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ZAPYTANIE  OFERTOWE nr 1/RPOWM/2020 

na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w art. 138o ust. 1 ustawy PZP 

 

na  

ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGOWEJ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU: 

 

„Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu”   
 

nr RPMA.10.01.01-14-b601/18 

 

Zamawiający – Powiat Ciechanowski z siedzibą w Ciechanowie i realizator projektu I Liceum 

Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 66, 06-400 

Ciechanów zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi cateringowej dla uczestników 

projektu pt.: „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu” nr RPMA.10.01.01-14-b601/18 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa X 

Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży 

Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna  

  

ZATWIERDZIŁ: 

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego 

/ - / 

Marzanna Zmysłowska 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO 

WM 2014 – 2020 Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i 

młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna 
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

dla uczestników postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, Wykonawców oraz innych osób, 

których dane osobowe pozyskano w związku  

z ubieganiem się o udzielenie zamówienia bądź w związku z realizacją zamówienia przez Wykonawcę. 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w złożonej do postępowania ofercie jest Dyrektor I Liceum 

Ogólnokształcącego, z siedzibą w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 66, e-mail: sekretariat@krasiniak.pl , tel. 23 672 

24 04 

2) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/ Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych za pomocą adresu e-mail: iod@krasiniak.pl lub tel. 23 672 24 04, lub pisemnie na adres siedziby 

administratora.  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu przeprowadzenia 

postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usługi cateringowej dla uczestników projektu 

pt.: „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu” nr RPMA.10.01.01-14-b601/18, prowadzonym w trybie zapytania 

o cenę.  

4) Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą być udostępniane osobom uprawnionym na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa, w szczególności art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO.  

8) Posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z 

prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników, na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, tj. 

(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego), 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

9) Nie przysługuje Pani/Panu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo 

sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

10) Zamawiający jednocześnie informuje o ograniczeniach w realizacji praw określonych w art. 15 i 18rozporządzenia 

2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Zamawiający informuje, iż w związku z art. 8a ust. 2 i 4 oraz art. 97 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych: 

1) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, 

wskazania dodatkowych informacji: 

a) mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; 

b) mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie 

zamówienia; 

c) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego 

lub konkursu. 
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1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Wnioskodawca 

Powiat Ciechanowski 

ul. 17 Stycznia 7 

06-400 Ciechanów 

 

Realizator 

I Liceum Ogólnokształcące im. Z. Krasińskiego  

ul. 17 Stycznia 66 

06-400 Ciechanów 

 

Kierownikiem Zamawiającego w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych jest 

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Krasińskiego Pani Marzanna Zmysłowska. 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest na świadczenie usługi cateringowej dla uczestników projektu pt.: 

„Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu” nr RPMA.10.01.01-14-b601/18 współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

Głównym celem projektu jest kształtowanie umiejętności i postaw ułatwiających funkcjonowanie 

na rynku pracy, wyrównywanie szans uczniów z różnych środowisk, zarówno przez np. 

indywidualne podejście do pracy z uczniem, nauczanie eksperymentalne, jak również rozwój 

kompetencji kluczowych, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz 

doposażenie bazy dydaktycznej I LO. 

Projekt zakłada: 

1. Zajęcia wyrównawcze (matematyka, j. angielski, biologia. chemia, fizyka, geografia). 

2. Kółka zainteresowań (matematyka, j. angielski, biologia. chemia, fizyka, geografia). 

3. Warsztaty z umiejętności kluczowych: kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, 

umiejętność pracy zespołowej, umiejętność rozumienia. 

4. Studia podyplomowe dla 4 nauczycieli. 

5. Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych (matematyczna, geograficzna, biologiczna). 

6. Zajęcia z rozwijania kompetencji cyfrowych. 

7. Wyposażenie pracowni TIK. 

8. Warsztaty kompetencji cyfrowych dla nauczycieli. 

 

Klasyfikacja dostaw wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 

Główny kod CPV:            55520000-1 usługi dostarczania posiłków 
Dodatkowe kody CPV:      55524000-9 usługi dostarczania posiłków do szkół 

                                           55523100-3 usługi w zakresie posiłków szkolnych 

 

2.1. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia cateringu do siedziby realizatora, do I LO w 

Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 66, we wskazanych przez Zamawiającego dniach i godzinach.  

2.2. Pod pojęciem catering Zamawiający rozumie: obiad dwudaniowy złożony z zupy i drugiego 

dania w ilości (minimum: mięso/ryby 200g z dodatkami w postaci ziemniaków, ryżu, kaszy itp. 

- 200g, surówka lub zestaw surówek - 200g + sok min. 250 ml). Jednocześnie Wykonawca w 

razie konieczności zapewni posiłki wegeteriańskie oraz posiłki dla osób będących na dietach. 

2.3. Wykonawca dostarczy posiłki w pojemnikach/naczyniach jednorazowego użytku wraz ze 

sztućcami i kubkami na napoje oraz każdorazowo dostarczy torby na zużyte pojemniki, sztućce 

i naczynia. 



 
 
 
 

2.4. Planowany termin realizacji: od III.2020 r. do VI. 2021r. 

2.5. Planowana ilość obiadów: 1488 

3. Zakres obowiązków wykonawcy: 

W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) wykonania z należytą starannością i w ustalonym terminie czynności związanych z dostawą 

przedmiotu umowy dla potrzeb Zamawiającego, zgodnie ze złożoną ofertą oraz 

PRZEDMIOTEM UMOWY zawartym w §1 umowy; 

2) wykonania z należytą starannością i w ustalonym terminie czynności związanych z dostawą 

przedmiotu umowy dla potrzeb Zamawiającego, zgodnie ze złożoną ofertą oraz Opisem 

Przedmiotu Zamówienia; 

3) dostawy przedmiotu umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

4) dowozu cateringu o ustalonej godzinie na miejsce realizacji szkoleń wskazane przez 

Zamawiającego; 

5) świadczenia usługi cateringowej na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi 

standardami i zasadami w tym zakresie obowiązującymi (dotyczy to w szczególności 

kultury obsługi przez personel kelnerski), a dostarczone produkty żywnościowe będą świeże 

odpowiedniej jakości oraz winny być przyrządzone w dniu dostawy; 

6) dania ciepłe dostarczane będą w termosach cateringowych lub specjalnych pojemnikach 

izolacyjnych, zaś zimne w szczelnych opakowaniach gastronomicznych; 

7) świadczenia usługi cateringowej wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy 

jakości produktów spożywczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym 

zakresie;  

8) przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania 

artykułów spożywczych (m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności 

i żywienia Dz. U. Nr 171 poz. 1125 z późn. zm.);  

9) dostarczenia pojemników/naczyń, sztućców i kubków na napoje jednorazowego użytku oraz 

każdorazowo worków na zużyte naczynia jednorazowe; 

10) odebrania po posiłkach i przekazania do utylizacji worków z odpadami; 

11) po zakończeniu każdego miesiąca, w którym świadczona była usługa cateringowa, 

Wykonawca przygotuje protokół odbioru, który będzie zawierał ilość oraz rodzaj wydanych 

posiłków w ramach wykonywania usługi w danym miesiącu; 

12) w trakcie wykonywania usługi Zamawiający zastrzega możliwość każdorazowego 

sprawdzania jakości i ilości dostarczonych posiłków, jak również jakości pracy personelu 

Wykonawcy, wykonującego usługę. W razie stwierdzenia wad w realizacji usługi, 

Zamawiający niezwłocznie o zaistnieniu wad poinformuje Wykonawcę. Wykonawca jest 

zobowiązany do usunięcia wad niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia. 

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełnienia tych warunków: 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. 

Zamawiający wykluczy Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca, 

który ubiega się o udzielenie zamówienia powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do 

wykonywania zamówienia.  

Do składania ofert zapraszamy wyłącznie wykonawców spełniających łącznie następujące warunki: 

1. Posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności będącej przedmiotem zamówienia.  

2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i prawnej umożliwiającej realizację zlecenia.  



 
 
 
 

3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do prawidłowego 

wykonania zamówienia. 

4. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykażą, że: 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej 

działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, wykonali bądź wykonują co najmniej 2 

usługi cateringowe, polegające na dostarczeniu cateringu (minimum 400 posiłków każda), 

odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, daty wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te 

zostały wykonane należycie (referencje lub inny dokument potwierdzający, iż usługa została 

wykonana należycie), z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług 

okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów należy dołączyć 

oświadczenie Wykonawcy. Za jedną usługę zostanie uznane zamówienie realizowane na 

podstawie jednej umowy. 

5. Spełniają klauzulę zatrudnieniową, określona w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych: Zamawiający będzie wymagał zatrudnienia na cały etat min. jednej osoby 

znajdującej się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Minimalny okres zatrudnienia jest tożsamy z 

okresem realizacji przedmiotu zamówienia tj.: od III.2020 r. do VI. 2021 r. 

6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający jest uprawniony do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę wynikające ze stosowania klauzuli zatrudnieniowej, w szczególności 

do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży w 

wyznaczonym mu terminie wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: 

a) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na umowę o pracę min. jednej osoby znajdującej się 

w trudnej sytuacji na rynku pracy, 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopię umowy o pracę osoby 

wykonującej czynności w trakcie realizacji zamówienia, której dotyczy oświadczenie, 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę składek 

na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę za ostatni 

okres rozliczeniowy. Zaświadczenie powinno być zanonimizowane w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

8. Z tytułu niespełnienia wymogu zatrudnienia klauzuli zatrudnieniowej w trakcie realizacji 

świadczenia, Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę 

kary umownej. Niezłożenie przez Wykonawcę żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu 

potwierdzenia wymogu spełnienia klauzuli społecznej traktowane będzie jako niespełnienie 

klauzuli społecznej. 

9. Nie podlegają wykluczeniu, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. – tj. nie są 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) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

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

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

     Opis weryfikacji spełniania warunków: załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 
 

W zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału: 

1) Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 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, a 

polegające w szczególności na: 

 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. 

2) Wykonawcy podlegający wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 

207 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z 

późn. zm.) z zastrzeżeniem art. 207 ust. 7 tej Ustawy. 

3) Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili 

Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nienależycie wykonali zobowiązania 

wobec Zamawiającego chyba, że było to następstwem okoliczności, za które Wykonawca 

nie ponosił odpowiedzialności. 

4) Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania uchylili się od 

podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty; 

5) Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają 

uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i 

doświadczenia. 

6) Wykonawcy którzy zalegają z opłaceniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych. 

7) Wykonawcy którzy zalegają z opłaceniem składek wobec Urzędu Skarbowego. 

 

Z treści złożonych dokumentów w sposób jednoznaczny musi wynikać spełnienie przez 

Wykonawcę wymaganych warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny 

spełniania warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów na zasadzie spełnia 

warunek/nie spełnia warunku. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli deklarowanych oświadczeń. 

 

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 

 

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia  zamówień uzupełniających.  

 

7. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz 

dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.  

 



 
 
 
 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania ofertowego bez podania 

przyczyny, a także zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w 

przypadku gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez 

Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.  

 

9. Należność za świadczenie usługi cateringowej dla uczestników projektu będzie płatna po 

otrzymaniu przez Zamawiającego środków z Instytucji Wdrażającej, na podstawie 

wystawionej prawidłowo faktury przez Wykonawcę. W związku z powyższym 

Zleceniodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy odsetek z tytułu 

jakichkolwiek opóźnień w wypłacie. 

 

10. Opis sposobu przygotowania ofert: 
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, na załączonym formularzu oferty – 

stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Ofertę składa się pod rygorem 

nieważności w formie pisemnej. 

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

3. Oferta musi być czytelnie podpisana przez Wykonawcę. 

4. Dokument złożony w formie kopii musi być opatrzony klauzulą: „Za zgodność z 

oryginałem” i poświadczony przez Wykonawcę. 

5. Wszystkie oświadczenia składane są w oryginale. 

6. Do oferty należy załączyć wymagane dokumenty. 

 

11. Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1, należy przesłać/składać w języku polskim z 

zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności do dnia 25.02.2020 r. do godz. 10:00 na 

adres Zamawiającego: I Liceum Ogólnokształcące im. Z. Krasińskiego, ul. 17 Stycznia 66, 06-400 

Ciechanów.  

Za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez 

Zamawiającego. 

Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie z opisem:   

 

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert w siedzibie 

Zamawiającego: I Liceum Ogólnokształcące im. Z. Krasińskiego, ul. 17 Stycznia 66, 06-400 

Ciechanów w sekretariacie szkoły. 

 

12. Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty: 

1. Formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1  

2. Oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 2 

pełna nazwa wykonawcy 
adres, telefon 

I Liceum Ogólnokształcące im. Z. Krasińskiego  

ul. 17 Stycznia 66  

06-400 Ciechanów 
  

OFERTA NA ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGOWEJ DLA UCZESTNIKÓW 

w projekcie pt.: „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu”. 

NIE OTWIERAĆ PRZED 25.02.2020 r. godz. 10:00 



 
 
 
 

3. Wykaz zrealizowanych usług, zgodnie z załącznikiem nr 3 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z 

przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie Wykonawcy do 

wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów. 

 13.    Kryteria oceny oferty, waga punktowa, opis sposobu przyznawania punktacji:  

Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe 

zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną liczbą punktów. 

 

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium: 

 „Cena” 60% 

 „Elastyczność w realizacji zamówienia” 40% 
 

1. Opis sposobu obliczania kryterium „Cena”. 

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. 

Ocenie podlega cena brutto za wykonanie całej dostawy.  

W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość 

punktów wynikającą ze wzoru: 

 

C = (Cmin : Cb) x 60 

gdzie:  

C – ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium "Cena",  

C min – cena oferty najtańszej spośród złożonych,  

C b – cena oferty badanej. 

Maksymalna ilość punktów – 60 pkt. 

 

2. Opis sposobu obliczania kryterium „Elastyczność w realizacji zamówienia”. 

Wykonawca otrzyma punkty za wskazanie maksymalnego czasu, w jakim przed ustalonym 

terminem dostawy Zamawiający może odwołać obiad z przyczyn związanych z nieobecnością 

uczestnika szkolenia na szkoleniu. 

1) Punkty w kryterium „Elastyczność w realizacji zamówienia” zostaną przyznane zgodnie z 

zaoferowanym w załączniku nr 1 – Formularz ofertowy w ust. 3 przez Wykonawcę czasem, w 

jakim przed ustalonym terminem dostawy Zamawiający może odwołać obiad z przyczyn 

związanych z nieobecnością uczestnika szkolenia na szkoleniu. 

Punktacja we wspomnianym kryterium będzie przyznawana następująco: 

Zamawiający ustala maksymalny czas, w jakim przed ustalonym terminem dostawy 

Zamawiający może odwołać obiad z przyczyn związanych z nieobecnością uczestnika szkolenia 

na szkoleniu na 72 godziny. Wykonawca, który zaoferuje czas 72 godz. otrzyma 0 pkt.  

Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy czas, w jakim przed ustalonym terminem dostawy 

Zamawiający może odwołać obiad z przyczyn związanych z nieobecnością uczestnika szkolenia 

na szkoleniu otrzyma max 40 pkt, a inni odpowiednio mniej. 

Brak podania w formularzu ofertowym w ust. 3 czasu, w jakim przed ustalonym terminem 

dostawy Zamawiający może odwołać obiad z przyczyn związanych z nieobecnością uczestnika 

szkolenia na szkoleniu spowoduje, że Zamawiający przyjmie czas 72 godz., a Wykonawca 

otrzyma 0 pkt. Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli Wykonawca zadeklaruje czas dłuższy niż 72 

godziny. 

2) Wykonawca zaznacza maksymalny czas, w jakim przed ustalonym terminem dostawy można 

odwołać obiad związany z nieobecnością uczestnika szkolenia na szkoleniu. 

3) W przypadku kryterium „Elastyczność w realizacji zamówienia” oferta otrzyma zaokrągloną do 

dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą ze wzoru: 

E = (E min. : Eb) x 40 



 
 
 
 

gdzie:  

E – ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium „Elastyczność w realizacji 

zamówienia”,  

E min. – najkrótszy czas, w jakim przed ustalonym terminem dostawy można odwołać obiad 

związany z nieobecnością uczestnika szkolenia na szkoleniu,  

E b – czas, w jakim przed ustalonym terminem dostawy można odwołać obiad związany z 

nieobecnością uczestnika szkolenia na szkoleniu w ofercie badanej. 

Maksymalna ilość punktów – 40 pkt. 

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska łącznie największą liczbę punktów 

wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:  

P = C + E 

gdzie: 

P – łączna liczba punktów ocenianej oferty, 

C- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”, 

E- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Elastyczność w realizacji zamówienia”.  

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 

wybiera ofertę z niższą ceną. 

Jeżeli zostaną złożone o takiej samej cenie to Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 

oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

 

14. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego jest: 

Sylwester Czaplicki – Koordynator Projektu tel. 574836569 e-mail: krasiniak@onet.eu  

 

 

15. Wykaz załączników: 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – oświadczenie 

Załącznik nr 3 – wykaz zrealizowanych usług 

Załącznik nr 4 – projekt umowy 
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Imię i nazwisko lub nazwa Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………. 

Adres:…………………………………………………………………………………………… 

NIP: ……………………………. 

Telefon: ……………… adres e-mail………………………………………………………….. 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi cateringowej dla uczestników 

projektu pt.: „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu” nr RPMA.10.01.01-14-b601/18 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa X 

Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie  

10.1.1 Edukacja ogólna, 

składam/my/ niniejszą ofertę: 

1. Oświadczam/my/, iż: 

Lp. Kryterium Tak Nie 

1. Spełniam/y warunki udziału w postępowaniu   

2. OŚWIADCZENIE O KLAUZULACH SPOŁECZNYCH 

Oświadczam iż na potrzebę realizacji niniejszego 

zamówienia zatrudniłem / zatrudnię na cały etat min. jedną 

osobę znajdującą się w trudnej sytuacji na rynku pracy. 

Minimalny okres zatrudnienia jest tożsamy z okresem 

realizacji przedmiotu zamówienia tj.: od III.2020 r. do VI. 

2021 r. 

  

Proszę zaznaczyć „X” we właściwej rubryce 

2. Wynagrodzenie:  

1 2 3 4 5 6 7 

ilość 

obiadów 

cena 

jednostkowa 

netto  

obiadu 

kwota 

podatku 

VAT 

cena 

jednostkowa 

brutto 

obiadu 

łączna  

cena netto 

(1x2) 

łączna 

wartość 

VAT 

(1x3) 

cena brutto 

zamówienia 

(1x4) 

1488       

 

Łączna wartość zamówienia netto ……..…… zł, podatek VAT …….. % w kwocie ………... zł, 

Łączna wartość zamówienia brutto ……….…… zł, (słownie: …………………..……………… 

…………………………………………………………………………………..…… ) 

3. Elastyczność w realizacji zamówienia: 

Czas, w jakim przed ustalonym terminem dostawy można odwołać obiad związany z 

nieobecnością uczestnika szkolenia na szkoleniu ustala się na …… godz. 

4. Oświadczam/my/, że  

1) podana cena ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia, 



 
 
 
 

2) zapoznałem/zapoznaliśmy się z Opisem Przedmiotu Zamówienia i nie wnoszę/wnosimy do 

niego zastrzeżeń oraz uzyskałem/uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do 

przygotowania oferty i wykonania zamówienia, 

3) posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

4) posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, 

5) dysponuję/emy wszelkimi środkami i zasobami umożliwiającymi samodzielne wykonanie 

przedmiotu zamówienia, 

6) jestem/jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert, 

7) akceptuję/my/ warunki płatności określone przez Zamawiającego w projekcie umowy do 

przedmiotowego zamówienia, 

8) w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję się do podpisania 

umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

9) jestem świadomy, że przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe 

negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.  

10) nie byłem/am skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z 

oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

11) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziłem Zamawiającemu 

szkody przez to, że nie wykonałem lub nienależycie wykonałem zobowiązania wobec 

Zamawiającego chyba, że było to następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności. 

12) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie uchyliłem się od podpisania 

umowy z Zamawiającym pomimo wyboru mojej oferty. 

13) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych. 

14) nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 

ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) 

z zastrzeżeniem art. 207 ust. 7 tej Ustawy. 

15) nie zachodzą żadne powiązania kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym.  

16) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym 

postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego 

zrealizowania. 

17) nie zalegam z opłacaniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu 

Skarbowego. 

5. Integralną częścią oferty są n/w dokumenty:  

1) ……………………………………………………………. 

2) …………………………………………………………….itd. 

6. Oferta zawiera łącznie.........stron ponumerowanych i podpisanych przez osobę uprawnioną do 

podpisania oferty. 

 

Zobowiązuję się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania wytycznych 

programowych, wytycznych horyzontalnych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. 

Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w 

ofercie są zgodne z prawdą. 

 

 

………………………………………………………… 
                                                                                                                                                      (data i podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych  

                                                                                                                                                                 do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców  

                                                                                                                                                                      w postępowaniu o udzielenie zamówienia) 



 
 
 
 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

 

………………………………………… 

(nazwa i siedziba Wykonawcy) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

 

DOTYCZY: 

 

Świadczenia usługi cateringowej dla uczestników projektu „Kompetencje kluczowe drogą do 

sukcesu” realizowanego w ramach priorytetu X Edukacja dla rozwoju regionu – Działanie – 

10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie – 10.1.1 Edukacja ogólna 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: Powiat Ciechanowski z siedzibą w Ciechanowie i realizator projektu I Liceum 

Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 

66, 06-400 Ciechanów 

 

WYKONAWCA:   …………………………………………………………………………………… 

 

Ja niżej podpisany: 

 

1. OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 
Nie podlegam/y wykluczeniu zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020. – tj. nie jestem/śmy 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. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

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

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

Nie jestem/jesteśmy zatrudnieni w instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się IZ PO lub 

instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy 

chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020)  

 

         Data i podpis(y): 

 



 
 
 
 

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

 

DOTYCZY: 

 

Świadczenia usługi cateringowej dla uczestników projektu „Kompetencje kluczowe drogą do 

sukcesu” realizowanego w ramach priorytetu X Edukacja dla rozwoju regionu – Działanie – 

10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie – 10.1.1 Edukacja ogólna 

 

 

 

WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG 

 

 

 

 

 

 

 

      ………………………………….. 

                miejscowość i data 

 

              …………………………………... 

                                       podpis 

 

 

 

 

Lp. 

Okres 

realizacji 

od…do… 

Nazwa zamawiającego na rzecz 

którego świadczona była / jest 

usługa cateringowa 

Ilość posiłków w 

ramach jednej 

usługi cateringowej 

Wartość 

usługi 

cateringowej 

Czy usługa jest 

tożsama z 

przedmiotem 

zamówienia 

1 
 

 

  
  

2 
 

 

  
  

3 
 

 

  
  

4 
 

 

  
  

5 
 

 

  
  



 
 
 
 

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego 

Wzór umowy 

UMOWA nr ……../2020 

 

zawarta dnia ………… lutego 2020 r. w Ciechanowie pomiędzy: 

Powiatem Ciechanowskim 

NIP ………………       REGON  ……………. 

jednostka realizująca projekt: 

I Liceum Ogólnokształcące im. Z. Krasińskiego  

ul. 17 Stycznia 66, 06-400 Ciechanów 

reprezentowane  przez: 

Marzannę Zmysłowską – Dyrektora I LO 

zwaną dalej: "Zamawiającym", 

a 

………………………… 

reprezentowanym przez 

............................... - .................................. 

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”.  

 

 § 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usługi cateringowej dla uczestników 

projektu pt.: „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu” nr RPMA.10.01.01-14-b601/18 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach usług 

społecznych i inne szczególnych usług, o których mowa w art. 138o ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia cateringu do siedziby realizatora, do I LO w 

Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 66, we wskazanych przez Zamawiającego dniach i godzinach. 

3.  Pod pojęciem catering Zamawiający rozumie: obiad dwudaniowy złożony z zupy i drugiego 

dania w ilości (minimum: mięso/ryby 200g z dodatkami w postaci ziemniaków, ryżu, kaszy itp. 

- 200g, surówka lub zestaw surówek - 200g + sok min. 250 ml). Jednocześnie Wykonawca w 

razie konieczności zapewni posiłki wegeteriańskie oraz posiłki dla osób będących na dietach. 

4. Wykonawca dostarczy posiłki w pojemnikach/naczyniach jednorazowego użytku wraz ze 

sztućcami i kubkami na napoje oraz każdorazowo dostarczy torby na zużyte pojemniki, sztućce 

i naczynia. 

5. Zamawiający zaplanował, że świadczenie usługi cateringowej realizowane będzie w okresie od 

marca 2020 r. do czerwca 2021r. 

6. Planowana ilość obiadów: 1488. 

 

§ 2 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

13) wykonania z należytą starannością i w ustalonym terminie czynności związanych z 

dostawą przedmiotu umowy dla potrzeb Zamawiającego, zgodnie ze złożoną ofertą oraz 

PRZEDMIOTEM UMOWY zawartym w §1 umowy; 



 
 
 
 

14) wykonania z należytą starannością i w ustalonym terminie czynności związanych z 

dostawą przedmiotu umowy dla potrzeb Zamawiającego, zgodnie ze złożoną ofertą oraz 

Opisem Przedmiotu Zamówienia; 

15) dostawy przedmiotu umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

16) dowozu cateringu o ustalonej godzinie na miejsce realizacji szkoleń wskazane przez 

Zamawiającego; 

17) świadczenia usługi cateringowej na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi 

standardami i zasadami w tym zakresie obowiązującymi (dotyczy to w szczególności 

kultury obsługi przez personel kelnerski), a dostarczone produkty żywnościowe będą 

świeże odpowiedniej jakości oraz winny być przyrządzone w dniu dostawy; 

18) dania ciepłe dostarczane będą w termosach cateringowych lub specjalnych pojemnikach 

izolacyjnych, zaś zimne w szczelnych opakowaniach gastronomicznych; 

19) świadczenia usługi cateringowej wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy 

jakości produktów spożywczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym 

zakresie;  

20) przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania 

artykułów spożywczych (m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia Dz. U. Nr 171 poz. 1125 z późn. zm.);  

21) dostarczenia pojemników/naczyń, sztućców i kubków na napoje jednorazowego użytku 

oraz każdorazowo worków na zużyte naczynia jednorazowe; 

22) odebrania po posiłkach i przekazania do utylizacji worków z odpadami; 

23) po zakończeniu każdego miesiąca, w którym świadczona była usługa cateringowa, 

Wykonawca przygotuje protokół odbioru, który będzie zawierał ilość oraz rodzaj 

wydanych posiłków w ramach wykonywania usługi w danym miesiącu; 

24) w trakcie wykonywania usługi Zamawiający zastrzega możliwość każdorazowego 

sprawdzania jakości i ilości dostarczonych posiłków, jak również jakości pracy personelu 

Wykonawcy, wykonującego usługę. W razie stwierdzenia wad w realizacji usługi, 

Zamawiający niezwłocznie o zaistnieniu wad poinformuje Wykonawcę. Wykonawca jest 

zobowiązany do usunięcia wad niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia.  

2. Ze strony Wykonawcy osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie realizacji umowy jest: 

………………………………………………. 

tel./fax.: ……………………………………. 

 

§ 3 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) Zapłaty za realizację przedmiotu umowy zgodnie z §4. 

2) wskazania i udostępnienia miejsca do dostawy i odbioru przedmiotu umowy; 

3) Zamawiający przekaże Wykonawcy wstępny harmonogram zajęć, na które Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć obiady, w ramach realizacji umowy; 

4) Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o ewentualnych zmianach 

(ilość uczestników) maksymalnie na ….. godz. przed rozpoczęciem zajęć. „Elastyczność w 

realizacji zamówienia” stanowiła kryterium oceny ofert. 

5) Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za nadzór merytoryczny umowy jest:  

…………………………… tel. ……………………. 



 
 
 
 

6) Ze strony Zamawiającego osobą do kontaktów z Wykonawcą w sprawie realizacji umowy 

jest:  

…………………………… tel. ……………………. 

§ 4 

ROZLICZENIE STRON 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy opisanego w § 1 Wykonawcy przysługuje łączne 

wynagrodzenie brutto ………….. zł (słownie złotych: …………………………………………), 

w tym VAT … % w kwocie …………… zł, netto  …………….. zł (słownie złotych: 

…………………………………..), z uwzględnieniem stawek jednostkowych wskazanych w 

formularzu ofertowym Wykonawcy w wysokości: netto …………… zł   (słownie złotych: 

……………………………………………….), brutto  ………………… zł (słownie złotych: 

……………………………………………………) za jeden obiad. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane 

z realizacją przedmiotu zamówienia i nie podlega waloryzacji. 

3. Wykonawca jest zobowiązany przewidzieć wszystkie okoliczności wpływające na 

wynagrodzenie. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu 

umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w 

ust. 1. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do 

wystawienia faktury/rachunku*.  (*niepotrzebne skreślić/wyciąć) 

5. Strony ustalają, że wynagrodzenie wypłacane będzie Wykonawcy miesięcznie i będzie stanowiło 

sumę cen jednostkowych za wydane obiady w danym miesiącu. Rozliczenie następować będzie 

po zakończeniu każdego miesiąca świadczenia usługi cateringowej, najwcześniej w dniu 

podpisania przez strony protokołu potwierdzającego wykonanie usługi, nie zawierającego 

zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. Wykonawca po zakończeniu każdego miesiąca, w którym 

realizowana była usługa cateringowa, po podpisaniu protokołu (bezusterkowego) wystawi 

fakturę, na podstawie której nastąpi wypłata wynagrodzenia. 

6. Należność Wykonawcy z tytułu realizacji umowy płatna będzie przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy nr ………………………………………………….. w ciągu 14 dni od 

dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury w postaci elektronicznej poprzez Platformę 

Elektronicznego Fakturowania lub w postaci papierowej do siedziby Zamawiającego, z 

zastrzeżeniem, że płatności z zaliczek ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 

Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, realizowane będą w 

terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od daty ich wpływu na konto Zamawiającego. 

7. Wskazany w ust. 6 rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym/indywidualnym 

(wirtualnym)*.  (*niepotrzebne skreślić/wyciąć) 

8. W przypadku, gdy wskazany w ust. 6 rachunek bankowy jest rachunkiem indywidualnym 

(wirtualnym) Wykonawca wskazuje, iż dla tego rachunku wirtualnego prowadzony jest rachunek 

rozliczeniowy nr ……………………………………………. 

9. W przypadku zmiany rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 6 lub ust. 8 Wykonawca 

zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o tym fakcie, wskazując jednocześnie nowy 

numer rachunku, który zgodny będzie z oświadczeniami Wykonawcy wynikającymi z 



 
 
 
 

niniejszego paragrafu. Zmiana rachunku bankowego nie wymaga aneksowania przedmiotowej 

umowy. 

10. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym/zwolnionym/niezarejestrowanym* podatnikiem VAT.  
(*niepotrzebne skreślić/wyciąć) 

11. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

 

§ 5 

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Świadczenie usługi cateringowej, będącej przedmiotem umowy, realizowane będzie w okresie 

od marca 2020 r. do czerwca 2021 r.  

2. Wykonawca po zakończeniu każdego miesiąca, w którym realizowana była usługa cateringowa, 

zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu realizacji niniejszej umowy oraz o gotowości do 

podpisania protokołu odbioru. 

 

§ 6 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE 

UMOWY 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, 

chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy nastąpiło z powodu siły wyższej. 

2. W przypadku rozwiązania umowy albo odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości 

umowy brutto, wskazanego w § 4 ust. 1 umowy. 

3. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy do 2 (dwóch)  

godzin, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,2 % wartości  

wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy, za każde rozpoczęte 15 minut opóźnienia. 

4.  W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy powyżej 2  

(dwóch) godzin, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,5 % 

wartości wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy. 

5. W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy z winy Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 1% wartości 

wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

6. Kary umowne określone w ust. 2 i ust. 3, ust. 4 i ust. 5 podlegają kumulacji. 

7. W przypadku, gdy szkoda powstała z tego tytułu, przewyższa powyższą ustanowioną karę 

umowną – Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych. 

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot kar umownych bezpośrednio z faktur VAT 

dotyczących realizacji przedmiotu umowy. 

9. Żadna ze Stron nie będzie uważana za naruszającą postanowienia Umowy lub w inny sposób 

odpowiedzialna wobec drugiej Strony z powodu opóźnienia w realizacji lub niewypełnienia 

zobowiązań wynikających z Umowy, o ile to spowodowane są one działaniem siły wyższej. Za 

siłę wyższą uznaje się zdarzenie zewnętrzne nagłe i niespodziewane, któremu nie można 

zapobiec i które znajduje się poza kontrolą Stron, które może nastąpić po podpisaniu Umowy i 

które obejmuje, w szczególności: katastrofę naturalną, działania wojenne, atak terrorystyczny, 

rozruchy wewnętrzne, zamach stanu, pożar. 

 



 
 
 
 

§ 7 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

1. Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym, w 

każdym czasie trwania Umowy, z powodu rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków 

zawartych w Umowie.  

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,  

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 10 dni od daty powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia   

należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. Zamawiający złoży oświadczenie o  

odstąpieniu od Umowy w terminie 3 dni po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w 

zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.   

 

§ 8 

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron 

wyrażoną na piśmie, w formie aneksu, pod rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności:  

1) zmiany zostały przewidziane w zaproszeniu do składania ofert w postaci jednoznacznych 

postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany 

wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;  

2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych 

zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące 

warunki:  

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 

usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,  

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla zamawiającego,  

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;  

3) zostały spełnione łącznie następujące warunki:  

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,  

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 

umowie;  

4) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 

a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt. 1,  

b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz 

nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,  



 
 
 
 

c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 

podwykonawców;  

5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy;  

6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w 

przypadku zamówień na dostawy. 

3. Strony dopuszczają możliwość zmian umowy, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 w następujących 

przypadkach: 

1) Ceny jednostkowe brutto ulegają automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku 

VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku 

podatkowego. 

2) Termin realizacji umowy może ulec zmianie w przypadku: 

a) działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowej) mającej bezpośredni wpływ na 

terminowość realizacji umowy; 

 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 

ze zm.). 

 

§ 10 

Sprawy sporne rozstrzygane będą przez rzeczowo właściwe Sądy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 11 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego. 

 

   

 Zamawiający                                                                                      Wykonawca   

               

 

……………………………………..                                          …………………………………….. 

 


