
 

 

 

Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego (postępowanie numer ZSO4.271.8.2021)   

Projekt UMOWA numer ZSO4.272………..2021  
Zawarta w dniu …………. 2021 r. w Rzeszowie pomiędzy: 

Gminą Miasto Rzeszów, Ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, NIP 8130008613, reprezentowaną przez Dyrektora 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4, 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 30, zwanym dalej w tekście umowy 

„Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

1. Jolanta Pietrasz - Dyrektor, upoważnienie Prezydenta Miasta Rzeszowa  

ORA-O.0052.388.2014 z dnia 19 sierpnia 2014 roku,  

a 

Firma…………………………………………………………., zwanym dalej w tekście umowy  

„Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

1. ………………………… - …………………………., który oświadcza, że podmiot, który reprezen-

tuje prowadzi działalność gospodarczą, NIP: ……………… REGON: …………………….. 
Zamówienia udzielono w wyniku postępowania przeprowadzonego w wyniku Zapytania Ofertowego, na Regulaminu udzielania 

zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł obowiązującego w ZSO Nr 4. 

§ 1. 

1. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować spotkanie dla pracowników i emerytów z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej, zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 w ramach 

zamówienia „Organizacja spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej”, (postępowanie ZSO4.271.8.2021). 

2. Wykonawca wykona usługę w oparciu o własny personel. Zakres usługi: precyzuje zapytanie ofertowe z 

dnia 01.10.2021, oferta z dnia ……………….2021 r, protokół z negocjacji z dnia …………...2021,  

załącznik nr 5 zaoferowane menu oraz niniejsza umowa. 

3.  Przedmiot umowy musi być wykonany, zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie produkcji posił-

ków. 

4. Zaoferowane posiłki muszą być zgodne z przedłożonym menu i/lub ze zmianami zawartymi w protokole z 

negocjacji, jeżeli taki był sporządzony.  

5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić nieodpłatny parking dla uczestników spotkania i wysokiej, jakości 

posiłki. 

§ 2. 

1. Wykonawca zorganizuje spotkanie na terenie Miasta Rzeszowa w odległości nie większej niż 4 km od sie-

dziby ZSO Nr 4, Al. T. Rejtana 30, na podstawie najkrótszej trasy samochodowej wyznaczonej przez Google 

Maps.  

2. Przedmiot umowy zostanie odebrany po wykonaniu zamówienia. 

3. Zamawiający wstrzyma się z odbiorem przedmiotu umowy, jeżeli nie spełni on wymagań zawartych w opi-

sie przedmiotu zamówienia i protokole z negocjacji, jeżeli takie będą prowadzone i zaoferowanym menu. 

4. Z odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół. 

5. Zamawiający upoważnia pracowników ZSO Nr 4 P. Jan Deręgowskiego oraz Pana Bartłomieja Sołtysa w 

zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 

6. Wszelkie koszty związane z organizacją spotkania i związane z tym ryzyko ponosi Wykonawca, wszystkie 

koszty powinny być skalkulowane w rozbiciu na cenę jednostkowa brutto za 1 osobę uczestniczącą w spotka-

niu. 

§ 3. 

1. Wykonawca udziela Zmawiającemu gwarancji na świadczoną usługę. 

2. Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia po potwierdzeniu liczby uczestników ok 2 dni przez spo-

tkaniem.  

3. Wykonawca wystawi rachunek za rzeczywistą liczbę osób uczestniczącą w spotkaniu. 

4. Wykonawca zorganizuje spotkanie w podanym w ofercie miejscu i w czasie podanym w szczegółowym 

opisie przedmiotu zamówienia. 

§ 4. 

1. Strony ustalają cenę za przedmiot umowy określony w paragrafie 1 na realizację przedmiotu umowy na 

 kwotę netto ……… zł za 1 osobę uczestnicząca w spotkaniu, (słownie: ………………….złotych 

……………… groszy), kwotę brutto ……… zł za 1 osobę uczestniczącą w spotkaniu, (słownie: 

………………….złotych ……………… groszy), w tym kwota podatku VAT. 



 

 

 

 
 

2. Podatek od towarów i usług VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem 

przedmiotu umowy. 

3. Dane do wystawienia faktury nabywca: Gmina Miasto Rzeszów, Ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów  

NIP: 8130008613, odbiorca/płatnik Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, Ul. Rejtana 30,  

35-310 Rzeszów. 

4. Faktura płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy w banku ……………. nr konta 

……………………………………. 

5. Należność za wykonanie umowy będzie płatna w terminie 14 dni od podpisania końcowego protokołu od-

biorczego i wykonania umowy, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. 

6. Sposób obliczenia płatności za zorganizowanie spotkania kwota brutto za 1 uczestnika spotkania x liczba 

uczestników spotkania. 

§ 5. 

1. Sprzedawca udziela kupującemu gwarancji na okres 12 miesięcy. 

§ 6. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1). W przypadku wystąpienia opóźnień w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w 

niniejszej umowie, Zamawiający naliczy Wykonawcy kare umowną za w wysokości 10 % wartości brutto 

niezrealizowanej usługi.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

3. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną także w przypadku, gdy Zamawiający nie poniósł 

szkody a wystąpiły odstępstwa od zobowiązań Wykonawcy. 

4. Suma kar umownych należnych od Wykonawcy nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, o któ-

rym mowa w niniejszej umowie. 

5. Strony ustalają, że zapłata należności tytułem kar umownych nastąpi na podstawie noty obciążeniowej w 

terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

§ 7. 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:  

a) Wykonawca nie wykonuje świadczenia w uzgodnionym terminie. 

b) Została ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy bądź wydano nakaz zajęcia jego mająt-

ku. 

c) Wykonawca nie wykonuje usługi zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania 

umowne.  

d) Ogłoszenia kwarantanny lub zdarzeń niezależnych od Zamawiającego uniemożliwiających uczestnicze-

nie w spotkaniu. 

§ 8. 
Wszelkie zmiany umowy odbywały się będą w formie aneksów sporządzonych na piśmie za zgodą stron. 

§ 9. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego,  

a w szczególności przepisy tytułu XVI i odpowiednie przepisy tytułu XV. 

§ 10. 
Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego ze 

względu na siedzibę Zamawiającego. 

§ 11. 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem: 1 egz. dla Zamawiającego i 1 

egz. dla Wykonawcy. 

 

 

Wykonawca:         Zamawiający: 


