Białystok, dnia 24 lipiec 2017 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
„Usługa Cateringu dla docelowej grupy 40 dzieci
w Przedszkolu Niepublicznym Aniołki”
1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO:
Bractwo Cerkiewne Św. Atanazego Brzeskiego
w Białymstoku
ul. Antoniuk Fabryczny 13; 15-762 Białystok
NIP 5422799181; REGON: 052199283
tel. 85 653 28 54
www.przedszkoleaniolki.pl
e-mail: biuro@przedszkoleaniolki.pl
reprezentowane przez: Walentynę Machometę – Przewodniczącą Bractwa, Mariusza
Matwiejczyka- Sekretarza Bractwa
Sygnatura zapytania: ZP-1/PNA/17
2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1) Przedmiotowe zapytanie prowadzone jest w ramach projektu nr WND-RPPD.03.01.0120-0013/15 pn.: „Rozwijaj się w przedszkolu” realizowanego na podstawie umowy o
dofinansowanie projektu nr UDA-PPPD.03.01.01-20-0013-15-00 z dnia 29.11.2016 r.
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
2) Kategoria zamówienia – usługi
3) Zapytanie wszczęto w oparciu o zasady konkurencyjności określone w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020.
4) Zapytanie ofertowe zamieszczone jest na stronie internetowej Zamawiającego oraz
www.bazakonkurencyjności.gov.pl
5) Wspólny Słownik Zamówień Kody CPV
55520000-1

Usługi dostarczania posiłków

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej obejmującej przygotowanie,
dostarczenie posiłków docelowo 40 uczestnikom projektu (dzieciom w wieku 3-4 lata)
Zamawiającego w okresie zgodnym od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r., przy czym pierwsze
zamówienie może mieć miejsce w ostatnim tygodniu sierpnia 2017 r., celem zabezpieczenia

żywienia 1 września 2017 r. Zamawiający w ramach przedmiotu zamówienia przewiduje
również odbiór zwrotów o którym mowa w pkt. 3.5) niniejszego zapytania.
2) Minimalne wymagania żywnościowe:
 Śniadanie
zupa mleczna, zupa bezmleczna, kakao (codzienny inny rodzaj)
dwa rodzaje kanapek: z wędliną swojego wypieku /z dodatkiem warzywnym/ i z produktem
mlecznym, herbata.
 Obiad
zupa – z dużą ilością warzyw, bez zabielania mąką (gęstość zupy powstaje po zmiksowaniu
warzyw)
drugie danie – każdego dnia inny dodatek – ziemniaki, makaron, ryż, kasza jęczmienna, kasza
gryczana, kasza jaglana
mięso – pieczone lub gotowane (różnorodność mięs – wieprzowina, kurczak, indyk)
ryba – pieczona lub gotowana
surówka warzywna – ze świeżych lub gotowanych składników.
 Podwieczorek
np. drożdżówka, ciastka kruche, naleśnik – wszystko ze swego wypieku, zawierające
prawdziwe jaja, owoce, herbata / kisiel.
3) Wymagania Zamawiającego:
 wszystkie posiłki muszą być świeże, przygotowane z surowców I gatunku,
 posiłki nie mogą zawierać półproduktów, konserwantów, sztucznych barwników,
przypraw typu vegeta/magi, sztucznych jaj,
 posiłki lekkostrawne,
 wędliny, drożdżówki, ciasta, ciastka muszą być przygotowywane przez samego oferenta,
 dostarczany catering (w naczyniach jednorazowych wysokich gatunkowo posiadających
certyfikaty) od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych, świąt, ferii, etc.,
zgodnie z informacją przekazywaną na bieżąco przez Zamawiającego. W przypadkach
obowiązku żywienia w inne dni, sposób realizacji zamówienia będzie każdorazowo
uzgadniany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą,
 posiłki 2 x tyg. muszą zawierać kaszę jaglaną,
Zamawiający przewiduje urozmaicenie składu posiłków w ciągu tygodnia.
4) Zamawiający oczekuje różnorodności w komponowaniu jadłospisu.
5) Nieskonsumowane posiłki winny być odbierane w dniu dostarczenia posiłków.

6) Każdy rodzaj posiłków winien być wydawany na stosownych talerzach bądź przystosowanych
pojemnikach na ciepło, z kompletem sztućców i kubków jednorazowych i serwetkami.
7) Zamawiający przewiduje dostarczenie przez Wykonawcę do końca tygodnia jadłospisu
obowiązującego w 2 następnych tygodniach, chyba, że Zamawiający w ramach zaistniałych
potrzeb/okoliczności określi inne zasady w przedmiotowym zakresie. Jadłospisy każdorazowo
wymagają akceptacji Zamawiającego.
8) Zamawiający zastrzega przedłożenie dodatkowo jadłospisów dla dzieci z następującymi
dietami: bezmleczna, bezglutenowa, bezpszeniczna lub bezjajeczna. W przypadku
powstania wymogu (po zakończeniu rekrutacji) żywienia części dzieci w ramach diet, Oferent
winien uwzględnić odpowiednią ilość posiłków oraz dodatkowych wymagań Zamawiającego
z zastrzeżeniem postanowień wynikających z ppkt. 9). z przyjęciem przez Zamawiającego
konsekwencji finansowych.
9) W przypadku wydania opinii/orzeczenia lekarskiego bądź innego dokumentu w zakresie
żywienia dziecka, postanowienia ujęte w ww. ppkt. 8) stosuje się odpowiednio.
10) Przedmiotowa usługa winna być zgodna z obowiązującymi normami zbiorowego żywienia
i wymaganiami

sanitarno-epidemiologicznymi

obejmującymi

zagadnienia

transportu

w żywieniu dzieci, w szczególności:
- ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia i innymi aktami
wykonawczymi do tej ustawy (Dz.U. z 2017 r., poz. 149) z uwzględnieniem zmian, które
wejdą w życie 1 września 2017 r.,
- rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października
2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz
uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG,
- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków
spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu
oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia
zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1154).
Oferent winien posiadać polisę ubezpieczeniową w zakresie prowadzonej działalności.
11) Oferent przedkładając ofertę w przedmiotowym zakresie winien uwzględnić wszelkie koszty
związane z realizacją zamówienia.
12) Zamawiający przewiduje każdorazową kontrolę jakości realizacji zamówienia. W przypadku
stwierdzenia odstępstw, w szczególności: czasu dostarczania bądź odbioru posiłków,
temperatury dostarczanych posiłków, jakości, świeżości, bądź sposobu ich dostarczania
(np. niewłaściwy

transport,

zabezpieczenia),

Wykonawca

do natychmiastowego działania w celu zapewnienia ciągłości żywienia.

zobligowany

jest

W czasie trwania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo 2-krotnego wykonania na koszt
Wykonawcy badań kontrolnych potwierdzających zgodność produktów z opisem przedmiotu
zamówienia. Laboratorium, kierunek i zakres badań kontrolnych określa Zamawiający.
Zamawiający zleci osobom uprawnionym (próbobiorca – rzeczoznawca) pobranie prób i
wykonanie badań w laboratorium akredytowanym w zlecanym kierunku i zakresie badań, a w
przypadku braku takiej możliwości w laboratorium spełniającym wymagania normy PN-EN
ISO/IEC 17025. W przypadku braku możliwości wykonywania badań według metod
przywoływanych w opisie przedmiotu zamówienia, określenia metod równoważnych dokona
Zamawiający. Stwierdzenie niezgodności wyrobu z opisem przedmiotu zamówienia będzie
podstawą do wszczęcia procedury reklamacyjnej bądź rozwiązania umowy.
13) Naruszenie wymagań o których w szczególności mowa w ppkt. 12) może powodować
podjęcie przez Zamawiającego działań zapewniających ciągłość żywienia na koszt
Wykonawcy pomniejszając tym samym wynagrodzenie Wykonawcy o którym mowa
w ppkt 14).
14) Należność za właściwie wykonaną usługę Zamawiający realizuje na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury, z zachowaniem postanowień wynikających z ww. ppkt. 13).
15) Zamawiający przewiduje zamówienia częściowe w trakcie realizacji przedmiotowego
zapytania, podyktowane względami niezależnymi od Zamawiającego, np. absencja
chorobowa. Wskazywana zatem ilość osób objętych żywieniem należy traktować jako wartość
szacunkową i nie musi zostać wyczerpana w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia.
16) Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w przypadku obowiązku wprowadzenia
diet bądź innych zmian w zakresie żywienia.

4. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Przedszkole Niepubliczne Aniołki w Białymstoku
ul. Antoniuk Fabryczny 13
15-762 Białystok
5. WARUNKI UDZIAŁU
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
a) posiadają możliwości techniczne i organizacyjne, zasoby kadrowe i finansowe
do prawidłowego wykonania zamówienia;
b) posiadają doświadczenie w świadczeniu tożsamych usług na rzecz przedszkola –
potwierdzone referencjami określającymi właściwą ich realizację – min. 3 szt., o czym
mowa w pkt. 11. Niniejszego zapytania ofertowego;
c) nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym i podpiszą stosowne
oświadczenie. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne
powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności dotyczące przedmiotowego zapytania w szczególności:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo,
krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli. W sytuacji wystąpienia powiązania Oferent będzie podlegał odrzuceniu z
postępowania.
Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie odrzuceniem
oferty.
2) Kryteria oceny warunków udziału w postępowaniu:
a) Zamawiający oceni, czy Oferent spełni warunki, o których mowa w pkt. 1 na podstawie
złożonych wraz z Ofertą dokumentów.
b) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie:
„spełnia – nie spełnia”. Oferent, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie
odrzucony.
c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewyłonienia Wykonawcy/unieważnienia
postępowania bez podania przyczyny.
6. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH
DOSTARCZYĆ OFERENCI.

I

DOKUMENTACH

JAKIE

MAJĄ

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym oraz innymi załącznikami
stanowiącymi załączniki do niniejszego zapytania ofertowego o których mowa w pkt. 11.
7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Miejsce złożenia ofert: siedziba Zamawiającego
Termin składania ofert upływa 31 lipca 2017 r. do godz. 16:00
Uwaga !!!!! Wiążącą jest data dostarczenia oferty.
8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
Ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej na skrzynkę e-mail Zamawiającego lub w wersji
papierowej na adres pocztowy Zamawiającego.
W przypadku przesłania wersji papierowej, ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie
gwarantującą zachowanie w poufności jej zawartość oraz zabezpieczających jej nienaruszalność
do terminu składania ofert bądź złożenia ofert przez wszystkich oferentów. Na kopercie winna

być podana sygnatura postępowania oraz przedmiot zamówienia: „Usługa Cateringu dla
docelowej grupy 40 dzieci w Przedszkolu Niepublicznym Aniołki”.
9. OCENA OFERT
1) Zamawiający oceni i porówna oferty, które:
a) zostaną złożone przez Oferentów niewykluczonych;
b) nie zostaną odrzucone;
c) spełniają wymogi Zamawiającego.
2) Kryterium oceny złożonych ofert.
a) Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o poniższe kryteria:


KRYTERIUM I: cena (50 %)



KRYTERIUM II: czas (nie więcej niż 2 godz.) wymiany asortymentu w przypadku
jego zwrotu z powodu niespełnienia warunków Zamawiającego (25 %)



KRYTERIUM III: Aspekt społeczny – realizacja usługi przez przedsiębiorstwo
społeczne (25 %).

KRYTERIUM I:
Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą
ilość punktów na podstawie obliczeń z zastosowaniem poniższego wzoru:
X = ((Cn : Cb) x 100) x 50%
Gdzie:
X – ilość otrzymanych punktów
Cn – cena najkorzystniejszej oferty
Cb – cena oferty badanej,
KRYTERIUM II:
Sposób wyliczenia – analogiczny do Kryterium I.
KRYTERIUM III:
Realizacja usługi przez przedsiębiorstwo społeczne: TAK – 25 pkt, NIE – 0 pkt.
W przypadku wątpliwości Zamawiającego z tytułu realnego czasu ujętego w ofercie,
Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o stosowne wyjaśnienia. Nieudzielenie, bądź
udzielenie wyjaśnień skutkujących dalszymi wątpliwościami Zamawiającego, może skutkować
odrzuceniem oferty.
Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, który uzyska najkorzystniejszy bilans podanych
wyżej kryteriów,
b) jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans podanych kryteriów, Zamawiający zaprasza tych oferentów

do złożenia ofert dodatkowych w zakresie ceny. Nowe oferty cenowe nie mogą być
wyższe niż pierwotnie zaproponowane ceny. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta,
której cena (z uwzględnieniem ofert dodatkowych) będzie najkorzystniejsza.
10. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z OFERENTAMI:
Magdalena Łaniewska tel. 530 002 539
11. LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
1) Formularz ofertowy,
2) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
3) Dokument określający status prawny Oferenta (CEIDG lub KRS)
4) Referencje – min. 3 szt. potwierdzające właściwe świadczenie tożsamych usług na rzecz
przedszkola.
12. DODATKOWE INFORMACJE:
1) Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania
przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności
przedstawionych przez Oferentów dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i innych
informacji.
3) Oferenci, którzy złożą ważne oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie
elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie (a w przypadku jego braku na adres
pocztowy). Informacja o wynikach postępowania zostanie udostępniona na stronie
internetowej Zamawiającego.
4) Zamawiający będzie rozpatrywał tylko te oferty, które będą zawierały wszystkie załączniki.
5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego,
przed upływem terminu składania ofert.
6) Zamawiający zawrze umowę z Oferentem, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą
oraz który spełni wymogi określone w przedmiotowym zapytaniu ofertowym.
7) Niniejsze zapytanie ofertowe ma charakter porównania ofert i nie stanowi zobowiązania
do zawarcia umowy.

……………………………………………
/ podpis /

załącznik nr 1
do zapytania ofertowego .
……………………….

…………..……………… 2017 r.

/dane oferenta/
Bractwo Cerkiewne Św. Atanazego Brzeskiego
w Białymstoku
ul. Antoniuk Fabryczny 13; 15-762 Białystok
dotyczy
Przedszkola
w Białymstoku

Niepublicznego

Aniołki

W związku z zapytaniem ofertowym na: „Usługę Cateringu dla docelowej grupy 40 dzieci
w Przedszkolu Niepublicznym Aniołki”, zgodnie z treścią zapytania ofertowego - przedkładam ofertę
z uwzględnieniem całodziennej ceny jednostkowej w wysokości:
………………… zł brutto, (słownie: ………………...…………………………… zł),
………………… zł VAT,
………………… zł netto.
…… godz. – czas wymiany asortymentu w przypadku jego zwrotu z powodu niespełnienia warunków
Zamawiającego.
Przedsiębiorstwo społeczne:

 TAK

 NIE

Osoba wyznaczona do kontaktu w ramach realizacji zamówienia: …………………………………
tel.: ……………………………………, e-mail: ……………………………………………………
Oświadczam, że:
 wskazana cena jest wiążąca i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotowego
zapytania, również tych nieujętych w treści zapytania ofertowego a istotnych dla jego
realizacji,
 nie wnoszę zastrzeżeń do treści zapytania ofertowego,
 posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym
i osobowym umożliwiającym realizację niniejszej oferty,
 znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację przedmiotowego
zamówienia,
 nie byłem/-am karany/-a za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego bądź przestępstwo
skarbowe.
Załączniki:
……………………………………
Podpis

załącznik nr 2
do zapytania ofertowego .
OŚWIADCZENIE
O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Ja, niżej podpisany(a), w imieniu ……………………………………………………………….
oświadczam, że nie jestem / Wykonawca nie jest1 powiązany osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub
osobami

wykonującymi

w

imieniu

Zamawiającego

czynności

związane

z przedmiotowym zapytaniem ofertowym polegające w szczególności na:
a)

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)

posiadaniu udziałów lub akcji;

c)

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d)

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

………………………, dnia ………………… r.

1

Niepotrzebne usunąć lub skreślić.

………………………………………………………
(czytelny podpis)

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
zawartej ………………… 2017 r. w Białymstoku pomiędzy:
……………………………………
z siedzibą przy ul. …………………
reprezentowanym przez: ……………………………… – ……………………
zwanym dalej „Zamawiającym”,
występującym w niniejszej umowie w imieniu nabywcy - ………… w …………
ul. ……………………, NIP …………………
a
…………………………………………...………………………………………… z siedzibą przy
ul. …………………………… ……………………………………… NIP …………………,
REGON …………………… reprezentowanym/-ą przez: …………………………….……………
– ……………………………… zwaną dalej „Wykonawcą”, wspólnie zaś zwanych dalej
Stronami.
Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia zapytania
ofertowego realizowanego w ramach projektu „Rozwijaj się w przedszkolu” realizowanego na
podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr ………………… z dnia ………………… r.
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

1.

2.

3.
4.

§ 1.
Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług cateringu obejmującego
przygotowanie, dostarczenie posiłków docelowo 40 uczestnikom projektu (dzieciom w
wieku 3-4 lata).
Posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek, serwowane będą z zachowaniem cyklu:
 dostawa śniadania – do godz. ………….
 dostawa obiadu, do godz. …………..
 dostawa podwieczorku, do godz. ………….
Informacja o ilości posiłków w danym dniu będzie przekazywana Wykonawcy przez
Zamawiającego w formie ……………, w dniu poprzedzającym dzień realizacji zamówienia.
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji przedmiotowej umowy zawarte są w pkt. 3 „OPIS
PRZEDMIOTU ZMAÓWIENIA” zapytania ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.

§ 2.
Umowa zostaje zawarta na okres: do 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r.
§ 3.
Wykonawca zobowiązany jest do:
1) Przygotowywania posiłków zgodnie z procedurami niezbędnymi do zapewnienia
bezpieczeństwa żywności i żywienia z uwzględnieniem zapisów określonych w ustawy z dnia

2)

3)
4)
5)
6)

25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia i innymi aktami wykonawczymi do
tej ustawy (Dz.U. z 2017 r., poz. 149) z uwzględnieniem zmian, które wejdą w życie 1
września 2017 r..
Dostarczania posiłków transportem, spełniającym warunki sanitarne Państwowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej, zgodnie z normami HACCP: środkiem transportu dopuszczonym
decyzją właściwego inspektora sanitarnego do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego
żywienia dzieci, w specjalistycznych termosach, gwarantujących utrzymanie odpowiedniej
temperatury oraz jakości przywożonych potraw.
Przestrzegania podczas przygotowywania posiłków ogólnych zaleceń i zasad racjonalnego
żywienia dzieci zarówno, co do wartości odżywczej, gramatury jak i estetyki.
Podawania tylko takich środków spożywczych, które spełniają wymagania, ustalone w
przepisach, wydanych w drodze rozporządzenia przez właściwego ministra zdrowia.
Przygotowywania posiłków urozmaiconych na bazie produktów najwyższej jakości oraz z
uwzględnieniem najlepszych tradycji kulinarnych.
Zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych, wskazanych przez
Zamawiającego potrzeb.

§4.
1. Maksymalna wartość przedmiotu umowy określona w oparciu o przewidywane zużycie
w okresie obowiązywania umowy ilości poszczególnych posiłków zgodnie
z przedłożoną ofertą wynosi ……………………… zł brutto.
2. Ostateczna wartość przedmiotu umowy będzie wyliczona na podstawie ustalonych cen
jednostkowych brutto oraz faktycznej ilości dostarczonego do Zamawiającego przedmiotu
umowy podanego w Formularzu ofertowym.
3. Podane przez Wykonawcę ilości poszczególnych posiłków są ilościami maksymalnymi,
określonymi przez Zamawiającego w oparciu o przewidywane zużycie w okresie
obowiązywania umowy. Zamawiający zastrzega prawo zamówienia mniejszej ilości posiłków,
Wykonawcy zaś nie przysługuje z tego tytułu roszczenie odszkodowawcze wobec
Zamawiającego.
4.

1.
2.

1.

Zamawiający zastrzega możliwość zamówienia dostawy
w szczególności z diet obowiązujących poszczególne dzieci.

dodatkowej

wynikającej

§ 5.
Wykonawca
zobowiązuje
się
dostarczyć
zamówiony przez
Zamawiającego
pełnowartościowe posiłki w żądanej ilości w terminach określonych przez Zamawiającego.
Do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, postanowienia zapytania ofertowego stosuje
się odpowiednio.
§ 6.
W przypadku dostawy wadliwych posiłków i ustalenia tego faktu przy odbiorze dostawy,
Zamawiający zastrzega prawo bezpośredniego ich zwrotu, a Wykonawca zobowiązuje się
dostarczyć w tym samym dniu na własny koszt posiłki wolne od jakichkolwiek wad.
Ponowne dostarczenie reklamowanego asortymentu nie może zakłócić trybu funkcjonowania
Zamawiającego.

2.

Jeżeli Wykonawca nie uzna reklamacji Zamawiającego odnośnie jakości dostarczonych
posiłków i niezgodności z zamówieniem i nie wymieni go w czasie określonym w ust. 1 na
wolny od wad, Zamawiający w miarę możliwości dokona zakupu posiłków u innego
dostawcy, a różnicą kosztów zakupu obciąży Wykonawcę.

3.

Posiłki dostarczone niezgodnie z zamówieniem wynikającym z przedłożonej przez
Wykonawcę oferty, zostaną zwrócone Wykonawcy na jego koszt i ryzyko.

4.

Brak rozstrzygnięcia sporu co do wadliwości dostarczanych artykułów nie wstrzymuje
realizacji umowy.

Zamawiający zastrzega prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku
naruszenia jednego z warunków umowy, w szczególności:
a) dwukrotnego stwierdzenia nienależytego wykonywania umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy,
b) stwierdzenia przez odpowiednie służby lub inspekcje nieprawidłowej jakości produktu,
potwierdzonego wynikiem badania z chwilą jego wydania.
6. Za nienależyte wykonanie umowy należy rozumieć w szczególności:
1) dostarczenie posiłków niezgodnych z opisem określonym w zapytaniu ofertowym
i zatwierdzonych jadłospisów,
2) dostarczenie posiłków niezgodnych z zamówieniem,
3) odmowę wymiany posiłków na wolne od wad lub zgodnych z określonym opisem.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym
po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszeń i braku niezwłocznego
wykonania dostawy w sposób należyty.
5.

§ 7.
1. Zamawiający dokonywać będzie zapłaty wynagrodzenia za wykonanie usługi Wykonawcy na
podstawie poprawnie wystawionej faktury VAT przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w
terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.
2. Faktury wystawiane przez Wykonawcę będą obejmowały następujące dane:
Nabywca: ………………………
Odbiorca: ………………………
3. W przypadku zastrzeżeń co do poprawności przedłożonej faktury, termin płatności ujęty
na takiej fakturze uznaje się za bezprzedmiotowy.
4. Wstrzymanie biegu terminu z powodu o którym mowa w ust. 2, kończy się wraz
z dostarczeniem przez Wykonawcę poprawnie wypełnionej faktury.
5.

W razie opóźnienia w dokonaniu zapłaty Zamawiający obowiązany jest do zapłaty
ustawowych odsetek za opóźnienie, za wyjątkiem przypadku o którym mowa w ust. 3 i 4.

6.

Zmiany umowy możliwe są jedynie w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym.
§ 8.
Strony ustanawiają kary umowne w przypadkach:

1.
-

rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego
w § 3 ust. 2,

2.

1.

2.

1.

2.

nienależytego wykonania umowy w rozumieniu § 5 ust. 7 Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 za
każdy stwierdzony przypadek. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne
z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.
§ 9.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu zaistnienia okoliczności o których mowa
w ust. 1 poza wynagrodzeniem należnym z tytułu prawidłowego wykonania części umowy.
§ 10.
W okresie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego
zawiadomienia Zamawiającego o: zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy, zmianie
osób reprezentujących Wykonawcę, ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, wszczęciu
postępowania układowego w którym uczestniczy Wykonawca, ogłoszeniu likwidacji firmy
Wykonawcy, zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy.
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich wiadomości uzyskanych
w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

§ 11.
Osobami upoważnionymi do sprawowania nadzoru nad wykonaniem przedmiotu umowy są:
- ze strony Zamawiającego – ……………………………………………………,
- ze strony Wykonawcy – ……………………………………………………
§ 11.
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12.
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.
§ 13.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 14.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawca, dwa zaś
dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

