Tarnowskie Góry, dn. 06.09.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2018/SOWA
w trybie rozeznania rynku
na usługę cateringową w formie grilla
dla uczestników projektu
„SOWA – Sowicki Obszar Wsparcia i Aktywizacji –
Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców dzielnicy Sowice”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Społeczny)
Priorytet IX, Włączenia Społeczne, Działanie 9.1. Aktywna Integracja
Poddziałanie 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych –ZIT
zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku
Niniejsze zapytanie ma na celu weryfikację cen rynkowych
Szczegóły zapytania ofertowego zostały przedstawione poniżej
I. ZAMAWIAJĄCY:
Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim FALOCHRON
ul. Słowackiego 1
42-600 Tarnowskie Góry
tel.: 32 454 83 00
e mail: sowa.falochron@gmail.com
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Usługa cateringowa w formie grilla dla 100 uczestników projektu realizowana w trzech odrębnych
etapach w trakcie trwania projektu.
Zamówienie ma być zrealizowane w terminach 22.09.2018; lipiec 2019 (ostateczny termin zostanie
podany do dnia 30.06.2019); lipiec 2020 (ostateczny termin zostanie podany do dnia 30.06.2020)
Na usługę cateringową składa się:
 Rozstawienie grilla w miejscu wskazanym przez Zamawiającego wraz z obsługą podczas
trwania imprez,
 Przygotowanie posiłków – 100 porcji, przy czym porcja składa się z:
1 etap 22.09.2018
a) 100 porcji kiełbasy jednorazowo (min. 100g – po „wysmażeniu”/osoba) plus pieczywo,
sałatka, musztarda, ketchup;
b) 100 porcji kaszanki jednorazowo (min. 100g – po „wysmażeniu”/osoba) plus pieczywo,
sałatka, musztarda, ketchup;
c) 100 porcji mięsa jednorazowo (min. 100g – po „wysmażeniu”/osoba) plus pieczywo, sałatka,
musztarda, ketchup;
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d) 100 szt. napojów jednorazowo o pojemności min. 0,5 l do wyboru: woda mineralna
gazowana, niegazowana, soki, oranżada;
e) Kawa min. 200 ml na osobę;
f) Herbata min 200 ml na osobę;
g) 300 szt bułek kajzerek jednorazowo;
2 etap lipiec 2019:
a) 100 porcji kiełbasy jednorazowo (min. 100g – po „wysmażeniu”/osoba) plus pieczywo,
sałatka, musztarda, ketchup;
b) 100 porcji kaszanki jednorazowo (min. 100g – po „wysmażeniu”/osoba) plus pieczywo,
sałatka, musztarda, ketchup;
c) 100 porcji mięsa jednorazowo (min. 100g – po „wysmażeniu”/osoba) plus pieczywo, sałatka,
musztarda, ketchup;
d) 100 szt. napojów jednorazowo o pojemności min. 0,5 l do wyboru: woda mineralna
gazowana, niegazowana, soki, oranżada;
e) Kawa min. 200 ml na osobę;
f) Herbata min 200 ml na osobę;
g) 300 szt bułek kajzerek jednorazowo;
3 etap lipiec 2020:
a) 100 porcji kiełbasy jednorazowo (min. 100g – po „wysmażeniu”/osoba) plus pieczywo,
sałatka, musztarda, ketchup;
b) 100 porcji kaszanki jednorazowo (min. 100g – po „wysmażeniu”/osoba) plus pieczywo,
sałatka, musztarda, ketchup;
c) 100 porcji mięsa jednorazowo (min. 100g – po „wysmażeniu”/osoba) plus pieczywo, sałatka,
musztarda, ketchup;
d) 100 szt. napojów jednorazowo o pojemności min. 0,5 l do wyboru: woda mineralna
gazowana, niegazowana, soki, oranżada;
e) Kawa min. 200 ml na osobę;
f) Herbata min 200 ml na osobę;
g) 300 szt bułek kajzerek jednorazowo;

III.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Od dnia podpisania umowy do dnia 31.07.2020 r.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki w zakresie:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym;
4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
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5) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6) Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym

Zamawiający uzna warunki udziału w postępowaniu za spełnione na podstawie oświadczenia woli
Wykonawcy, stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
V. DOKUMENTY JAKIE WYKONAWCY WINNI DOŁĄCZYĆ DO OFERTY:
 prawidłowo wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1),
 wyceniony formularz cenowy (załącznik nr 2).
 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3),
 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (załącznik nr 4),
Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione, Wszelkie
poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i
podpisane przez osobę upoważnioną.

1.
2.

3.
4.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
Cenę ofertową należy obliczyć w oparciu o formularz cenowy (załącznik nr 2) zawierający wykaz
artykułów objętych przedmiotem zamówienia, a następnie przenieść ją do formularza ofertowego.
Podana w ofercie cena musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu
należytej realizacji pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności koszt dostawy
zamawianego asortymentu.
Zaoferowana cena musi być wartością brutto, wyrażoną w złotych polskich (liczbą i słownie)
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawiania ceny ofertowej w kilku wariantach.
W przypadku przedstawienia ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona.
VII.

KRYTERIUM OCENY ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:

Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagą:



95% - cena brutto oferty,
5% - aspekty społeczne – zatrudnienie do realizacji przedmiotu umowy osoby/osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych, o których mowa art. 22 ust. 2 pkt 1-8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Upup. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z
późn.zm)

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny
i pozostałych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, tj. uzyska najwyższą liczbę
punktów łącznie ze wszystkich kryteriów. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty
według przyjętej zasady, że 1% = 1 pkt.
W ramach kryterium „cena brutto oferty”, z możliwością uzyskania maksymalnie 95 punktów
zastosowany zostanie następujący wzór arytmetyczny:
Pc=(C_n × W_1× 100 )/C_b
gdzie:
Pc – oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w ramach kryterium cena;
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Cn – oznacza cenę najniższą;
Cb – oznacza cenę w badanej ofercie;
W1 – wskaźnik 0,95;
W ramach kryterium „aspekty społeczne – zatrudnienie do realizacji przedmiotu umowy osoby/osób
będących członkami grup społecznie marginalizowanych, o których mowa w art. 22 usy. 2 pkt. 1-8)
uPzp” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 5 punktów.
Wykonawca jest zobowiązany do oświadczenia w Formularzu oferty, czy osoby dedykowane do
realizowania przedmiotu zamówienia będą zatrudnione na warunkach określonych jak wyżej.
Wykonawca, który oświadczy, że zatrudnia osobę/osoby będące członkami grup społecznie
marginalizowanych, ale nie będą one zatrudnione do realizacji przedmiotowego zamówienia
otrzyma 3 punkty.
Wykonawca, który nie zatrudnia w ogóle osoby/osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych otrzyma 1 punkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymogi Zamawiającego
i zdobędzie największą liczbę punktów.
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
Zainteresowanych prosimy o składanie ofert na wypełnionym formularzu ofertowym wraz
z wycenionym formularzem cenowym w formie elektronicznej na adres:
sowa.falochron@gmail.com z tytułem wiadomości „Oferta na usługę cateringową w formie grilla”.
Oferty składane drogą elektroniczną winny być w formie skanu z widocznym podpisem (format
JPG, PDF).
Termin składania ofert upływa w dniu 12.09.2018 r. Oferty złożone po tym terminie nie zostaną
rozpatrzone.
W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości związanych z przedmiotem zamówienia prosimy
o kontakt telefoniczny pod nr tel. 32 454 83 00
Osobą wyznaczoną do kontaktów z wykonawcami jest: Michał Pyrkosz
IX. SPOSÓB PUBLIKACJI: zapytanie ofertowe zostało
wykonawców.

przekazane do 3 potencjalnych

X. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA I INFORMACJE:
1. Wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 nie podlega negocjacjom, złożenie oferty jest równoznaczne
z akceptacją postanowień umowy.
2. Termin związania ofertą wynosi 14 dni.
3. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego Zamawiający przekazuje
niezwłocznie w formie wysłania wiadomości e-mail wszystkim wykonawcom, którym przekazano
zapytanie ofertowe.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
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1) wezwania Wykonawców w celu uzupełnienia braków w ofercie lub złożenia wyjaśnień do treści
oferty;
2) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

Załączniki:
 Formularz ofertowy (załącznik nr 1),
 Formularz cenowy (załącznik nr 2, 2a, 2b),
 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3),
 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (załącznik nr 4),
 Wzór umowy (załącznik nr 5).
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załącznik nr 1
..................................
(miejscowość, data)

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa firmy

Adres Wykonawcy
NIP
REGON
Numer telefonu
Adres e-mail
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do
podpisania umowy
Imię i nazwisko osoby do kontaktu
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w sprawie dostawy usługi cateringowej wraz z rozstawieniem grilla
i obsługą, oferujemy realizację zamówienia za łączną cenę:
.......................... zł brutto
(słownie: ...................................................................................................... złotych ......../100)

Ponadto oświadczamy, że
1. zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi przedmiotu zamówienia, zamieszczonymi
w zapytaniu ofertowym oraz akceptujemy je i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń;
2. w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
3.
akceptujemy wzór umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako
najkorzystniejszej, podpisać umowę na proponowanych warunkach i w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego;
4. uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym;
5. zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz
uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Projekt „SOWA – Sowicki Obszar Wsparcia i Aktywizacji – Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców dzielnicy Sowice”
jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Priorytet IX, Włączenia Społeczne, Działanie 9.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych -ZIT

załącznik nr 2

FORMULARZ CENOWY
Na pierwszy etap zamówienia

Lp.

Nazwa i opis produktu
(producent/marka/gramatura)

Cena jedn.
artykułu
netto
[PLN]

Ilość
[szt./op.]

Wartość
netto
[PLN]

B

C

D

E=CxD

A

Podatek VAT
%

Wartość
[pln]

Wartość
brutto
[PLN]

F

G=ExF

H = E+G

1

Porcja grillowa

100

o standardzie.:
kiełbasa, kaszanka, mięso plus pieczywo,
sałatka, ketchup, musztarda, napój;
rozstawienie grilla wraz z obsługą

RAZEM WARTOŚĆ NETTO

RAZEM WARTOŚĆ
BRUTTO:

Przy realizacji przedmiotu zamówienia, tj. usługi cateringowej w formie grilla wraz z
rozstawieniem grilla i obsługą Wykonawca realizuje aspekt społeczny:
 wykonawca zatrudnia osobę/osoby będące członkami grup społecznie marginalizowanych,
 wykonawca zatrudnia osobę/osoby będące członkami grup społecznie marginalizowanych, które
będą bezpośrednio zaangażowane w realizację przedmiotu zamówienia,
 wykonawca nie zatrudnia osobę/osoby będące członkami grup społecznie marginalizowanych.
Opis wykonania powyżej minimalnego standardu wskazanego w zapytaniu ofertowym:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Termin wykonania zamówienia:

Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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załącznik nr 2 a

FORMULARZ CENOWY
Na drugi etap zamówienia

Lp.

Nazwa i opis produktu
(producent/marka/gramatura)

Cena jedn.
artykułu
netto
[PLN]

Ilość
[szt./op.]

Wartość
netto
[PLN]

B

C

D

E=CxD

A

Podatek VAT
%

Wartość
[pln]

Wartość
brutto
[PLN]

F

G=ExF

H = E+G

1

Porcja grillowa

100

o standardzie.:
kiełbasa, kaszanka, mięso plus pieczywo,
sałatka, ketchup, musztarda, napój;
rozstawienie grilla wraz z obsługą

RAZEM WARTOŚĆ NETTO

RAZEM WARTOŚĆ
BRUTTO:

Przy realizacji przedmiotu zamówienia, tj. usługi cateringowej w formie grilla wraz z
rozstawieniem grilla i obsługą Wykonawca realizuje aspekt społeczny:
 wykonawca zatrudnia osobę/osoby będące członkami grup społecznie marginalizowanych,
 wykonawca zatrudnia osobę/osoby będące członkami grup społecznie marginalizowanych, które
będą bezpośrednio zaangażowane w realizację przedmiotu zamówienia,
 wykonawca nie zatrudnia osobę/osoby będące członkami grup społecznie marginalizowanych.
Opis wykonania powyżej minimalnego standardu wskazanego w zapytaniu ofertowym:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Termin wykonania zamówienia:

Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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załącznik nr 2 b

FORMULARZ CENOWY
Na trzeci etap zamówienia

Lp.

Nazwa i opis produktu
(producent/marka/gramatura)

Cena jedn.
artykułu
netto
[PLN]

Ilość
[szt./op.]

Wartość
netto
[PLN]

%

Wartość
[pln]

Wartość
brutto
[PLN]

B

C

D

E=CxD

F

G=ExF

H = E+G

A

Podatek VAT

1

Porcja grillowa

100

o standardzie.:
kiełbasa, kaszanka, mięso plus pieczywo,
sałatka, ketchup, musztarda, napój;
rozstawienie grilla wraz z obsługą

RAZEM WARTOŚĆ NETTO

RAZEM WARTOŚĆ
BRUTTO:

Przy realizacji przedmiotu zamówienia, tj. usługi cateringowej w formie grilla wraz z
rozstawieniem grilla i obsługą Wykonawca realizuje aspekt społeczny:
 wykonawca zatrudnia osobę/osoby będące członkami grup społecznie marginalizowanych,
 wykonawca zatrudnia osobę/osoby będące członkami grup społecznie marginalizowanych, które
będą bezpośrednio zaangażowane w realizację przedmiotu zamówienia,
 wykonawca nie zatrudnia osobę/osoby będące członkami grup społecznie marginalizowanych.
Opis wykonania powyżej minimalnego standardu wskazanego w zapytaniu ofertowym:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Termin wykonania zamówienia:

Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
....................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby /osób/ uprawnionej do składania oświadczenia)

....................................................................................................................
(stanowisko)

nazwa Wykonawcy…….....................................................................................

Jako uprawniony/-nieni przedstawiciel/-e Wykonawcy oświadczam/-y, że Wykonawca biorący udział
w przedmiotowym postępowaniu spełnia warunki pozwalające ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego,
w zakresie:
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 i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej właściwe wykonanie zamówienia.

Niniejsze oświadczenie Wykonawca składa pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego – „Kto składając
zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznając
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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załącznik nr 4

…………............................
Miejscowość, data

…………………………………….…….
Pieczęć Oferenta

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w
imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1.
2.
3.
4.

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.

….................................................................................
(podpis i pieczęć Oferenta lub osoby uprawnionej2)
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załącznik nr 5

UMOWA NR.......
(wzór umowy)

Zawarta w Tarnowskich Górach dnia.............................
pomiędzy Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim Falochron, z siedzibą w Tarnowskich Górach
(42-600), ul. Juliusza Słowackiego 1, NIP: 9492166075, REGON: 241852541
reprezentowany przez:

Michał Pyrkosz – Prezes Zarządu
Anna Pyrkosz - Skarbnik
zwanym dalej Zamawiającym,
a
....................................................................................., z siedzibą w...........................................
ul................................................................REGON...........................NIP......................................
zwanym dalej Wykonawcą,
reprezentowanym przez: ................................................................,
łącznie zwane dalej „Stronami”, o następującej treści:
§1
Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie rozeznania rynku, którego celem
jest weryfikacja cen rynkowych.
§2
1. Przedmiotem umowy jest dostawa na usługę cateringową w formie grilla wraz z rozstawieniem grilla i
obsługą Miejscem realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 jest: Stowarzyszenie Pomocy
Uzależnionym i Ich Bliskim Falochron, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Słowackiego 1
2. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia
zamówienia w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę. Za datę złożenia
zamówienia uznaje się dzień przesłania zamówienia do Wykonawcy.
§3
Umowa została zawarta na okres od dnia..................................do dnia 31.07.2020 r.

1.
2.

3.

4.

5.

§4
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt, bezpośrednio do miejsca wskazanego przez
Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, iż artykuły spożywcze składające się na przedmiot zamówienia są zgodne z
odpowiednimi normami, świeże i zdatne do spożycia z co najmniej 6-miesięcznym okresem przydatności do
spożycia (w przypadku artykułów z długoterminową datą ważności).
Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość przedmiotu umowy zwłaszcza w zakresie:
1) zgodności z niniejszą umową i ofertą;
2) zgodności z obowiązującymi przepisami technicznymi oraz normami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu wad dostarczonego towaru zmniejszające wartość użytkową
artykułów ujawnionych u Zamawiającego , a także za ich usunięcie. Usunięcie wady polega każdorazowo na
wymianie artykułu na artykuł wolny od wad.
Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z dostarczenia artykułów
posiadających wady.
§5
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Strony zgodnie ustalają, że maksymalna wartość brutto umowy nie przekroczy kwoty 10 500,00 zł brutto
łącznie (słownie: dziesięć tysięcy pięćset zł 00/100) z tym, że przedmiot zamówienia będzie realizowany w
trzech odrębnych etapach po 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset zł 00/100), w oparciu o ofertę cenową
Wykonawcy. Wynagrodzenie powyższe jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za przedmiot umowy faktycznie dostarczony i odebrany przez
Zamawiającego bez zastrzeżeń.
Ceny jednostkowe podane w formularzu cenowym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) będą stałe przez
cały okres obowiązywania umowy.
Podstawą do dokonania zapłaty za wykonaną dostawę będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę i
dostarczona na adres Zamawiającego.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę
w treści faktury VAT, w terminie 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT, z zastrzeżeniem ust.
6.
Płatność będzie uzależniona od otrzymania transz środków finansowych z Samorządu Województwa
Śląskiego występującego w roli Instytucji Zarządzającej i Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń o wypłatę
odsetek, za okres od upływu terminu płatności do dnia następnego po otrzymaniu transzy środków
finansowych.

§6
1. Strony umowy ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieterminowe wykonywanie
dostawy w wysokości 0,2% wartości danej dostawy za każdy dzień zwłoki.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane
lub przyszłe wykonanie dostawy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego
bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia.
3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda
przewyższy wysokość kar umownych.
4. Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego ustawowych odsetek w razie zwłoki w płatności.
5. Strony mogą zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niewykonania niniejszej umowy w przypadku, gdy to
niewykonanie jest następstwem wystąpienia siły wyższej lub innych nadzwyczajnych okoliczności lub też w
przypadku zawarcia porozumienia rekompensującego skutki niewykonania umowy.
§7
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
§8
Ewentualne sporne kwestie wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie.
W przypadku braku porozumienia Stron właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej
umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§10
1. Integralną część niniejszej umowy stanowi formularz cenowy, o którym mowa w § 2 ust 1.
2. Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 (dwa) egzemplarze otrzyma
Zamawiający, a 1 (jeden) egzemplarz otrzyma Wykonawca.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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