Załącznik nr 3
do zapytania ofertowego nr 10/NE/2019
Umowa nr ……../2019
zawarta w dniu …………….. 2019 roku w Warszawie
pomiędzy:
Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w
Warszawie, 00-701 Warszawa ul. Czerniakowska 16, instytutem badawczym posiadającym status
państwowego instytutu badawczego, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033480, NIP 525-000-82-70, reprezentowanym przez:
………………………………………………………..
………………………………………………………..
zwanym dalej Zamawiającym
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……...
(w przypadku przedsiębiorcy będącego osoba fizyczną PESEL i adres zamieszkania)

reprezentowanym przez:
………………………………………………………..
………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą.

§1
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie kompleksowej usługi cateringowej obejmującej

przygotowanie i dostawę posiłków w formie stołu szwedzkiego, w tym obiadów i przerw
kawowych wraz z obsługą i pełnym wyposażeniem, niezbędnym do konsumpcji (talerze,
sztućce, serwetki, itp.) w siedzibie Zamawiającego w Warszawie wyszczególnionej w § 2
umowy, dla 94 osób uczestniczących w 3 dwudniowych warsztatach realizowanych w
ramach projektu nr POWR.02.06.00-00-0054/17-00 pn. „Wypracowanie i
upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób
niepełnosprawnych w środowisku pracy”, realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki
publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na
rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.
2. Wykonawca oświadcza, że będzie świadczył usługę w siedzibie Zamawiającego tj.:
Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym przy ul.
Czerniakowskiej 16, 00-701 w Warszawie.

§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania, dostarczenia oraz podawania wyżywienia
podczas warsztatów zgodnie z następującym harmonogramem:
Lp.

Nazwa

1.

2.

3.

Termin
realizacji

Liczba
uczestników
warsztatów

Liczba
Liczb
przerw
obiadów w
kawowych w danym dniu
danym dniu

Warsztaty
dla 12.02.2019
ekspertów BHP
13.02.2019

32

2

1

32

1

1

Warsztaty
dla 14.02.2019
pracowników
15.02.2019
oddziałów PFRON

32

2

1

32

1

1

Warsztaty
pracodawców

dla 19.02.2019

30

2

1

20.02.2019

30

1

1

Łącznie:
- 9 przerw kawowych - 282 porcje
- 6 obiadów - 188 porcji.
2. Wykonawca zapewni dostawy cateringu na adres: Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, ul. Czerniakowska 16. Cena oferty powinna
uwzględniać koszty transportu, obsługi i wyposażenia
3. Szczegółowa liczba posiłków niezbędnych do przygotowania i dostarczenia w powyższych
terminach warsztatów będzie ustalana pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą z minimum
3-dniowym wyprzedzeniem.
4. Przerwa kawowa obejmuje:
a) Kawę – zapewnienie co najmniej: gorącej wody, kawy rozpuszczalnej (co najmniej
250 ml na porcję) lub w saszetkach (co najmniej dwie saszetki na porcję) oraz
dodatki (cukier, mleko do kawy),
b) Herbatę – zapewnienie co najmniej: gorącej wody oraz zestawu herbat czarnych i
owocowych, (co najmniej 2 rodzaje herbaty na porcję, w tym jedna herbata
czarna), dodatki (cukier, cytryna),
c) Ciastka (co najmniej 3 rodzaje, minimalna waga 100 gram na osobę),
d) Wodę – woda mineralna niegazowana i gazowana w butelkach nie większych niż
500 ml (łącznie co najmniej 500 ml na porcję),
e) Soki – minimum dwa rodzaje soków 100% w butelkach nie większych niż 500 ml
(łącznie, co najmniej 300 ml na porcję).
5. Obiad obejmuje:
a) Zupę – jeden rodzaj, co najmniej 250 ml na porcję,
b) Drugie danie, – minimum 2 rodzaje, w tym danie mięsne i danie bezmięsne, danie o
gramaturze co najmniej 500 gram,
c) Napoje gorące tj. kawa herbata oraz napoje zimne, co najmniej 300 ml na porcję.
6. Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności zupy oraz drugiego dania w okresie kolejnych 2
dni warsztatowych.
7. Posiłki powinny być świeże oraz charakteryzować się wysoką jakością w odniesieniu do
użytych składników.

8. Serwis kawowy należy przygotować na min. 15 minut przed rozpoczęciem warsztatów w
danym dniu.
9. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia ze szczególną
starannością, zgodnie z obowiązującym przepisami sanitarnymi i bhp, w tym utrzymania
odpowiednich wymogów sanitarnych w miejscu przygotowywania potraw oraz do
zapewnienia środka transportu służącego do przewozu potraw. Wszystkie osoby
uczestniczące w przygotowywaniu potraw winny posiadać aktualne badania do celów
sanitarno - epidemiologicznych.
§3
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania przedmiotu
umowy i ponosi odpowiedzialność za jego należyte wykonanie.
2. Każda ze stron działając jako administrator danych osobowych przetwarza udostępnione
jej przez drugą stronę dane osobowe osób uczestniczących w zawarciu i wykonaniu
przedmiotowej umowy wyłącznie w celu zawarcia i wykonania tej umowy.
3. Strony oświadczają, że osobom występującym po ich stronie przy zawarciu i wykonaniu
przedmiotowej umowy znane są informacje, które powinny być im przekazane zgodnie z
art. 13 ust.1-3 lub art.14 ust. 1-4 RODO a tym samym, zgodnie z art. 13 ust. 4 i art. 14 ust.
5 RODO co zwalnia strony z obowiązku przekazania tym osobom tych informacji.
§4
1. Za wykonanie usługi określonej w § 1 umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w
kwocie nie wyższej…………………………… zł brutto (słownie:…………….…….brutto) w tym
należny podatek VAT według obowiązującego prawa.
2. Cena obiadu dla jednej osoby wynosi …………..zł brutto (słownie:……………..brutto) w tym
należny podatek VAT według obowiązującego prawa, natomiast cena przerwy kawowej dla
jednej osoby wynosi …………..zł brutto (słownie:……………..brutto) w tym należny podatek
VAT według obowiązującego prawa.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy wymienione w ust. 1 może ulec zmniejszeniu w przypadku
objęcia usługą stanowiącą przedmiot umowy mniejszej liczby osób niż określona w § 1 ust.
1.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone po wykonaniu przedmiotu umowy, o
którym mowa w § 1 ust. 1.
5. Zapłata faktury nastąpi w terminie 14 dni, licząc od daty dostarczenia oryginału prawidłowo
wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
6. Za datę zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
§5
1. Osobami upoważnionymi do kontaktów w zakresie realizacji umowy są:
 Ze strony Wykonawcy - ……………………………………
Adres poczty elektronicznej …………………………….
Numer telefonu ……………………………….
 Ze strony Zamawiającego - ………………………………
Adres poczty elektronicznej ……………………………..
Numer telefonu ………………………………
2. Zmiana osób upoważnionych, o których mowa w ust. 1 będzie odbywać się poprzez
pisemne zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej i nie wymaga zmiany umowy.

3. Do czasu otrzymania przez drugą Stronę powiadomienia o zmianie osób upoważnionych w
zakresie realizacji umowy, korespondencję kierowaną i przesyłaną na adres wskazany przez
Strony w ust. 1 uznaje się za doręczoną.
§6
W razie niewykonania albo nienależytego wykonania przyjętych w umowie zobowiązań
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25% wynagrodzenia brutto
określonego w § 4 ust.1 co nie wyłącza prawa dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość tej kary.
§7
1. Przedmiot umowy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
2. Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania pełnej dokumentacji związanej z
przedmiotem umowy do dnia 31.12.2025 roku z zastrzeżeniem, że termin ten może zostać
wydłużony przez Instytucję Pośredniczącą tj. Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej z siedzibą w Warszawie o czym Zleceniobiorca będzie informowany przed
upływem tego terminu.
3. Zamawiający jest zobowiązany do udostępnienia do wglądu dokumentacji związanej z
przedmiotem umowy Instytucji Pośredniczącej tj. Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej z siedzibą w Warszawie.
§8
Zakazuje się zbywania na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
§9
1. Spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy strony będą rozstrzygać w drodze
porozumienia. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie
poddane sądowi właściwemu według siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
4. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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