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UMOWA Nr ……………………..

Zawarta w dniu ………………… r. w Zabrzu pomiędzy:

Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
z siedzibą w Zabrzu 41 – 800, ul. Wolności 345a,
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000069136, dla którego akta rejestrowe
prowadzi Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
NIP:

648-10-29-255,

REGON:

271555096,

reprezentowaną przez:
- ……………………………………………………………………….
- ……………………………………………………………………….
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………..
z siedzibą w ______________, ul. ______________________,
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS ______________________, dla którego akta
rejestrowe prowadzi _________________________________________,
NIP:

__________________,

REGON:

__________________,

reprezentowaną przez:
- …………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………
zwaną dalej „Wykonawcą”.

Dostawa przedmiotu zamówienia realizowana jest w ramach projektu pn. „eduGRANT – z projektem po
nowe technologie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników
i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych oraz
doradztwo dla przedsiębiorstw.

”eduGRANT z projektem po nowe technologie”.

„CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA”.

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii
im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze
tel.: 32/373-56-45, 32/373-56-47, fax: 32/373-56-77
NIP: 648-10-29-255, REGON: 271555096

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Strona 2 z 4

Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego 2/eduGRANT/2013

W wyniku przeprowadzonego Zapytania Ofertowego nr 2/eduGRANT/2013 na usługę cateringu
świadczoną dla uczestników projektu „eduGRANT – z projektem po nowe technologie” w tym
w oparciu o ofertę Wykonawcy, zawarto umowę o następującej treści:
§1

1.

W ramach przedmiotu umowy Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania
usługi cateringu na terenie miasta …………………, w zakresie wskazanym w poniższych zadaniach,
który szczegółowy opis zawarty został w zapytaniu Ofertowym Zamawiającego:
a) Zadanie 1) Przygotowanie, dostarczenie i rozłożenie poczęstunku w postaci tzw. bufetu
kawowego dla uczestników projektu – zajęcia z języka angielskiego.
b) Zadanie 2) Przygotowanie dostarczenie i rozłożenie poczęstunku w postaci jednodaniowego
obiadu (drugie danie) oraz tzw. bufetu kawowego dla uczestników projektu – zajęcia z
zarządzania projektami i pozyskiwania funduszy.

§2
1. Wykonawca oświadcza, że posiada zasoby techniczne, organizacyjne i merytoryczne oraz wszelkie
uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
a) Świadczenia usług cateringowej wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości
produktów spożywczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.
b) Przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów
spożywczych ( m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
Dz. U. Nr 171 poz. 1125 z późn. zm.).
c) Właściwego zabezpieczenia posiłków i wszelkich artykułów spożywczych aby nie uległy zepsuciu
w trakcie trwania zajęć.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo 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.
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§3
1.

Zamówienie zostanie zrealizowane do dnia 31.12.2014 r., na podstawie zamówień cząstkowych.
Wykonawca otrzyma od Zmawiającego harmonogram zajęć dla poszczególnych grup, dla których
będzie realizował usługę ze wskazaniem liczy osób w grupie, terminów i godzin rozpoczęcia zajęć.
Wykonawca po otrzymaniu harmonogramu zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu
menu do akceptacji.

2.

Osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu zamówienia są:
a) ze Strony Zamawiającego -…………………, tel……………….., mail…….
b) ze Strony Wykonawcy - ………………….., tel……………….., mail……..

§4
1.

Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację zamówienia, o którym mowa w §1, wynosi ………….. zł
brutto (słownie: ………………………….)

2.

Strony ustalają, że płatność za realizację zamówienia, o którym mowa w §1, będzie dokonywana
na postawie comiesięcznych faktur wystawianych przez Wykonawcę.

3.

Wynagrodzenie będzie płatne do 21 dni na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na
fakturze, z zastrzeżeniem, że warunkiem zachowania terminu jest dostępność środków na
finansowanie Projektu przekazanych Zamawiającemu przez Instytucję Pośredniczącą (Wojewódzki
Urząd Pracy w Katowicach) na wyodrębnionym dla tego celu rachunku bankowym.

4.

Za datę dokonania płatności rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą
przelewu.

5.

Wynagrodzenie z tytułu wykonania niniejszego zamówienia będzie współfinansowane przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

§5
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy w przypadku
nie niewykonania, nienależytego wykonania lub nieterminowego wykonania usługi określonej w § 1.
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§6
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie
przepisy prawa krajowego.
2. Zamawiający nie przewiduje zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność takich zmian wynika z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy porozstrzygane będą polubownie,
a w przypadku braku takiej możliwości przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze
stron.
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