
 
 

Puławy, ……………………. 

  

UMOWA NR……………………….. 

zawarta dnia  ……………………………………….w Puławach 

pomiędzy: 

Biurem Przygotowywania Projektów i Zarządzania Funduszami UE, NIP 7161714139 

z siedzibą w Gołębiu, ul. Puławska 63, 24-100 Puławy 

reprezentowanym przez:  

Dariusza Osiaka 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

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

reprezentowaną  przez 

…………………………………………….. 

zwaną dalej Wykonawcą 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi cateringowej realizowanej w trakcie szkoleń 

realizowanych w ramach projektu „NOWE KWALIFIKACJE SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE” 

Przedmiot umowy obejmuje: 

 - usługę przygotowania, dostarczenia oraz podawania wyżywienia podczas trwania szkoleń dla max. 

70 osób (5 piętnastodniowych i 2 dziesięciodniowych szkoleń po 10 uczestników szkolenia) 

obejmującego: serwis kawowy bez ograniczeń: kawa, herbata, woda; wybór kruchych ciastek, co 

najmniej dwie przerwy podczas każdego dnia oraz gorący posiłek składający się z jednodaniowego 

dania mięsnego);  

- przygotowanie serwisu kawowego, jego dowóz i estetyczne podanie w dniach i w godzinach 

uzgodnionych z Wykonawcą realizującym usługę szkoleń do miejsca i sali, w której będą odbywały się 

spotkania, najpóźniej na 30 min. przed rozpoczęciem każdego spotkania, przygotowania (nakrycia) 

stołów w sposób uzgodniony z Zamawiającym, zebrania naczyń oraz resztek pokonsumpcyjnych 

najpóźniej 30 min. po zakończeniu każdego spotkania, 

- zapewnienie szklanek, filiżanek, oraz obecności przez cały czas trwania spotkania obsługi kelnerskiej, 

w odpowiedniej ilości,  terminowego przygotowania posiłków, zgodnie z ustalonym planem szkoleń, 

zachowania zasad higieny i obowiązujących przepisów sanitarnych przy przygotowywaniu posiłków, 

przygotowywania posiłków pełnowartościowych, ze świeżych produktów z ważnymi terminami 

przydatności do spożycia. 

Wykonawca zobowiązany jest wspólnie z Wykonawcą przeprowadzającym szkolenia, oraz 

upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego,  ustalić terminy świadczenia przedmiotu umowy.  

O ilości osób uczestniczących w każdym szkoleniu Zamawiający poinformuje Wykonawcę na 7 dni 

przed dniem szkolenia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 

Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem oraz zapleczem 

organizacyjnym i technicznym koniecznymi do wykonania przedmiotu umowy. 

§ 2 



Usługa zostanie zrealizowana w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2016 r. z 

uwzględnieniem postanowień §1 ust. 3. 

§ 3 

Zamawiający i Wykonawca ustalają, że maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy, 

wyniesie łącznie: 20 900,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy dziewięćset 00/100). 

 Za usługę cateringową wnioskodawca wpłaci zaliczkę w kwocie 60% wartości zamówienia, otrzymując 

na te kwotę talony cateringowe. Po zrealizowaniu 60% zamówienia kupione zostaną następne talony 

za kwotę 20% wartości zamówienia. Przyjęta forma rozliczenia pozwala na racjonalne ponoszenie 

wydatków, codzienne zgłaszanie liczby uczestników szkoleń i zamawianie posiłków tylko dla osób 

obecnych. Jeśli w trakcie realizacji projektu wykorzystana zostanie mniejsza ilość obiadów, powstałe 

oszczędności zostaną zwrócone. 

Należność, o której mowa w ust. 4 będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze 

(rachunku) w terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury (rachunku). W przypadku błędnie wystawionej faktury, termin płatności biegnie od 

dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

Za datę zapłaty strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie 

przelewu na rachunek Wykonawcy. 

Przelew wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy nie może nastąpić bez zgody 

Zamawiającego. 

§ 4 

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innemu podmiotowi, bez zgody 

Zamawiającego. 

2.  W przypadku naruszenia postanowień ust. 1 Zamawiający może od niniejszej umowy odstąpić 

ze skutkiem natychmiastowym. 

§ 5 

W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie, o którym mowa w §2, z winy 

Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości 20% 

wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1. 

Zamawiającemu nie przysługuje kara umowna od Wykonawcy, w przypadku niewykonania niniejszej 

umowy w ustalonym terminie,  o którym mowa w §2, z winy Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia. 

W razie nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo żądać 

obniżenia wynagrodzenia umownego o 10% wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 niniejszej 

umowy lub odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, z zachowaniem prawa do dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych. 

§ 6 

W przypadku nie zawarcia umowy z Wykonawcą realizującym usługę szkoleniową umowa ulega 

rozwiązaniu z dniem poinformowania o powyższym Wykonawcy. Wykonawcy nie przysługują wówczas 

roszczenia finansowe wobec Zamawiającego. 

§ 7 

Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z niniejszą umową wymagają 

pisemnej zgody stron Umowy, pod rygorem ich nieważności. 

§ 8 

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) oraz  Kodeksu Cywilnego. 

§ 9 

Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy strony zobowiązują się 

rozstrzygać na drodze wzajemnych negocjacji, a dopiero w przypadku ich niepowodzenia przed sądem 

powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

§ 10 



Osobami do kontaktu są: 

1. Ze strony Zamawiającego: Dariusz Osiak tel. 608 344 020 e-mail dosiak1@wp.pl 

2. Ze strony Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………… 

§ 11 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron 

 

 

       Zamawiający                                                                                                 Wykonawca 


