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Umowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych" 
U M O W A NR 

Zawarta w dniu r. tv Łowiczu pomiędzy: 
Powiatem Łowickim, NIP: 834-188-25-19 z upoważnienia którego działa Magdalena Balcerak 
dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu z siedzibą w Łowiczu 
ul. Podrzcczna 30. zwanvin dalej Zamawiającym 
a 

(nazwa i adres oferenta) 
NIP: R E G O N : reprezentowanym przez: 

- w laściciela firmy zwanego dalej „Wykonawcą". 
wspólnie zwanymi w dalszej części umowy „Stronami". 

Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, przeprowadzonego w tiybic zapytania ofertowego zgodnie art. 2 ust. 1 pkt. 
1- a contrario iistaw\ z dnia 11 września 2()19r. Prawo zamówień piibliczn\eh (Dz. U z 2021r.. poz 
1129 ze zm.). 

§ ł 
1. Przedmiotem zamów ienia jest zorganizowanie catcringu (na terenie miasta Łow icza) na potrzeby 

ośmiodniowego specjalistycznego szkolenia dla Asystentów Osobistych Osob\ Niepełnosprawnej 
(60 godzin) łącznie dla 5 osób, zgodnie z założeniami projektu „Łowickie Centmm Usług 
Środowiskowych" RPŁD.09.02.{)I-I()-B()()5/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś pnoiytctowa I X . Działanie I X . 2 . Poddzialamc 
1X 2.1. ..Usługi społeczne i zdrowotne", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Pow iatowe Centrum Pomoc> 
Rodzinie w Łowiczu. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada upravMiienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki 
do należytego wy konania iishigi. 

3. Oferta Wykonayycy oraz opis przedmiotu zamoyyienia zayyarty yy ogłoszeniu o zamóyyicniu 
stanowi integralną część iimoyyy. 

§2 

1. Usługą cateringoyyą zostaną objęci kandydaci na Asystentóyy Osobistych Osoby 
Niepelnosprayyncj. podczas ośmiodniowego szkolenia (łącznie 5 osób). Miejsce szkolenia 
wskaże Zama\y łający. 

2. Wy konawca ma obowiązek zapewnić yv trakcie szkolenia: 
a) 16 przeny kawowy ch yy ciągu 8 dni (po dwie każdego dnia szkolenia - jednorazoyyo dla 5 
osób) w postaci: kaichych ciastek (min. 3 rodzaje), kawa. herbata, woda mineralna (min. 500ml 
na osobę) cukier, cytry na, mleczko/śmietanka do kawy. cw. owoce. 
b) 40 obiadów dwudanioyyych (1 obiad dyyiidaniowy codziennie przez 8 dni szkolenia) 
jednorazowo dla 5 osób. tj. zupa (min 2.30-300 ml na osobę), drugie danie. tj. porcja mięsa, 
ziemniaki, ewentualnie frytki, kluski śląskie lub kopytka, surówka lub warzyyya gotowane oraz 
woda, kompot lub sok 100%. Łącznie 40 porcji. 
c) Posiłki poyyinny być przygotoyyane zgodnie z przepisami B H P i S A N E P I D . Zamayyiający 
wy klucza używanie zastayyy jednorazoyy ej. Naczy nia poyy inny by ć czyste, nie y\y szczerbione. 
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zapewnić serwetki. 
Projekt „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych" 

§ 3 
Wykonawca nic może powierzyć wykonania usługi innej osobie lub firmie, zobowiązany jest 
w ykonać j a siłami wiasnego przedsiębiorstwa. 

§ 4 
1 Strony uzgadniają, że za wykonanie usługi Wykonawca otrzyma całkowite łączne wynagrodzenie 

ŵ  kwocie zł brutto. 
(slowrtic: brutto) za całkowite 
wykonanie usługi 

2 Wy plata yyy nagrodzenia za zrealizowaną usługę cateringową dokonana będzie yv ciągu 14 dni po 
przedłożeniu rachunku/faktury- wraz z wyTnaganą dokumentacją potyyierdzającą wy konanie usługi 
oraz po sporządzeniu protokołu odbioru przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
Wykonayycę. 

3 Wynagrodzenie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

4 Poza wynagrodzeniem określonym yv ust. i Wykonayycy nie przysługuje prawo żądania zwrotu 
jakichkolyy ick kosztóyy zyviązanvch z realizacją przedmiotu umoyyy. 

§ 5 
Zamawiający wskazuje do współpracy koordynatora projektu: Annę Więcek 
Wykonawca wskazuje do współpracy: 

1. W przypadku nienależytego wykonania umowy poprzez doyyóz posiłków nie spełniających 
wymagań przedmiotu zamóyyicnia, przywozu nieterminowego albo nienależytego wykonania z 
innych przyczyn Wykonayyca zapłaci Zamawiającemu karę umoyyną w wysokości 10% 
ustalonego wynagrodzenia calkoyyitcgo. 

2. W przypadku nieyyykonania umoyyy Wykonawcy nie przysługuje należność określona w § 8 
niniejszej umoyyy. a w przypadku nienależytego wykonania umoyyy - ty Iko za część umowy 
należycie yyykonaną z potrąceniem kar iimoyynych, o ile przepisy powszechne nie stoją temu na 
przeszkodzie. 

§ 8 

Umowa zostaje zayyarta na czas określony od do 

§ 9 
Zmiany umoyw dla swej yyażności wy magają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu. 

§10 
W sprawach nie uregulowany ch niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cyw ilnego. 

§11 
Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów poyystalych na tle niniejszej umoyyy jest sąd właściwy dla 
siedziby Zamayyiająccgo. 

§12 
Umoyyę sporządzono yv dyyóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

Z.4MAWIAJĄCY W Y K O N A W C A 


