Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach projektów Pomocy Technicznej programów operacyjnych: POIR PT, POWER PT

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia:

1)

Przedmiotem zamówienia są usługi caternigowe, realizowane w siedzibie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
(Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a) w trakcie 2016 i 2017 roku. Przewiduje się w ciągu roku obsługę caternigową na:




ok. 251 spotkań z zestawami lunchowymi dla ok 2122 osób.
ok. 74 spotkań z zestawami sałatkowo-kanapkowymi dla ok. 922 osób
ok. 336 spotkań z zestawami kawowymi dla ok. 3044 osób

Zamawiający informuje, iż powyższe dane są orientacyjne i w czasie jednego spotkania może być zamówiony jeden
lub kilka zestawów. Zamawiający nie gwarantuje, iż w czasie trwania umowy w ciągu roku zamówi ww. ilości.
Liczba uczestników poszczególnych spotkań będzie wahać się od ok 5 do ok 40 osób. Spotkania będą odbywać się od
poniedziałku do piątku, w godzinach 8.15-17.15. Wykonawca będzie informowany przez Zamawiającego o
zapotrzebowaniu na usługę cateringową w normalnym trybie nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed
planowanym spotkaniem, nie mniej jednak Zamawiający zastrzega, iż w sytuacjach nagłych będzie zgłaszał
zapotrzebowanie na 1 dzień kalendarzowy przed planowanym spotkaniem

2)

Zobowiązania Wykonawcy realizującego usługi cateringowe:
przywiezienie stołów cateringowych oraz koktajlowych;
przygotowania stołów (ustawienie, nakrycie obrusami i ustawienie naczyń) w sali wskazanej przez Zamawiającego;
dekoracja sali (np. świeże kwiaty) podczas ważnych spotkań, wskazanych przez Zamawiającego;
dostarczenia naczyń niezbędnych do realizacji usługi, w tym ekspresów wysokociśnieniowych do kawy, zastawy
porcelanowej, sztućców;
 zapewnienia usługi cateringu wg zestawów wybranych przez Zamawiającego (lista poniżej);
 obsługa kelnerska spotkań;
 zebranie naczyń i posprzątanie sali, w której realizowana była usługa.





Zestawy cateringowe zamawiane przez Zamawiającego:
 Zestaw kawowy - napoje, wśród których należy uwzględnić: świeżo parzoną kawę, herbaty (różne smaki, w tym
herbaty smakowe), wodę gazowaną i niegazowaną, soki owocowe 100%, wyroby cukiernicze (ciasteczka,
rogaliki), dodatki do kawy i herbaty: cukier, mleko, cytryna
 Zestaw lunchowy, w którym należy uwzględnić m.in.: dwa rodzaje zup, danie główne do wyboru: danie mięsne
lub/i danie rybne lub/i jarskie, ziemniaki, ryż z warzywami, sałatki warzywne (2 rodzaje), mix sałat i warzyw z
sosem winegret, deser: 2 rodzaje ciast, 3 rodzaje owoców.
 Zestaw sałatkowo - kanapkowy, w którym należy uwzględnić m.in.: wyroby cukiernicze (rożki francuskie, mini
babeczki, kruche ciasteczka, rogaliki), 3 rodzaje owoców, 5 rodzajów kanapek bankietowych (ok. 5 sztuk na
osobę, wśród nich m.in. kanapki z pastą z łososia, serkiem brie, serem żółtym, salami, pasztetem domowym i
borówką, jajkiem, mięsem pieczystym, wędlinami, tortilki z wędzonym łososiem, podane na sałacie z
balsamicznym vinegret), 2 rodzaje sałatek (m.in. sałatka z wędzonym kurczakiem, sałatka z wędzonym łososiem,
sałatka brokułowa).
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Załącznik nr 2 do ogłoszenia

FORMULARZ OFERTY
…..................................................................................................................................................................................
PEŁNA NAZWA WYKONAWCY
.....................................................................................................................................................................................
ADRES Z KODEM POCZTOWYM
………….……………………………………………………………………………………………………………
NR FAKSU

E-MAIL

..........................................
..........................................
NIP
REGON
.....................................................................................................................................................................................
NR RACHUNKU BANKOWEGO
...................................................................................................................................... ...............................................
NAZWA BANKU, W KTÓRYM PROWADZONY JEST RACHUNEK
................................................................................................................................................................. ....................
IMIONA I NAZWISKA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI
W IMIENIU WYKONAWCY

Oferta na usługi cateringowe
Nawiązując do postępowania prowadzonego na podstawie art. 5a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907z późn. zm.) na usługi cateringowe, oferujemy
wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie na niżej określonych warunkach.
Cena oferty brutto wynosi ………………………zł, (złotych słownie:……………….), przy zastosowaniu
stawki …. % VAT, i wynika z poniższej tabeli:

Lp.

Przedmiot

Cena jednostkowa

Cena jednostkowa

netto

brutto
(kol. 3 * stawka VAT)

1

2

3

1.

Zestaw lunchowy

2.

Zestaw sałatkowo-

4

kanapkowy
3.

Zestaw kawowy
Razem cena oferty netto Razem cena oferty
(suma kol. 3)

brutto (suma kol. 4)

…………….zł

…………….zł
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Cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia (w
tym m.in. ewentualne upusty i rabaty).
1.

Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do treści ogłoszenia oraz załączników będących jego integralną częścią.

2.

Spełniamy wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu i w załącznikach będących jego integralną częścią.

3.

Złożona przez nas oferta jest zgodna z treścią ogłoszenia i załącznikami będącymi jego integralną częścią.

4.

Akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez
Zamawiającego.

5.

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą …… 1dni od dnia upływu terminu składania ofert.

6.

Oświadczam(-y), iż realizację przedmiotu zamówienia
w zakresie2 ………..powierzę(-my) podwykonawcy(-om), po zawarciu stosownej umowy.

7.

Oświadczam/y, że spełniam/y warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

8. Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2a ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
9. Niniejszym oświadczam(-my), iż3:
nie należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 uPzp
należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 uPzp i w załączeniu
przekładam stosowną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
…………………………………

……………………………….

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imienne

1

Nie mniej niż 30 dni

2

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część prac podwykonawcy(-om) powinien wpisać powierzony zakres prac. W przypadku braku
miejsca sporządzić stosowną informację w postaci załącznika do składanej oferty. Jeżeli Wykonawca nie zamierza powierzyć części
prac podwykonawcy(-om) punktu tego może nie wypełniać lub wpisać „nie dotyczy” lub skreślić.
3
Należy zakreślić odpowiedni kwadrat

Strona 3 z 13

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach projektów Pomocy Technicznej programów operacyjnych: POIR PT, POWER PT

Załącznik nr 3 do ogłoszenia
WYKAZ USŁUG4
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w sekcji III.3.2)
Ogłoszenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy, w tym okresie:
A. Wymaganie Zamawiającego5 -

co najmniej 1 (jedną) usługę cateringową (obejmującą przygotowanie i

dostarczenie posiłków wraz serwisem ), która świadczona była sukcesywnie (okresowo lub w sposób ciągły), a jej
zrealizowana wartość wyniosła co najmniej 100 000,00 zł brutto.
Wykonana usługa

Lp.
1.

Nazwa i zakres usługi
…………………………………………………………….
……………………………………………………………
Ilość zrealizowanych dostaw posiłków w ciągu
6 miesięcy
Wartość zrealizowanych usług w ciągu 6
……..…………………………. PLN

miesięcy
Data wykonania

od …..…/…..…./…...............

(należy podać datę rozpoczęcia

do …..…/…..…./…...............

i zakończenia wskazanej usługi)

(dzień / miesiąc / rok)
…………….………………………………………….……………
….………………

Odbiorca (podmiot, który zlecał wykonanie
usługi)

…………….…………………………………………………………
….…………….
(nazwa i adres)

Dokument potwierdzający należyte
wykonanie wyżej wymienionej usługi

Nazwa dokumentu ………………………………….…………………….
Nr strony wniosku …………………..………………………….…………

Miejscowość ................................................ ..dnia

..................................................................................................
(data, podpis, imię i nazwisko lub podpis na pieczęci imiennej )

Zamawiający dopuszcza aby jedna usługa spełniała kilka wymogów.
W tabeli należy podać wszystkie informacje, pozwalające jednoznacznie stwierdzić czy Wykonawca spełni odpowiednie warunki określone w Ogłoszeniu.
Do każdej wskazanej w wykazie usługi, o której mowa w sekcji III.2.3) pkt 2a) Ogłoszenia należy dołączyć dokument potwierdzający, że usługa została
wykonana należycie. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie przedmiotowy warunek, łącznie z warunkiem określonym w sekcji III.2.3) pkt 2b)
Ogłoszenia, musi spełniać przynajmniej jeden z podmiotów samodzielnie.
4
5
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Załącznik nr 4 do ogłoszenia

Umowa o świadczenie usług cateringowych nr …./…/PU
(zwana dalej „Umową”)

zawarta w dniu _______________ 2015 r. w Warszawie,
pomiędzy:
Narodowym
ul.

Centrum

Nowogrodzkiej

Badań

47a,

i

działającym

Rozwoju
na

z

siedzibą

podstawie

ustawy

w
z

Warszawie
dnia

30

(00-695),
kwietnia

przy

2010

r.

o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U z 2014 r., poz. 1788 j.t.), NIP: 701-007-37-77, REGON:
141032404, zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
Pana Zbigniewa Zielińskiego – Kierownika Działu Administracyjno – Gospodarczego, działającego na
podstawie pełnomocnictwa z dnia 04 grudnia 2015r., którego kopia stanowi Załącznik nr 1 do Umowy;
a

……………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą …………………………….., z
siedzibą w …………… (………-………..), ul. ……………..;
NIP ………………., REGON: ……………….. .
zwanym dalej „Wykonawcą
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”.
§ 1.
Przedmiot Umowy
1.

Przedmiotem

Umowy

jest

świadczenie

przez

Wykonawcę

usług

gastronomicznych

i cateringowych dla Zamawiającego ( „Przedmiot Umowy”).
2.

Umowa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach krajowych programów operacyjnych, dla których
Zamawiający pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej.
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3.

Świadczenie usług, o których mowa w ust. 1, każdorazowo obejmuje zobowiązania Wykonawcy
określone w pkt 2 – „Zobowiązania Wykonawcy realizującego usługi cateringowe” zawarte w
„Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia” , stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy (dalej jako
„SOPZ”).

4.

Szczegółowy opis dotyczący Przedmiotu Umowy zawiera SOPZ, oraz Oferta Wykonawcy, stanowiąca
Załącznik nr 3do Umowy (dalej jako „Oferta”).

5.

Realizacja usług, o których mowa w ust. 1, będzie każdorazowo zlecana przez Zamawiającego drogą
elektroniczną lub telefoniczną (dalej jako „Zlecenie”), nie później niż na 7 (słownie: siedem) dni
kalendarzowych przed planowanym terminem spotkania. W sytuacjach nagłych Zamawiający zastrzega
prawo do zlecenia usług na 1 (słownie: jeden) dzień kalendarzowy przed planowanym spotkaniem.
Wykonawca najpóźniej następnego dnia roboczego po otrzymaniu Zlecenia, potwierdzi jego przyjęcie
drogą elektroniczną, na adres wskazany w§ 7 ust. 2 Umowy.
§ 2.
Wykonanie Umowy

1. Wykonawca zobowiązany jest sukcesywnie, zgodnie ze zleceniami Zamawiającego, świadczyć usługi
wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy.
2. Kontroli prawidłowości wykonania Przedmiotu Umowy pod względem ilościowym i jakościowym
dokonuje każdorazowo, w dniu realizacji Zlecenia, wskazana w § 8 ust. 2 osoba.
3.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu Umowy z należytą starannością, wynikającą
z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności.

4.

W razie stwierdzenia uchybień w realizacji Przedmiotu Umowy , tj.: braków ilościowych lub/i
jakościowych świadczonych usług (w tym dotyczących składników menu, np. w zakresie świeżości
produktów, temperatury, walorów smakowych), ich niezgodności ze zleceniem, nieestetycznego
wyglądu, nieprawidłowej obsługi lub uszkodzonej zastawy, zostanie sporządzony protokół odbioru z
wyszczególnieniem stwierdzonych uchybień, podpisany przez osobę, o której mowa w § 8 ust. 2
Umowy, który będzie stanowić podstawę do naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, zgodnie z
§ 6 ust. 2 Umowy .

5.

Wielkość Zlecenia każdorazowo będzie wynikać z jednostronnej dyspozycji osoby odpowiedzialnej za
realizację Zlecenia po stronie Zamawiającego, określonej w § 8 ust. 2 Umowy.

6.

Ceny jednostkowe świadczonych przez Zamawiającego w ramach Umowy usług zawarte w Ofercie
Wykonawcy nie podlegają zmianie przez cały okres obowiązywania Umowy.
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7.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby spotkań lub/i uczestniczących w nich
osób, określonej w SOPZ, bez możliwości podnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń z
tytułu niezlecenia mu przez Zamawiającego pełnego zakresu usług określonych w SOPZ lub
niewykorzystania przez Zamawiającego w całości kwoty wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust.
1 Umowy.
§ 3.
Wynagrodzenie/Warunki płatności

1.

Strony zgodnie ustalają maksymalną wartość wynagrodzenia na kwotę …. zł netto (słownie:….),
powiększoną o należny podatek VAT ( ….%) tj. … brutto (słownie: ….

złotych) Wykonawcy

wynikającego z kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ceny
jednostkowe Przedmiotu Umowy, określone są w Ofercie.
2.

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za Przedmiot Umowy faktycznie zamówiony i prawidłowo
wykonany, bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.

3.

Łączne wynagrodzenie za zrealizowane zlecenia nie może przewyższyć wartości brutto Umowy, o
której mowa w ust. 1.

4.

Z tytułu prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie brutto
obliczone stosownie do zakresu każdorazowego Zlecenia. Podstawą obliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy jest cena jednostkowa brutto dla każdej z kombinacji zamówienia zawartego w Zleceniu,
zgodnie z ceną określoną w Ofercie, pomnożona przez liczbę osób biorących udział w spotkaniu,
zgłoszonych w Zleceniu.

5.

Wynagrodzenie

Wykonawcy

będzie

płatne

miesięcznie,

za

zlecenia

zrealizowane

w danym miesiącu, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT,
z zastrzeżeniem możliwości zmniejszenia przez Zamawiającego tego wynagrodzenia w przypadkach, o
których mowa w § 6 ust. 1 i 2 Umowy.
6.

Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego poleceniem przelewu.

7. W przypadku zwłoki z zapłatą wynagrodzenia, Wykonawca ma prawo żądania od Zamawiającego
zapłaty odsetek ustawowych.
8. Prawa i obowiązki oraz wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikające z Umowy nie
mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem obejmującym wszystkie czynności
niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, również w przypadku,
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w którym czynności te nie zostały wprost wyszczególnione w treści Umowy lub załącznikach do
Umowy. Wykonawca, mając możliwość uprzedniego ustalenia wszystkich warunków technicznych
związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, nie może żądać podwyższenia kwoty wynagrodzenia
brutto, określonego w ust. 1, nawet jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć
wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.
§ 4.
Oświadczenia płatników VAT
1.

Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług i ma nadany numer NIP …-…..-..

2.

Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług i ma nadany numer NIP 701007-37-77.
§ 5.
Czas obowiązywania Umowy

1. Termin realizacji przedmiotu Umowy obejmuje okres 24 mc nie wcześniej niż od dnia 04 stycznia 2016
r. ., z zastrzeżeniem ustępów poniższych.
2. W

przypadku

wcześniejszego

wykorzystania

kwoty

wynagrodzenia

brutto

określonej

w

§ 3 ust. 1 Umowy, Umowa wygasa.
3.

W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 3 ust. 1
Umowy, w terminie realizacji Przedmiotu Umowy wskazanym w ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie
możliwość przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy o kolejne 12 (słownie: dwanaście)
miesięcy. O zamiarze skorzystania z tego prawa, Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż
na 1 (słownie: jeden) miesiąc przed upływem terminu realizacji Przedmiotu Umowy, wskazanego w ust.
1. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego w każdym czasie, z 1-miesięcznym okresem
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec tygodnia.
§ 6.
Kary umowne i odstąpienie od Umowy

1.

W przypadku niewykonania Przedmiotu Umowy lub jakiejkolwiek jego części przez Wykonawcę,
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od
daty zaistnienia przyczyn powodujących odstąpienie i/lub obciążenia Wykonawcy karą umowną w
wysokości 20% maksymalnej wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
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2.

W przypadkach nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, potwierdzonego
protokołem, o którym mowa w § 2 ust. 4 Umowy, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od
Umowy w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty zaistnienia przyczyn powodujących odstąpienie
i/lub obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 20% wartości kwoty brutto umówionego a
nienależycie wykonanego Zlecenia, za każdy przypadek naruszenia.

3.

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia brutto. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwotach pozostałych
do zapłaty, Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania kary lub jej części niepotrąconej, w terminie
7 (słownie: siedmiu) dni od dnia doręczenia mu wezwania do zapłaty

5.

Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania równego lub przewyższającego
wysokość kar umownych aż do wysokości faktycznie poniesionej przez niego szkody. Kary umowne
mogą być naliczane i dochodzone niezależnie z różnych tytułów.
§7.
Ochrona danych osobowych i zachowanie poufności

1.

W przypadku, gdyby powierzone Wykonawcy przez Zamawiającego informacje zawierały dane
osobowe, Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca przetwarzał je w celu wykonania Umowy oraz
w zakresie niezbędnym do wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy.

2.

Wykonawca, w celu właściwego zapewnienia bezpieczeństwa danych, zobowiązuje się do zachowania
najwyższej staranności, w tym do postępowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 j.t.) oraz przepisami wykonawczymi
wydanymi na jej podstawie.

3.

W przypadku gdy Wykonawca w wyniku realizacji Umowy pozyska dane osobowe, zobowiązany jest
przekazać te dane Zamawiającemu oraz dochować w imieniu Zamawiającego wszelkich obowiązków,
jakie ciążą na Zamawiającym zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych jako na administratorze
danych osobowych, a w szczególności zrealizować obowiązek informacyjny wskazany w art. 24 ust. 1
lub art. 25 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 2.

4.

Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim wskutek
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w zakresie przetwarzania danych, o których mowa
w ust. 1.

5.

Wykonawca zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy treść Umowy jak też wszelkie informacje
techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne
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dotyczące lub otrzymane od Zamawiającego w związku z realizacją Umowy, wyrażone za pomocą
mowy, pisma, obrazu, rysunku, znaku, dźwięku albo zawarte w urządzeniu, przyrządzie lub innym
przedmiocie, a także wyrażone w jakikolwiek inny sposób i przekazane Wykonawcy, zwane dalej
„Informacjami”. Powyższe zobowiązanie pozostaje w mocy również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu
Umowy bezterminowo.
6.

Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek inny sposób
rozpowszechniać Informacji lub ich części, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne do
realizacji celów ściśle związanych ze współpracą Stron wynikającą z postanowień Umowy.

7.

Wymogi zawarte w niniejszym paragrafie nie będą miały zastosowania odnośnie jakichkolwiek
Informacji, które zostały opublikowane lub podane do publicznej wiadomości przed zawarciem
Umowy.

8.

W przypadku skierowania przez uprawniony organ żądania ujawnienia Informacji, Wykonawca, dokona
natychmiastowego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu takiego żądania i jego okolicznościach
towarzyszących.

9.

Jeżeli ujawnienie Informacji jest konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, Wykonawca
ujawniający Informacje zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań dla uzyskania wiarygodnego
zapewnienia od podmiotu, któremu Informacje są ujawniane, że nie będą ujawniane dalej.
§ 8.
Osoby odpowiedzialne

1.

Osobą koordynującą ze strony Wykonawcy należyte wykonanie Umowy jest Pan/i …………., tel.
………… fax ………… e-mail …………………

2.

Osobą koordynującą ze strony Zamawiającego należyte wykonanie Umowy jest Pan Mirosław Sekulski
tel. 22 39 07 292 fax 22 201 34 08 e-mail miroslaw.sekulski@ncbr.gov.pl

3.

Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga aneksu do
Umowy. Strony mają obowiązek niezwłocznego informowania się wzajemnie o zmianie osób
koordynujących należyte wykonanie Umowy przez cały okres jej trwania.
§ 9.
Kryterium społeczne

1.

Działając na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 1 oraz art. 36 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający w stosunku do
realizacji Przedmiotu

Umowy wymaga, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach projektów Pomocy Technicznej programów operacyjnych: POIR PT, POWER PT

wykonywaniu Przedmiotu Umowy zatrudniona została przez Wykonawcę lub podwykonawcę co
najmniej 1 (słownie: jedna) osoba niepełnosprawna, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.
U. 2011, Nr 127, poz. 721), w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm.)
lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, w którym Wykonawca lub podwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2.

Zatrudnienie osoby, o której mowa w ust. 1 powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres realizacji
Przedmiotu Umowy , z zastrzeżeniem, iż w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę
zatrudnioną na zasadach, o których mowa powyżej lub przez Wykonawcę lub podwykonawcę przed
zakończeniem okresu, na jaki została zatrudniona, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na
to miejsce innej osoby, spełniającej kryteria, o których mowa w ust. 1.

3.

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie udokumentować fakt
zatrudniania osoby, o której mowa w ust. 1.

4.

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu, raz na kwartał, dowody świadczące o
zatrudnieniu osoby, o której mowa w ust. 1, w szczególności przedkładając Zamawiającemu umowę
wraz z zakresem obowiązków wykonywanych przez tą osobę przy realizacji Przedmiotu Umowy.

5.

Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania, na każde żądanie Zamawiającego, dowodów
potwierdzających odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne od umowy, o której mowa w pkt.
3 wraz z imiennym raportem miesięcznym o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS
RCA.

6.

Dokumenty winny być złożone w oryginale lub kserokopiach, poświadczonych za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę.

7.

W przypadku niezatrudnienia przez Wykonawcę przy realizacji Przedmiotu Umowy osoby, o której
mowa w ust. 1, Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości
kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679 z
późn. zm.), obowiązującego na dzień dokonania naruszenia, za miesiąc którego naruszenie dotyczy.

8.

Kara umowna, o której mowa powyżej, będzie naliczana za każdy miesiąc dopuszczenia się przez
Wykonawcę naruszenia, o którym mowa w ust. 2, jeżeli w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia
rozwiązania stosunku pracy przez tą osobę lub przez Wykonawcę lub podwykonawcę przed
zakończeniem okres, na jaki została zatrudniona, Wykonawca nie zatrudni na to miejsce innej osoby,
spełniającej kryteria, o których mowa w ust. 1.
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9.

W przypadku dłuższego niż miesiąc niezatrudnienia osoby o której mowa w ust 1 Zamawiającemu
przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy i naliczenia kary umownej o której mowa w § 6 ust. 1.

10. Wymóg zatrudnienia 1 (słownie: jednej) osoby na zasadach, o których mowa w pkt. 1 dotyczy osoby
odpowiedzialnej za pracę przy przygotowaniu posiłków (wykonującej czynności gastronomiczne w
kuchni lub przy pakowaniu posiłków, planowanie menu).

§ 10.
Postanowienia końcowe
1.

Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Umowy, Strony będą rozstrzygać
polubownie, a jeśli nie będzie to możliwe, rozstrzygać je będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.

2.

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 8
ust. 3 Umowy.

3.

W sprawach nieuregulowanych Umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4.

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

5.

Integralną część Umowy stanowią załączniki:
1) Załącznik nr 1 – Kopia pełnomocnictwa z dnia……
2) Załącznik nr 2 -Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia („SOPZ”);
3) Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy („Oferta”);
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 5 do ogłoszenia

(pieczęć lub nazwa i adres
Wykonawcy/Wykonawców)

WYKAZ USŁUG – KRYTERIUM OCENY

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługi cateringowe” (44/15/5a), niniejszym
przedstawiamy Wykaz usług zgodnie z kryterium oceny ofert „Doświadczenie wykonawcy” opisanym w Ogłoszeniu
o zamówieniu:

L.p.

Przedmiot usługi (w
tym: jej zakres w
odniesieniu do
warunku w kryterium)

Data wykonania
Wartość usługi
brutto
rozpoczęcia

zakończenia

Podmiot, na
rzecz którego
wykonano lub
wykonuje się
usługę

Wskazanie charakteru zasobu
doświadczenia

1

Własny

2

Własny

3.

Własny

4.

Własny

5.

Własny

.......................................
(miejscowość, data)

..........................................................................
podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy

