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Załącznik nr 3 

WZÓR UMOWY 
 

DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR Cat/1/PN34/2021 
 

Podpisana w dniu ………………………. 2021 roku w Płocku pomiędzy: 

Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Płocku 

ul. Ułańska 1; 09-402 Płock, 

KRS 0000025475, NIP: 774-10-79-234, REGON: 610019467   

reprezentowanym przez: 

1. Alinę Lewicką – Prezes Zarządu 
2. Annę Rybicką – Wiceprezes Zarządu 

zwanym dalej Zleceniodawcą 

a  

…………………………………………………………………. 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………..  

zwanym dalej Zleceniobiorcą  

o następującej treści: 
§ 1 

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usługi cateringowej 

dla uczestników projektu w celu realizacji projektu „Zawodowcy na 5.” zgodnie z zasadami określonymi 

w charakterystyce przedmiotu zamówienia, stanowiącej załącznik nr 1 do Zaproszenia, zwanej dalej 

charakterystyką. 

§ 2 

1. Maksymalne wynagrodzenie za całkowity przedmiot zamówienia zgodnie z ofertą cenową kwoty 

brutto ……….. zł (słownie: ……………………………………….     zł 00/100). 

2. Cena jednostkowa (za jeden zestaw obiadowy tj. zupa + drugie + napój, dla 1 uczestnika) wynosi 

………. zł brutto  (słownie: ….………………………………. zł 00/100). 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje koszty transportu posiłków do miejsca 

wskazanego w Zapytaniu ofertowym pkt 2 Zaproszenia oraz koszty opakowań, w których posiłki będą 

oraz zabrania pozostałych naczyń oraz resztek konsumpcyjnych zgodnie z charakterystyką 

przedmiotu zamówienia. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyliczone jako iloczyn wydanych posiłków oraz ceny 

jednostkowej za jeden posiłek wskazanej w ust.2. Rozliczenie umowy będzie odbywało się w trybie 

miesięcznym zgodnie z ceną jednostkową wskazaną w ust. 2 za faktycznie dostarczoną ilość posiłków. 

5. Zleceniodawca zobowiązuje się dokonać zapłaty na podstawie wystawionej/ego faktury 

VAT/rachunku przelewem na konto bankowe Zleceniobiorcy wskazane w fakturze VAT/rachunku. 

Faktury będą wystawiane po zakończeniu za faktyczną ilość dostarczonych posiłków. 

6. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku jest Lista odbioru posiłków. Lista odbioru posiłków 

będzie stanowić załącznik do faktury.  

7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zleceniodawcę 

poprawnie wtrąconej faktury oraz podsianego protokołu potwierdzającego należycie wykonany 

przedmiot zamówienia. 

8. Zapłata nastąpi za faktycznie dostarczone ilości przedmiotu zamówienia - zgodnie z podpisanymi 

protokołami przez Zleceniodawcę. Protokoły sporządza Zleceniobiorca. 
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9. Termin realizacji umowy: od dnia zawarcia umowy do 30.06.2023 r.  

§ 3 

1. Zleceniodawca może wypowiedzieć umowę w każdym czasie. Wypowiedzenie umowy powinno być 

dokonane na piśmie i jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy ze skutkiem na dzień 

wypowiedzenia. 

2. Zleceniobiorca zrzeka się prawa do wypowiedzenia zlecenia, chyba, że wypowiedzenie następuje 

z ważnych powodów. 

3. Zleceniodawca może wypowiedzieć umowę w następujących przypadkach: 

a) nie pozyskania uczestników projektu do udziału w Projekcie, 

b) realizacja przedmiotu zamówienia jest realizowana w sposób niezgodny z zasadami określonymi 

w charakterystyce przedmiotu zamówienia, stanowiącej załącznik nr 1 do Zaproszenia. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust.3 Zleceniodawca może wypowiedzieć umowę w terminie 

14 dni od daty powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia będącego podstawą odstąpienia.  

5. Zleceniobiorca ma prawo do wynagrodzenia za usługę wykonaną zgodnie z umową do dnia 

wypowiedzenia umowy.  

§ 4 

1. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy przez Zleceniobiorcę 

Zleceniodawca może naliczyć karę umowną w następujących wysokościach: 

1) za każdy przypadek opóźnienia (ponad 30 minut) dostarczonych posiłków – 200,00 zł,  

2) za każdy stwierdzony przypadek świadczenia usługi w sposób niezgodny z zasadami określonymi 

w charakterystyce przedmiotu zamówienia, stanowiącej załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – 

200 zł za każdy przypadek, 

3) za odstąpienie lub wypowiedzenie  Umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn leżących po stronie 

Zleceniobiorcy – 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust.1 umowy.    

4) w przypadku niewywiązania się z warunków klauzuli społecznej tj. zatrudnienia min. jednej 

osoby z niepełnosprawnościami do realizacji przedmiotu zamówienia – 2 000,00 w miesiącu 

wystąpienia zdarzenia. jednak w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę 

niepełnosprawną lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, wykonawca będzie 

obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby niepełnosprawnej. W przypadku dalszego 

niewywiązywania się z warunków spełniania klauzuli społecznej w kolejnym miesiącu istnieje 

możliwość rozwiązania umowy. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez 

wykonawcę wymagań zatrudniania osoby z niepełnosprawnością. Na żądanie zamawiającego 

wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania powyższej 

osoby. Wykonawca jest zobowiązany do comiesięcznego przedstawiania wykazu osób 

zatrudnionych ze wskazaniem całkowitej liczby pracowników oraz pracowników 

z niepełnosprawnościami z podaniem ich danych zawierających min.:  imię  i nazwisko 

pracownika, zajmowane stanowisko, stopnień niepełnosprawności, rodzaj umowy, okres umowy.  

2. O nałożeniu kary umownej, jej wysokości i podstawie jej nałożenia Zleceniodawca będzie informował 

Zleceniobiorcę pisemnie. 

3. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych Kodeksu Cywilnego, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kary umownej. 

§ 5 
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1. W sprawach nieuregulowanych tą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny 

(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn.zm.)  

2. Spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu Sądu 

właściwemu dla siedziby Zleceniodawcy. 

3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 6 

Zważywszy na fakt, że przedmiot umowy ma być sfinansowany ze środków pochodzących z funduszy Unii 

Europejskiej, Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu usługi, jeżeli z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego wysokość środków na sfinansowanie zamówienia zostanie zmniejszona. 

W przypadku zmniejszenia zakresu usługi Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 

proporcjonalnej do ilości zrealizowanej usługi i zrzeka się dochodzenia roszczeń odszkodowawczych 

związanych z ograniczeniem zakresu usługi. 

 

§ 8 

Stosownie do wymogu określonego w art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zleceniobiorca został poinformowany, że: 

1. administratorem jego danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku 

z siedzibą: ul. Ułańska 1;  09-402 Płock, 

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@zdz.plock.com.pl 

3. dane osobowe Zleceniobiorcy przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

4. dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa,  

5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat po ustaniu umowy, 

6. Zleceniobiorca posiada prawo do dostępu, do treści swoich danych,  ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, 

7. Zleceniobiorca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych 

osobowych dotyczących Wykonawcy naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, 

8. podanie danych osobowych przez Zleceniobiorcę jest dobrowolne, jednakże odmowa podania 

danych skutkuje odmową zawarcia umowy. 

§ 9 

Umowa została zawarta z uwzględnieniem obowiązującego w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego 

w Płocku systemu jakości zgodnego z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2015. Strony zobowiązują 

się do przestrzegania procedur i instrukcji jakości przy realizacji przedmiotu umowy.  

§ 10 

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 
 

………………………………………………. ……….…………………………………. 
ZLECENIOBIORCA       ZLECENIODAWC 
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