotlarza 10b, 40-139 Katowice, NIP: 9541184447,
reprezentowanym przez:
Piotra Koppę – Prezesa Stowarzyszenia,
oraz Kazimierę Jermakow – Skarbnika Stowarzyszenia,
zwanym dalej Zamawiającym
a
.................................................................................
.................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą

§ 1 Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania czynności polegające na
przygotowaniu i dostarczeniu posiłków dla uczestników ramach Projektu „KROK DO
SAMODZIELNOŚCI – Idziemy do pracy Kontynuacja UDA-RPSL.09.01.05-24-053E/18-00”,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Śląskiego na lata 2014 –
2020, Oś priorytetowa IX: włączenie społeczne, działanie 9.1. Aktywna Integracja,
poddziałanie 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
2. Łączna ilość posiłków przez okres obowiązywania umowy wynosi 3125.

§ 2 Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy
Strony umowy określają następujący szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy:
1. Przygotowanie i dostarczenie obiadu jednodaniowego:
a) drugie danie: danie mięsne: mięso min. 150 g na osobę, ziemniaki lub zamiennie:
makaron, ryż, kasza – min. 200 g na osobę, surówka lub warzywa gotowane – min. 150 g
na osobę lub
b) drugie danie bezmięsne: ryba – min. 150 g na osobę, ziemniaki lub zamiennie: makaron,
ryż, kasza – min. 200 g na osobę, surówka lub warzywa gotowane – min. 150 g na osobę,
c) w przypadku obecności na szkoleniach osób o specjalnych wymogach żywieniowych
(wegetarianizm, alergie pokarmowe) Wykonawca zapewni dla nich odpowiedni posiłek.
2. Wykonawca zobowiązany jest do tego, iż ryby podawane w zestawach winny być świeże
i pozbawione ości, dania i napoje gorące powinny posiadać odpowiednią temperaturę
w momencie podania, owoce powinny być czyste i dojrzałe,
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3. Wykonawca musi zapewnić różnorodność posiłków oraz sztućce (mogą być jednorazowe),
zastawę (jednorazową lub ceramiczną) oraz serwetki. Posiłki nie mogą być przygotowywane
z produktów typu instant np. zupy w proszku.
4. Obiad jednodaniowy musi być dostarczony ciepły.
5. W dniu poprzedzającym dzień szkoleniowy do godziny 18:00 Zamawiający poinformuje
w drodze telefonicznej Wykonawcę o ilości serwisu kawowego oraz ilości i rodzaju obiadu
(w tym o posiłkach o jakich mowa w § 2 ust. 2 c zdanie drugie) , jakie należy przygotować na
następny dzień,
6. Obiady mają być dostarczane w godzinach od 13.00. do 17.00 od poniedziałku do soboty do
siedziby Zamawiającego przy ul. Kotlarza 10 b w Katowicach (sala szkoleniowa znajdująca się
na parterze budynku) lub do mieszkania treningowego w Katowicach przy ul. Mikuśińskiego.
zgodnie z wytycznymi Zamawiającego przedstawionymi w formie mailowej.
§ 3 Termin obowiązywania umowy
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj.: od dnia zawarcia do dnia 31.12.2021 roku.
2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za miesięcznym okresem wypowiedzenia
z ważnych przyczyn.
3. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku
naruszenia przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 2, niezależnie od możliwości
zastosowania kary umownej.
§ 4 Wynagrodzenie za wykonanie zlecenia
1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę
…………………………. zł brutto (słownie : ………………….. złotych 00/100) za obiad dla jednego
uczestnika projektu, nie więcej niż ……………………… zł brutto (słownie :
………………………..złotych 00/100) z tytułu całej umowy.
2. Strony przyjmują miesięczny okres rozliczeniowy.
Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia przedłożenia przez
Wykonawcę i zaakceptowania przez Zamawiającego rachunku/ faktury VAT za wykonanie
umowy pod warunkiem posiadania środków finansowych, przekazanych przez Instytucję
Zarządzającą na rachunek bankowy projektu. W sytuacji opóźnień w przekazaniu transz
dotacji przez Instytucję Zarządzającą, wypłata wynagrodzenia nastąpi niezwłocznie po
wpłynięciu środków z kolejnej transzy. W przypadku, o którym mowa Wykonawcy nie
przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.
3. Wynagrodzenie wskazane na rachunku powinno być iloczynem faktycznie zamówionych
w danym miesiącu obiadów i kwoty ……………….. zł brutto.

1.

2.

§ 5 Postanowienia ogólne
Zlecenie realizowane jest w ramach projektu „KROK DO SAMODZIELNOŚCI – Idziemy do pracy
Kontynuacja UDA-RPSL.09.01.05-24-053E/18-00”, współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województw Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX: włączenie
społeczne, działanie 9.1. Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.5. Programy aktywnej integracji
osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Realizacja zlecenia odbywać się będzie z zachowaniem wymogów unijnych dotyczących
informowania uczestnika projektu, jak również otoczenia, o współfinansowaniu projektu
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3.
4.

z Europejskiego Funduszu Społecznego w szczególności w zakresie prowadzonej dokumentacji
i miejsca realizacji projektu.
Wykonawca nie może powierzyć jego wykonania osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku
z realizacją przez Wykonawcę przedmiotowego zlecenia.

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych
Strony umowy ustalają, że przy wykonywaniu przedmiotu umowy nie będą przetwarzane dane
osobowe uczestników projektu.

1.
2.
3.
4.
5.

§ 7 Kary umowne
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zadań określonych w §1 Zamawiający
ma prawo do zastosowania kary umownej o wartości ……………… zł za każdy nieświeży lub
niezgodny z zamówieniem obiad bądź serwis kawowy.
Z tytułu opóźnienia w realizacji umowy Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej
w wysokości 0, 1 % miesięcznej wartości faktury za każdą godzinę opóźnienia w dostarczeniu
posiłków bądź serwisu kawowego.
Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający ma
prawo obciążyć go karą umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.
Kary umowne podlegają sumowaniu.
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych od
Zleceniobiorcy w przypadku poniesienia szkody przekraczającej wartość kar umownych.
§ 8 Postanowienia końcowe
1. Osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktów roboczych i sprawowania nadzoru
nad wykonywaniem przedmiotu umowy jest Pani Iwona Głębocka nr tel.: 698 835 363
e-mail: projekt@wtzunikat.pl.
2. Osobą wyznaczoną przez Wykonawcę do kontaktów roboczych i sprawowania nadzoru nad
wykonywaniem przedmiotu umowy jest …………………………………………………….
3. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga dla zachowania swojej ważności formy
pisemnej.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego.
5. Mogące wynikać ze stosunku objętego niniejszą umową spory, strony poddają pod
rozstrzygnięcie sądu miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
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