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Łódź, dnia 24.06.2016 r. 
Towarzystwo Inicjatyw Europejskich 

ul. Żeromskiego 115 

90-542 Łódź 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr II/ŻAM/TIE/2016 

 
Towarzystwo Inicjatyw Europejskich jako realizator projektu: „Żłobek AKADEMIA MALUSZKA – szansa 

dla kobiet w powrocie do pracy!” współfinansowanego  przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwraca się z 

prośbą o złożenie ofert  zamówienia na dwie usługi cateringowe świadczone na rzecz Zamawiającego, 

polegające na:  

Usługa nr 1 -  Usługa dostarczania posiłków dla 15 dzieci uczęszczających do Żłobka 
AKADEMIA MALUSZKA, w wieku od 1 do 3 lat, do siedziby Żłobka AKADEMIA MALUSZKA 
mieszczącego się przy ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź. 
Usługa nr 2 -  dostarczaniu poczęstunków dla co najmniej 5 uczestniczek, maksymalnie 10  

uczestniczek szkolenia „Podstawowe kompetencje zawodowe” przez 30 dni szkolenia 

odbywającego się przy ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź. 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Umowa 
Partnerstwa 2014-2020 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 10.04.2015 r,  a także przy uwzględnieniu 

warunków określonych w  zapytaniu ofertowym.  
Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r, poz. 2164).   

 
I. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na rzecz Zamawiającego w dwóch 

częściach.  

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 55321000-6 usługi przygotowywania posiłków, 55322000-3 usługi 
gotowania posiłków, 55521200-0 usługi dowożenia posiłków, 55520000-1 usługi dostarczana 
posiłków  
 
Przedmiotem zamówienia jest: 
Część 1 zamówienia: 
Usługa dostarczania posiłków dla dzieci uczęszczających do Żłobka AKADEMIA MALUSZKA, w wieku 
od 1 do 3 lat, do siedziby Żłobka AKADEMIA MALUSZKA mieszczącego się przy ul. Żeromskiego 115, 
90-542 Łódź. 
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Usługa obejmuje: 
1. Realizację usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu, dostarczeniu do wskazanej sali 
posiłków wraz z napojami dla maksymalnie 15 dzieci dziennie w wieku od 1 do 3 lat.  
 
W tym: 
- I śniadanie  
- II śniadanie  
- dwudaniowy obiad 
- podwieczorek  
 
Minimalne wymagania dotyczące składników i potraw dla przygotowywanych składników: 
 
I śniadanie:  

a. kuchnia mleczna  
b. kanapki z pieczywa różnorodnego tzn. pszennego, razowego, orkiszowego, żytniego, 

mieszanego  
z dodatkiem wędliny/sera żółtego/ sera białego/ jajka gotowanego/ ryby/ dżemu/ miodu/ 
warzyw 

c. napoje ( takie jak: herbata ziołowa, herbata owocowa, herbata z cytryną, kakao, kawa 
zbożowa). 

 
II śniadanie:  

a. codziennie jogurt naturalny/ kefir/ maślanka co najmniej 120 ml (w wydzielonych porcjach 
dla każdego dziecka) oraz owoce co najmniej 200 g  

 
Obiad (zupa i drugie danie) 

a. zupy – nie mniej niż 250 ml 
b. drugie dania – nie mniej niż 350 gram tj.: kasza/ryż/makaron/ziemniaki -150 g, mięso/ryba -

100 g, surówka - 100 g  
- co najmniej dwa razy w tygodniu ryba,  

- co najmniej dwa razy w tygodniu kasza, 

- co najmniej raz w tygodniu ryż,  

- do każdego posiłku surówka,  

- co najmniej dwa razy w tygodniu posiłek mięsny. 

c. napoje: kompot owocowy 
 

Podwieczorek  

a. kasza jaglana z owocami lub warzywami/ kisiel z owocami/ galaretka z owocami/ mus 
owocowy/budyń z owocami/ warzywa (w formie sałatki) co najmniej 120 ml na dziecko  
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b. chrupki kukurydziane/ pieczywo ryżowe/ surowe warzywa 
c. napoje: woda mineralna niegazowana 0,5 l/ dziecko 

Uwaga:  produkty wykluczone z menu:  serek homogenizowany, parówki, serdelki, pasztety, wysoko 

przetworzone wędlin i produktów mlecznych, zupa grzybowa i pieczarkowa. Wyklucza się posiłki na 

bazie Fast foods.  Zamawiający zakazuje stosowania: konserw, produktów z glutaminianem sodu, 

parówek, produktów masłopodobnych, soków zagęszczonych, mięsa odkostnionego mechanicznie 

oraz wędlin z dodatkiem preparatów białkowych (soja) i/lub skrobi modyfikowanej. 

2. Liczba wydawanych posiłków uzależniona będzie od frekwencji dzieci w żłobku. O liczbie 
wydawanych posiłków  
w danym dniu Wykonawca informowany będzie do godziny 7:30. W oparciu o uzyskane informacje 
Wykonawca dostarczać będzie określoną liczbę posiłków.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia własnych naczyń, sztućców i wszystkich pozostałych 
elementów wymaganych do prawidłowej realizacji usługi cateringu, jak również uprzątnięcia 
każdorazowo pomieszczenia po zakończeniu oraz zabieranie odpadów, brudnych termosów i 
opakowań.  

4. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: świadczenia usług cateringowych 
wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, 
przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów 
spożywczych (m. in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia  Dz. U. nr 
171 poz. 1125 ze zm.). 

5. Wykonawca wystawiać będzie faktury/rachunek za każdy miesiąc, zgodnie z faktycznie dostarczaną 
liczbą posiłków na podstawie przedłożonego do akceptacji Zamawiającemu załącznika, określającego 
liczbę dzieci dla których zamówiono i dostarczono posiłki w każdym dniu.  
 
6. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia posiłków w dni, w które odbywają 
się zajęcia w żłobku  tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych oraz innych dni, w 
których nie odbywają się zajęcia dla dzieci.  

7. Jadłospis, zawierający informację na temat wartości kalorycznej posiłków, układany będzie przez 
Wykonawcę na okres 5 dni w tygodniu i zatwierdzany przez osobę posiadającą uprawnienia dietetyka 
ze strony Wykonawcy.  
Jadłospis będzie dostarczany Zamawiającemu do 3 dni przed okresem jego obowiązywania. 
Zamawiający ma prawo dokonywania zmian w jadłospisie przedstawionym przez Wykonawcę.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie 
produktów najwyższej jakości i normami bezpieczeństwa zgodnymi ze standardami HACCP, w jakości 
i konsystencji potraw odpowiednich dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat. Posiłki muszą spełniać wymogi 
żywienia zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla dzieci w wieku do 3 lat. Posiłki nie mogą być 
przygotowywane z półproduktów.  
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9. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych 
potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego (np. posiłki z zaleceniami diety 
bezmlecznej, bezglutenowej, cukrzycowej uwzględnienie indywidualnych potrzeb alergików).  

10. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie przygotowane i wydane posiłki. Warunkiem 
otrzymania wynagrodzenia przez Wykonawcę jest przedłożona raz w miesiącu, poprawnie 
wystawiona faktura VAT. 

Część 2 zamówienia: 

Zapewnienie poczęstunku dla co najmniej 5 uczestniczek, maksymalnie 10 uczestniczek szkolenia 

„Podstawowe kompetencje zawodowe” przez 30 dni szkolenia do siedziby Zamawiającego przy ul. 
Żeromskiego 115, 90-542 Łódź.  
 
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia poczęstunku w dni wyznaczone przez 

Zamawiającego. Nie wykluczone jest że szkolenia dla uczestniczek projektu mogą odbywać się w 
różnych terminach. Wykonawca zostanie poinformowany każdorazowo przez Zamawiającego o 
terminie szkolenia na 14 dni przed jego rozpoczęciem. 

Poczęstunek w postaci przerw kawowych: 

- kawa rozpuszczalna typu Classic – 500 ml/osobę dziennie 

- herbata – 500 ml/osobę dziennie 

- mleko, 2% tłuszczu  – 200 ml/osobę dziennie 

- cukier – 50g/ osobę dziennie 

- cytryna – 2 szt./ dziennie 

- woda mineralna niegazowana, butelkowana - 500 ml/osobę dziennie 

- woda mineralna gazowana, butelkowana - 500 ml/osobę dziennie 

- ciastka – 3 rodzaje po 100 g każdego rodzaju na osobę/dziennie 

 

Dodatki: serwetki, sztućce, kubki i talerzyki. 

Wykonawca wystawiać będzie dla części drugiej zamówienia faktury/rachunek za każdy miesiąc, 
zgodnie  
z faktycznie dostarczaną liczbą poczęstunków na podstawie przedłożonego do akceptacji 
Zamawiającemu załącznika, określającego liczbę poczęstunków w danym dniu/miesiącu.  
 
Wymagania związane z realizacją zamówienia - klauzula społeczna. 
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Zamawiający będzie wymagał, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu 

zamówienia zatrudniona była co najmniej 1 osoba: bezrobotna lub młodociana lub niepełnosprawna, 

przy czym:  

osoba bezrobotna – to osoba, o której mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy; 

 

osoba młodociana – to osoba zatrudniona w celu przygotowania zawodowego, w pełnym wymiarze 

czasu pracy, w rozumieniu przepisów prawa pracy, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat; 

 

osoba niepełnosprawna – to osoba, o której mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. 

 

Wymagania społeczne zostaną uznane za spełnione, jeżeli przynajmniej jedna z ww. osób będzie 

zatrudniona w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania umowy, nieprzerwanie przez cały 

okres trwania umowy. 

Wykonawca najpóźniej w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy zobowiązuje się przedłożyć 

zamawiającemu komplet dokumentów potwierdzający powyższe. W trakcie trwania umowy 

Zamawiający będzie  uprawniony do kontroli spełniania przez wykonawcę ww. wymagań dotyczących 

zatrudnienia wymienionych osób przez cały okres obowiązywania umowy. 

 

UWAGA: 

1. Warunek zatrudnienia co najmniej 1 osoby spełniającej powyższe wymagania jest obligatoryjny. 

Natomiast zatrudnienie większej liczby osób na warunkach powyżej określonych będzie 

dodatkowo punktowany i uwzględniany przy ocenie złożonych ofert (patrz: punkt VI niniejszego 

zapytania). 

2. Liczba zatrudnionych osób, spełniających ww. wymagania, winna zostać wskazana przez 

Wykonawcę  

w formularzu ofertowym. W trakcie realizacji umowy liczba tych osób nie może być mniejsza niż 

zadeklarowana w ww. formularzu.  

 
II. Dostarczanie posiłków  
1. Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem zgodnie z decyzją Powiatowej 

Stacji-Sanitarno Epidemiologicznej zatwierdzającą ten pojazd jako środek transportu żywności, w 
specjalistycznych termosach do przewożenia posiłków i opakowaniach gwarantujących 
utrzymanie odpowiedniej temperatury zgodne  
z wymaganiami systemu HACAP (w przypadku dań ciepłych mają być one utrzymane w 
odpowiedniej temperaturze do momentu wydania ich dzieciom). Wykonawca dysponuje 
lokalem gastronomicznym  
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z cateringiem posiadającym pozytywną opinię sanitarną na użytkowanie wydaną przez 
Powiatowej Stację-Sanitarno Epidemiologiczną.  

2. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie dostarczenie i odbiór naczyń, z których korzystać 

będą dzieci, porcjowanie i wydawanie posiłków, zabieranie odpadów, brudnych termosów i 

opakowań oraz dokonywanie comiesięcznych rozliczeń (na podstawie załącznika) z 

Zamawiającym za dostarczone posiłki.  

III. ZAMAWIAJĄCY  

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich z siedzibą w Łodzi, ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź. 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

Okres  realizacji zamówień od dnia podpisania umowy do 31 maja 2017r.  

V. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ  

1.  Łączną cenę ofertową brutto :  

    a) dla części 1 -  stawka za całodzienne wyżywienie dla 1 (jednego) dziecka w Żłobku Akademia 
Maluszka zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 oraz w umowie zał. nr 4; 

   b) dla części 2 -  stawka za poczęstunek podczas szkolenia dla 1 (jednej) uczestniczki szkolenia 
   zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 oraz w umowie zał. nr 4.  

2.  Oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego – załącznik nr 2; 

3. Wykaz wykonanych usług cateringowych wraz z 3 referencjami, potwierdzającymi że wymienione 

usługi cateringowe na rzecz dzieci do lat 3 zostały wykonane należycie – załącznik nr 3;.  

4. Celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest 
      złożyć wraz z ofertą:  

a) oświadczenie Wykonawcy, że posiada pojemniki/termosy, niezbędne do realizacji zamówienia, 
zgodne z wymaganiami systemu HACAP w ilości odpowiedniej do ilości przygotowywanych 
posiłków;  

b) aktualną kopię pozytywnej opinii sanitarnej wydanej przez Powiatową Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną na użytkowanie lokalu gastronomicznego z cateringiem; 

c) Oświadczenia Wykonawcy, że w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, 
zobowiązany jest do zatrudnienia osoby (osób) bezrobotnej/ młodocianej/ 
niepełnosprawnej uczestniczących w wykonywaniu zamówienia. 

d) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

 



 
Projekt: „ŻŁOBEK AKADEMIA MALUSZKA-SZANSĄ DLA KOBIET W POWROCIE DO PRACY!” 

realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w partnerstwie z Fundacją „Projekt: Aktywność” 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i 

przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  (modyfikacja z dnia 24.06. br) 

                           

7 

VI. KRYTERIA OCENY OFERTY  

1. Przy ocenianiu ofert niepodlegających odrzuceniu zastosowana będzie skala 0-100 pkt. dla 
następujących kryteriów wyboru oferty: 
a) cena ofertowa brutto – maksymalna liczba punktów do uzyskania: 80 
b) spełnienie wymagań w zakresie klauzuli społecznej – maksymalna liczba punktów do 

uzyskania: 20 
2. W poszczególnych kryteriach punkty będą przyznawane według następującej zasady: 

 
a)  w kryterium „cena ofertowa brutto” (łączna dla obu części)  punktacja będzie przyznana 

według następującego wzoru:  

 

 

b) w kryterium „spełnienie wymagań w zakresie klauzuli społecznej” punktacja będzie 

przyznana według następującego wzoru: 

 

3. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że oferty 
uzyskały tę samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, 
do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych, zawierających ceny nie wyższe niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 

VII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 
 
Wykonawca zostanie związany ofertą przez 30 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania oferty).  
 
VIII. TERMIN I ZASADY SKŁADANIA OFERT  

1. Oferty należy składać do dnia 30.06.2016 r. do godz. 16:00 na adres:  

Biuro Projektu „Żłobek AKADEMIA MALUSZKA – szansą dla kobiet w powrocie do pracy !” 

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich 

              ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź  e-mail:  zlobek.akademiamaluszka@gmail.com  

z tytułem Usługa Cateringowa   

2. Dopuszcza się drogę korespondencji elektronicznej (skan).  

zaoferowana najniższa cena ofertowa brutto 

(w ofertach podlegających ocenie) 
  

x 80 pkt 
cena ofertowa brutto ocenianej oferty 

liczba zatrudnionych osób bezrobotnych/młodocianych/niepełnosprawnych  
wg ocenianej oferty   

x 20 pkt maksymalna zadeklarowana pośród ważnych ofert liczba  zatrudnionych osób 

bezrobotnych/młodocianych/niepełnosprawnych wg ocenianej oferty 
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3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

4. Oferta musi być przygotowana na formularzu wg wzoru „Formularz oferty” załączonego do 

niniejszego zapytania.  

5. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim i zgodnie z wymogami Zamawiającego 

zawartymi  

w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez 

osobę/osoby podpisujące ofertę. 

7. Oferta powinna być: opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać 
adres siedziby oferenta, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez osobę 
upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Zgodnie z formularzem ofertowym 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.  

8. Zamawiający poprawia w tekście oferty: 

a. oczywiste omyłki pisarskie, 
b. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 
c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 
O poprawieniu omyłek wymienionych w punkcie 8 Zamawiający niezwłocznie powiadomi 

Wykonawcę. 

9. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.  
10. Do oferty należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz 

doświadczenie  
w przedmiotowym zakresie. Kopie dokumentów oferent poświadcza za zgodność z 
oryginałem. 

11. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
12. Razem z ofertą należy złożyć oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego ze 

Zamawiającym stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.  
13. Składać oferty mogą Wykonawcy, którzy:  

a. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  

c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia,  

14. W postępowaniu nie mogą brać udział oferenci, którzy są powiązani z Zamawiającym 

osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć 

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:  
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a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

b. posiadaniu co najmniej 10 % 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, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

15. W przypadku przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem ofertowym, 

przedstawienia informacji nieprawdziwych lub nie spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z niniejszego postępowania i nie 

będzie dalej uwzględniana przy ocenie.  

16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków 

postępowania. Oferent ma obowiązek taką kontrolę umożliwić i współpracować przy 

kontroli. W przypadku wykazania niezgodności wyników kontroli ze złożonym oświadczeniem 

oferent może zostać wykluczony z postępowania na każdym jego etapie.  

18. W uzasadnionych przypadkach, szczególnie gdy z analizy załączonych do oferty oświadczeń 

i/lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunku udziału w 

postępowaniu – wiedzy i doświadczenia wynikają wątpliwości, że przedstawione w nich 

zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może 

zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały 

zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio 

Zamawiającemu. 

19. W przypadku wykluczenia oferenta po ułożeniu listy rankingowej procedura zostanie 

powtórzona  od   tego momentu.  Postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy (zał. nr 

4) z wybranym  oferentem.  

20. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny 

na każdym etapie postępowania.  

IX. Kryteria wyboru oferty 
1. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów: 

a) cena ofertowa brutto (łączna dla obu części) – maksymalna liczba punktów do uzyskania: 
80 

b) spełnienie wymagań w zakresie klauzuli społecznej – maksymalna liczba punktów do 
uzyskania: 20 

2. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.  
3. Zamawiający podpisze umowę (załącznik nr 4) z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą 

ofertę   wynikającą z przyjętego w/w kryterium o których mowa w rozdz. VI niniejszego 
zapytania ofertowego. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi 
wybranego Wykonawcę. 
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X. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana niezwłocznie na stronie 

internetowej Zamawiającego na Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov. Oferenci, których oferta zostanie wybrana 
zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną (mailem). 
       
XI. INFORMACJE DODATKOWE  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
-   zmiany lub unieważnienia niniejszego ogłoszenia, 
-   zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego, 
- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do 

pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 
-   wezwanie Wykonawcy do złożenia wyjaśnień i/lub uzupełnienia złożonej oferty.  

2. Nie przewiduje się płatności zaliczkowych.  

3. W przypadku wyboru oferty oraz podpisania umowy, płatności przekazywane będą na wskazany 

numer konta w terminie 30 dni, po przedłożeniu faktury lub rachunku (nie częściej niż raz na 

miesiąc), z zastrzeżeniem, że warunkiem zachowania terminu jest dostępność środków na 

finansowanie Projektu przekazanych Zamawiającemu przez Instytucję Pośredniczącą 1 stopnia 

(Urząd Marszałkowski w Łodzi) na wyodrębnionym dla tego celu rachunku bankowym.  

4. Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 

wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej 

oceny. 

XII. KONTAKT  

Biuro projektu „Żłobek AKADEMIA MALUSZKA – szansą kobiet w powrocie do pracy!”  

90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00  

tel.: 797-96-51-51 e-mail: zlobek.akademiamaluszka@gmail.com 

Termin rozstrzygnięcia 30.06.2016 r.  

 

XIII. Załączniki:  

1. Wzór „Formularz oferty”  

2. Oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego  

3. Wykaz wykonanych usług. 

4. Wzór Umowy. 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov/
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr II/ŻAM/TIE/2016 

FORMULARZ OFERTY  

Dotyczący dwóch usług cateringowych świadczonych na rzecz Zamawiającego, polegające na:  

 
Usługa nr 1 -  Usługa dostarczania posiłków dla 15 dzieci uczęszczających do Żłobka 
AKADEMIA MALUSZKA, w wieku od 1 do 3 lat, do siedziby Żłobka AKADEMIA MALUSZKA 
mieszczącego się przy ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź. 
Usługa nr 2 -  dostarczaniu poczęstunków dla minimalnie 5 maksymalnie 10 uczestniczek 

szkolenia „Podstawowe kompetencje zawodowe” przez 30 dni szkolenia odbywającego się 

przy ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź. 

Zamawiający:  

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich  

90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115 

 Oferent: 

Nazwa oferenta 
Adres siedziby oferenta 
Imię i nazwisko osoby 
wyznaczonej do kontaktów 
w sprawie oferty 
Telefon, adres e-mail 
oferenta 
 

 

 
 
 
Poz. Usługa 1: Cena 

ryczałtowa brutto za 

całodzienne 

wyżywienie 

dla 1 dziecka, w tym: 

Ilość (szt.) Cena 

jednostkowa 

netto  

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość 

brutto  

w zł  

(z podatkiem 

VAT) 

1. I śniadanie     

2. II śniadanie     

3. obiad     

4. podwieczorek     

5. RAZEM BRUTTO dla usługi 1  
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Usługa 2: Ilość (szt.) Cena 

jednostkowa 

netto  

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość 

brutto  

w zł  

(z podatkiem 

VAT) 

6. Cena ryczałtowa brutto 

za poczęstunek dla 1 

uczestniczki szkolenia 

    

7. RAZEM BRUTTO dla usługi 2  

8. Łączna wartość oferty z podatkiem VAT (suma wartości brutto 

z poz. 5-7.) 

 

 

Ceny brutto (dla części 1 oraz części 2) wskazane w kalumnie nr 8, jest stałą stawką i 

obowiązuje przez cały okres trwania umowy. 

Oświadczamy, iż: 

 posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności 

 posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

 znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

 zapoznaliśmy się z treścią zapytania dla niniejszego zamówienia, 

 gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania, 

 w przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i 
miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

 gwarantujemy, że wskazana w formularzu ofertowym stawka  będzie obowiązywała przez cały okres 

trwania umowy, 
 zapoznaliśmy się w sposób wystarczający i konieczny ze szczegółowym zakresem zamówienia 

zawartym w zapytaniu oraz wszystkimi informacjami niezbędnymi do zrealizowania 
zamówienia, a nieznajomość powyższego stanu nie może być przyczyną dodatkowych 
roszczeń finansowych. 

Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której upływa 

termin składania ofert. 

Data………………………………………                   ………………..……………………………………………  
 

podpis/y Wykonawcy lub osoby(osób) uprawnionych do 

występowania w imieniu Wykonawcy/Wykonawców  
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr II/ŻAM/TIE/2016 
Oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego 

 
Niniejszym oświadczam, iż …..………………….………………..……………………………………………………………….. 

 (nazwa i adres Wykonawcy)  
nie jest powiązana z Zamawiającym tj. Towarzystwem Inicjatyw Europejskich oraz Partnerem 

Zamawiającego  

w realizacji projektu – Fundacją: Projekt Aktywność osobowo lub kapitałowo.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumiemy 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 oraz Partnerem Zamawiającego a wykonawcą, polegające w 

szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

b) posiadaniu co najmniej 10 % 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, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

Data……………………………..  

.................................................................................. 

podpis/y Wykonawcy lub osoby(osób) uprawnionych do 

występowania w imieniu Wykonawcy/Wykonawców  
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr II/ŻAM/TIE/2016 
 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 

 Wykaz wykonanych co najmniej 3 (trzech) usług cateringowych dla dzieci  w okresie ostatnich trzech 

lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie) o wartości każdej z nich nie mniejszej niż: 50.000 zł (brutto). 

 

 

 

 

 

 

 

Data: .......................       ……………………......................... 

podpis/y Wykonawcy lub osoby(osób) uprawnionych do 

występowania w imieniu Wykonawcy/Wykonawców  

 
Załączniki: Referencje potwierdzające  należyte wykonanie usług wskazanych w powyższym wykazie. 
 

Lp. Przedmiot usługi 

Data wykonania 
usługi 

cateringowej 

(podać miesiąc  
i rok rozpoczęcia  

i zakończenia 
obowiązywania 

umowy) 

Wartość 
wykonanej 

każdej usługi 

(nie mniejsza 
niż 50 tys. zł 

brutto) 

Nazwa i adres  

odbiorcy usługi 
Uwagi 

1 2 3 4 5 6 
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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr II/ŻAM/TIE/2016 
 
 

WZÓR UMOWY 

 
UMOWA nr II/ŻAM/TIE/2016 

 

zawarta w dniu ….. lipca 2016 r. w Łodzi pomiędzy:  

Towarzystwem Inicjatyw Europejskich z siedzibą: ul. Żeromskiego 115,  90-542 Łódź, NIP 726-23-49-

581, REGON 472354525 reprezentowanym przez ………………… ……………………… 

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

a  

 

……. z siedzibą w …………… NIP…………………..; działającą na podstawie wpisu  ………..      reprezentowaną 

przez …………………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w 

trybie Zapytania Ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Umowa Partnerstwa 

2014-2020 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020” z dnia 10.04.2015 r, a także przy uwzględnieniu warunków określonych w  Zapytaniu 

Ofertowym. Treść umowy jest zgodna z ofertą Wykonawcy z dnia ................................– oznaczenie  

sprawy: II/ŻAM/TIE/2016 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy są dwie usługi cateringowe świadczone na rzecz Zamawiającego, 
polegające na:  
- Usługa nr 1 -  Usługa dostarczania posiłków dla 15 dzieci uczęszczających do Żłobka 
AKADEMIA MALUSZKA, w wieku od 1 do 3 lat, do siedziby Żłobka AKADEMIA MALUSZKA 
mieszczącego się przy ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź. 
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- Usługa nr 2 -  dostarczaniu poczęstunków dla minimalnie 5 maksymalnie 10 uczestniczek 

szkolenia „Podstawowe kompetencje zawodowe” przez 30 dni szkolenia odbywającego się 

przy ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź. 

 

2. Przygotowywanie posiłków powinno być zgodne w szczególności z ustawą z dnia 25 sierpnia 
2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 136, 
poz.914) oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywości i Żywienia w 
sprawie norm wyżywienia i żywienia, jakie obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego oraz 
jakości zdrowotnej żywności, z uwzględnieniem zaleceń dotyczących:   

a. personelu (kwalifikacje i niezbędne badania lekarskie); 
b. cyklu produkcyjnego i jego poszczególnych etapów (przestrzegania zasad sanitarno – 

higienicznych 
na każdym etapie: produkcji posiłków, wydawania posiłków, składowania i 
magazynowania 
produktów, przewozu posiłków); 

c. w zakresie jakości usług (w sposób gwarantujący jakość posiłków zgodną z zalecanymi 
normami  dotyczącymi zawartości składników pokarmowych). 

3. Wykonawca przygotowuje posiłki o najwyższym standardzie z produktów o najwyższej jakości i 
musi stosować  i mieć wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodny z 
normą PN EN-ISO 22000:2006 (HACCP) w jakości i konsystencji potraw odpowiednich dla dzieci 
do lat 3. Posiłki muszą spełniać wymogi żywienia zalecane przez Instytut Matki i Dziecka. Posiłki 
nie mogą być przygotowywane z półproduktów. 

4. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy musi posiadać stosowne ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zarówno w zakresie oc. 
deliktu i oc. kontraktu. 

5. Wykonawca bez pisemnej uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem 
nieważności nie może dokonywać żadnych cesji związanych z realizacją przedmiotu niniejszej 
umowy 

6. Należyte wykonanie usług zostanie każdorazowo potwierdzone sporządzeniem protokołu, 
podpisanym przez przedstawicieli stron umowy. 

§ 2 

Warunki realizacji umowy 

1. Dot. Usługi nr 1 (usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu, dostarczeniu do 

wskazanej sali posiłków wraz z napojami dla maksymalnie 15 dzieci dziennie w wieku od 1 do 3 

lat)  

W tym: 
- I śniadanie  
- II śniadanie  
- dwudaniowy obiad 
- podwieczorek  
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Minimalne wymagania dotyczące składników i potraw dla przygotowywanych składników: 
I śniadanie:  

d. kuchnia mleczna  
e. kanapki z pieczywa różnorodnego tzn. pszennego, razowego, orkiszowego, żytniego, 

mieszanego  
z dodatkiem wędliny/sera żółtego/ sera białego/ jajka gotowanego/ ryby/ dżemu/ miodu/ 
warzyw 

f. napoje ( takie jak: herbata ziołowa, herbata owocowa, herbata z cytryną, kakao, kawa 
zbożowa). 

 
II śniadanie:  

b. codziennie jogurt naturalny/ kefir/ maślanka co najmniej 120 ml (w wydzielonych porcjach 
dla każdego dziecka) oraz owoce co najmniej 200 g  

 
Obiad (zupa i drugie danie) 

d. zupy – nie mniej niż 250 ml 
e. drugie dania – nie mniej niż 350 gram tj.: kasza/ryż/makaron/ziemniaki -150 g, mięso/ryba -

100 g, surówka - 100 g  
- co najmniej dwa razy w tygodniu ryba,  
- co najmniej dwa razy w tygodniu kasza, 
- co najmniej raz w tygodniu ryż,  
- do każdego posiłku surówka,  
- co najmniej dwa razy w tygodniu posiłek mięsny. 

f. napoje: kompot owocowy 
 

Podwieczorek  

d. kasza jaglana z owocami lub warzywami/ kisiel z owocami/ galaretka z owocami/ mus 
owocowy/budyń z owocami/ warzywa (w formie sałatki) co najmniej 120 ml na dziecko  

e. chrupki kukurydziane/ pieczywo ryżowe/ surowe warzywa 
f. napoje: woda mineralna niegazowana 0,5 l/ dziecko 

Uwaga:  produkty wykluczone z menu:  serek homogenizowany, parówki, serdelki, pasztety, wysoko 

przetworzone wędlin i produktów mlecznych, zupa grzybowa i pieczarkowa. Wyklucza się posiłki na 

bazie Fast foods.  Zamawiający zakazuje stosowania: konserw, produktów z glutaminianem sodu, 

parówek, produktów masłopodobnych, soków zagęszczonych, mięsa odkostnionego mechanicznie 

oraz wędlin z dodatkiem preparatów białkowych (soja) i/lub skrobi modyfikowanej. 

2. Liczba wydawanych posiłków uzależniona będzie od frekwencji dzieci w żłobku. O liczbie 
wydawanych posiłków w danym dniu Wykonawca informowany będzie do godziny 7:30. W oparciu o 
uzyskane informacje Wykonawca dostarczać będzie określoną liczbę posiłków.  
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3. Wykonawca wystawiać będzie faktury/rachunek za każdy miesiąc, zgodnie z faktycznie dostarczaną 
liczbą posiłków na podstawie przedłożonego do akceptacji Zamawiającemu załącznika, określającego 
liczbę dzieci dla których zamówiono i dostarczono posiłki w każdym dniu.  
 
4. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia posiłków w dni, w które odbywają 
się zajęcia w żłobku  tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych oraz innych dni,  
w których nie odbywają się zajęcia dla dzieci.  

5. Jadłospis, zawierający informację na temat wartości kalorycznej posiłków, układany będzie przez 
Wykonawcę na okres 5 dni w tygodniu i zatwierdzany przez osobę posiadającą uprawnienia dietetyka 
ze strony Wykonawcy. Jadłospis będzie dostarczany Zamawiającemu do 3 dni przed okresem jego 
obowiązywania. Zamawiający ma prawo dokonywania zmian w jadłospisie przedstawionym przez 
Wykonawcę.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia własnych naczyń, sztućców i wszystkich pozostałych 
elementów wymaganych do prawidłowej realizacji usługi cateringu, jak również uprzątnięcia 
każdorazowo pomieszczenia po zakończeniu oraz zabieranie odpadów, brudnych termosów  
i opakowań.  

7.  W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: świadczenia usług cateringowych 
wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, 
przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów 
spożywczych (m. in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia  Dz. U. nr 
171 poz. 1125 ze zm.). 

- Dot. Usługi nr 2 (dostarczanie poczęstunków dla ośmiu uczestniczek szkolenia „Podstawowe 

kompetencje zawodowe” przez 30 dni szkolenia do siedziby Zamawiającego przy ul. Żeromskiego 115,  
90-542 Łódź.  
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia poczęstunku w dni wyznaczone przez 
Zamawiającego. Nie wykluczone jest że szkolenia dla uczestniczek projektu mogą 
odbywać się w różnych terminach. Wykonawca zostanie poinformowany każdorazowo 
przez Zamawiającego o terminie szkolenia na 14 dni przed jego rozpoczęciem. 

Poczęstunek w postaci przerw kawowych: 

- kawa rozpuszczalna typu Classic – 500 ml/osobę dziennie 

- herbata – 500 ml/osobę dziennie 

- mleko, 2% tłuszczu  – 200 ml/osobę dziennie 

- cukier – 50g/ osobę dziennie 

- cytryna – 2 szt./ dziennie 

- woda mineralna niegazowana, butelkowana - 500 ml/osobę dziennie 

- woda mineralna gazowana, butelkowana - 500 ml/osobę dziennie 

- ciastka – 3 rodzaje po 100 g każdego rodzaju na osobę/dziennie 
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Dodatki: serwetki, sztućce, kubki i talerzyki. 

Wykonawca wystawiać będzie dla części drugiej zamówienia faktury/rachunek za każdy miesiąc, 
zgodnie z faktycznie dostarczaną liczbą poczęstunków na podstawie przedłożonego do akceptacji 
Zamawiającemu załącznika, określającego liczbę poczęstunków w danym dniu/miesiącu.  
 

§ 3 

Termin realizacji umowy 

Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony od daty podpisania umowy tj. od  dnia …………2016 r. do 

dnia …………..2017 r. 

§ 4 

Wynagrodzenie/ warunki płatności 

1. Przewidywane maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie umowy ustala się 
na kwotę  
w wysokości: 

.......................... zł brutto (z podatkiem VAT: ... %), (słownie złotych:.........................................), 

.......................... zł netto, (słownie złotych: .....................................................................). 

zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawcy – załącznik nr 1 do umowy. 

 Powyższe wynagrodzenie brutto obejmuje wartość i wszelkie koszty pośrednie wynikające z 

realizacji umowy oraz wszelkie należne wg obowiązującego prawa podatki, w tym podatek VAT.  

2. Ceny jednostkowe przedmiotu umowy, wyszczególnione w formularzu ofertowym Wykonawcy – 
załącznik do umowy, nie podlegają zmianie oraz waloryzacji w okresie obowiązywania umowy.  

2.1  Ceny jednostkowe netto przedmiotu umowy wynoszą dla dostaw wymienionych w:  
§ 2  umowy – ……..   zł/ wyżywienie dzienne dla 1 dziecka (słownie złotych: …………………….) 
§ 2  umowy  – ……..    zł/poczęstunek dla 1 jednego uczestnika szkolenia (słownie złotych: 

…………)      (odpowiednio dla każdej części zamówienia) 
3. Ww. ceny jednostkowe uwzględniają wszelkie koszty związane z realizacją umowy (w tym: 

dowóz posiłków, opakowania oraz odbiór odpadków) i nie podlegają zmianie w okresie realizacji 
umowy. 

4. W przypadku braku środków finansowych na realizację projektu, Wykonawca odroczy termin 
płatności do czasu przekazania wystarczających środków z Instytucji Pośredniczącej I stopnia – 
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. W powyższym przypadku (o którym mowa w ust. 4  § 4) 
Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego. 

5. Podstawą do wystawienia faktur/rachunków oddzielnie dla Usługi nr 1 i dla Usługi nr 2, na koniec 
miesiąca kalendarzowego przez Wykonawcę jest podpisanie przez strony protokołów odbioru, o 
których mowa w § 2, oddzielnych dla Usługi nr 1 i dla Usługi nr 2.  

6. Fakt niedostarczenia posiłków lub dostarczenia posiłków po terminie wynikającym z umowy (120 
minut po czasie) będzie traktowany jako brak realizacji umowy w danym dniu i nie będzie 
stanowił podstawy do dokonania zapłaty za realizację umowy w tym zakresie. 
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7. Płatności będą regulowane przez Zamawiającego po każdym miesiącu, w którym odbyła się 
dostawa przedmiotu umowy i dokonany został przez Zamawiającego odbiór, przelewem w 
terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania  faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany 
przez Wykonawcę. 

8. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§ 5 

Kary umowne 

1. Zmiana niniejszej umowy wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności.     

2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za niedotrzymanie terminów wykonania 
usług (co najmniej 120-minutowe opóźnienie w dostarczeniu posiłków danego dnia), 
określonych w § 2, w wysokości 5% wartości brutto miesięcznego Wynagrodzenia Wykonawcy, 
dotyczącego miesiąca poprzedzającego nieterminowe wykonanie usługi. Np. w przypadku 
dwukrotnego opóźnienia w dostawie posiłków w danym miesiącu, Wykonawca zapłaci 10% 
wartości brutto miesięcznego Wynagrodzenia Wykonawcy, dotyczącego miesiąca 
poprzedzającego nieterminowe wykonanie usługi. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego lub w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego albo jej 
rozwiązania z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary 
umownej w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, w terminie 
7 dni od daty odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy bez dodatkowego wezwania i bez 
konieczności wykazywania poniesionej szkody przez Zamawiającego. Kwotę kary umownej 
należy wpłacić na konto bankowe wskazane przez Zamawiającego. 

4.  W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego z wyłączeniem przypadków, o których mowa w § 4 ust. 4 umowy, Zamawiający 
zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 15% wynagrodzenia brutto Wykonawcy 
określonego w § 4 ust. 1 umowy w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy lub 
wypowiedzenia umowy. Kwota kary umownej zostanie wpłacona na wskazane przez 
Wykonawcę konto bankowe. 

5.  W przypadkach wymienionych w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu za wykonaną część niniejszej umowy. 

6. W przypadku gdy szkoda przekroczy kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

7. Naliczenie kar umownych nie wymaga wykazania wystąpienia szkody. 
8. Zamawiający ma prawo potrącenia wymagalnych należności z tytułu kar umownych z 

wzajemnych wierzytelności Wykonawcy wynikających z wystawionych przez niego faktur. 

§ 6 

Nadzór nad realizacją Umowy 

1. Za realizację umowy odpowiedzialni są po stronie: 
a) Zamawiającego:………………..………nr tel. ………………………. E-mail…………………………. 
b) Wykonawcy: ………………..……………nr tel. ………………………. E-mail:……………………… 
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c) Strony zobowiązują się do natychmiastowego pisemnego informowania o każdej zmianie 
adresu, telefonu 
 i e-maila oraz osób odpowiedzialnych za realizację umowy bez potrzeby sporządzenia 
aneksu do umowy. 

2. W przypadku braku takiej informacji, pisma przysłane na dotychczasowy adres uważa się za 
skutecznie doręczone. 

§ 7 

Odstąpienie od Umowy / Zmiany Umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności: 

a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu   niniejszej 
umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić  w terminie 30 dni od 
daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,  w takim    przypadku Wykonawca 
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu za wykonaną część niniejszej umowy, 

b) otwarcia likwidacji lub złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, 
c) prawomocnego zajęcia majątku Wykonawcy, 
d) utraty przez Wykonawcę uprawnienia do prowadzenia przedmiotowej działalności. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty powzięcia 
przez Zamawiającego wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie sprawy sporne wynikłe z realizacji umowy rozpatrywane będą przez Sąd Powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
2. Do spraw nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego.  
3. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach: 1 (jeden) egzemplarz dla 

Zamawiającego 
 i 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy. Załącznik wymieniony w treści umowy stanowi jej 
integralną część.  

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 2 do Umowy Nr II/ŻAM/TIE/2016 z dnia…………………. 

POTWIERDZENIE ODBIORU POSIŁKU/POCZĘSTUNKU* 
MIESIĄC …………………………………………………………………… roku. 

LP. Data Liczba 
posiłków/poczęstunków* 

Podpis odbierającego Uwagi 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

 
 
…………………………………………………… 

Podpis Wykonawcy 
*niewłaściwe skreślić 
 

 


