
 

 

 

UMOWA  NR ……………….. 

 zawarta w dniu ………………… r.  w  Gołębiu  pomiędzy  

Biurem Przygotowywania Projektów i Zarządzania Funduszami UE, 

 Gołąb ul. Polna 22 c, 24-100 Puławy, NIP 7161714139 

reprezentowanym przez dyrektora  – Dariusza Osiaka 

a  

…………………………………………………………………………………………………

.. zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez …………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą 

§ 1 

1. Zamawiający zleca Wykonawcy przygotowanie dla 40 dzieci w wieku od 1 do 3 roku 

życia uczęszczających do  oddziałów żłobkowych zlokalizowanych w miejscowościach: 

Gołąb - 15 osób, i Kazimierz Dolny- 25 osób utworzonych w ramach projektu 

„WSPIERAMY MAMY W GMINACH WIEJSKICH POWIATU PUŁAWSKIEGO” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego 

i prywatnego. 

§ 2 

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do 

wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust. 1.Wykonawca oświadcza, że 

przedmiot umowy wykona z należytą starannością. 

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy lub jej części innym podmiotom bez 

uprzedniego uzyskania w tym przedmiocie pisemnej zgody Zamawiającego. Zastrzeżenie, o 

którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy pracowników i współpracowników 

Wykonawcy. 

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania przedmiotu umowy osobom 

trzecim w całości lub w części, Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania tych osób, 

jak za własne działania lub zaniechania. 

- Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu, na jego żądanie, wszelkich 

wiadomości o przebiegu realizacji umowy przez Wykonawcę. 

 

§ 3 

Zamówienie wykonane będzie zgodnie z warunkami określonymi w SZCZEGÓŁOWYM 

OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA podanym w zapytaniu ofertowym 

1/9.4/Ż/10/2019 z dnia 1.10.2019 r 

§ 4 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ciągłość żywienia. 

2. Za niedostarczanie posiłków w danym dniu z winy Wykonawcy, Wykonawca ponosi 

konsekwencje finansowe w wysokości wartości zamówionych na dany dzień posiłków. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe przechowywanie środków 

spożywczych oraz higienę produkcji. 

 



 

§ 5 

Zamówienie realizowane będzie w okresie od 15.10.2019 do dnia 30.09.2021 r. z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy . Zamawiający dopuszcza możliwość 

wydłużenia okresu realizacji zamówienia w przypadku wydłużenia okresu realizacji projektu. 

§ 6 

1. Strony ustalają wartość jednostkową posiłku w następujący sposób: 

- cena 1 zestawu netto ………… /słownie: …………….. złotych / 

- cena 1 zestawu  brutto ………. /słownie: …………….. złotych) 

 

zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę w dniu …………… r. w odpowiedzi na zapytanie 

ofertowe 1/9.4/Ż/10/2019 z dnia 1.10.2019 r. na świadczenie usługi cateringowej dla 40 dzieci 

w wieku od 1 do 3 roku życia uczęszczających do  oddziałów żłobkowych zlokalizowanych 

w miejscowościach: Gołąb - 15 osób, i Kazimierz Dolny- 25 osób utworzonych w ramach 

projektu „WSPIERAMY MAMY W GMINACH WIEJSKICH POWIATU 

PUŁAWSKIEGO” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.4 Godzenie życia 

zawodowego i prywatnego. 

 

 

 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty doręczenia faktury, dopuszcza się składanie faktur 

częściowych w oparciu o protokoły częściowe odbioru dostaw. 

3. Wynagrodzenie w ramach niniejszej umowy jest współfinansowane przez Unię Europejską 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z powyższym Zleceniodawca 

dopuszcza przesunięcia w terminie płatności wynagrodzenia spowodowane wstrzymaniem 

finansowania projektu przez Instytucję Zarządzającą, w tym również spowodowane brakiem 

środków na realizację Projektu. 

4. Faktura/Rachunek zostanie wystawiony/a na następujące dane: 

 

Nabywca: Biuro Przygotowywania Projektów i Zarządzania Funduszami UE, Gołąb, ul. 

Polna 22 c, NIP 7161714139 

§ 6 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego 

§ 7 

Sprawy sporne, wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 

siedziby Wykonawcy. 

§ 8 

Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. 

§ 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

 

 

 

Podpis i pieczęć Wykonawcy                                                 Podpis i pieczęć zamawiającego 


