
 

Załącznik nr 3  

do formularza ofertowego 

 
Umowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

„Rodzina z przyszłością” 

Znak: …………………….. 

             Wzór  

 

UMOWA nr …/2021 

 

Zawarta w Łowiczu w dniu ……………. pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 

Łowiczu z siedzibą w Łowiczu przy ul. Podrzecznej 30 zwanym dalej Zamawiającym 

reprezentowanym przez …………………………………. – dyrektora, a: ………………………… 

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

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

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą  

zwanymi dalej w treści umowy łącznie „Stronami” lub oddzielnie każde z nich „Stroną” 

na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1- a contrario Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień 

Publicznych Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści: 

 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na przygotowanie i 

dostawę paczek bytowych (żywnościowych) przeznaczonych dla rodzin zastępczych zgodnie z 

założeniami współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny projektu „Rodzina z 

przyszłością” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś 

priorytetowa IX, Działanie IX.2, Poddziałanie IX.2.1.  

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) przygotowania i zapakowania 77 paczek sporządzonych wg zestawienia ilościowo- 

asortymentowego jednej paczki określonego w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, 

które stanowi integralną część umowy, 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości paczek o 2 szt. 

3) dostarczenia paczek własnym transportem i na własny koszt, do siedziby Zamawiającego w 

terminie do 10.12.2021r. do godz. 15. 

4) Każda paczka powinna być zapakowana w taką liczbę wytrzymałych toreb z motywem 

świątecznym (bożonarodzeniowym), które zapewnią możliwość ich transportu. Koszt 

pakowania (toreb) musi być wliczony w cenę paczki, nie może być oddzielną pozycją na 

fakturze. 

5) Wszystkie produkty powinny spełniać wymogi polskich norm obowiązujących w danym 

zakresie. Opakowania produktów muszą być fabrycznie zamknięte, nieuszkodzone i nie mogą 

nosić żadnych znamion używania. Każde opakowanie musi zawierać następujące dane: nazwę 

produktu, termin przydatności, wykaz składników, warunki przechowywania. 

6) Ofertowana przez Wykonawcę gramatura produktów spożywczych nie może być mniejsza od 

gramatury określonej przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.  
7) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia w ramach zawartej umowy artykułów jak 

najlepszej jakości, o terminie przydatności do spożycia nie krótszym niż do końca lutego 

2022r. 

8) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie 



transportu. 

§ 3 
1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy w 

wysokości ………….. zł brutto (słownie: …................ złotych 00/100) w oparciu o złożoną ofertę 

stanowiącą załącznik nr 12 do umowy. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłacane jest po przedłożeniu przez Wykonawcę 

prawidłowo wystawionej faktury w dniu dostawy.   

3. Należne wynagrodzenie, przekazywane będzie przelewem na wskazany przez Wykonawcę 

rachunek bankowy, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia faktury. 

4. Za datę zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego należną kwotą 

wynagrodzenia. 

5. Podatek od towarów i usług VAT naliczany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu 

wystawienia faktury VAT. 

§ 4  

W przypadku nie dotrzymania terminu dostawy, o którym mowa w § 2 pkt. 1 ppkt. 3 Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki. 

§  5 

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz inne przepisy mające związek z przedmiotem umowy. 

§  6 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

§  7 

Umowę sporządzono została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
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