Załącznik nr 2 – Wzór umowy
ZAPYTANIE OFERTOWE
Z DN. 30.04.2021 R.
Zamówienie pn.:

„Dostawa produktów żywnościowych”

UMOWA nr ………………….

zawarta w dniu ………………………. r. pomiędzy:
Fundacją Orkan z siedzibą w Piastowie 13 a, 88-410, Gąsawa, reprezentowaną przez Martynę Rymer –
Prezesa Zarządu
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
firmą ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
z siedzibą w …………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
wpisaną do………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,
posiadającą nr NIP ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
reprezentowaną przez ……………………………………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej „Wykonawcą”.
§1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa żywności w postaci ………….. na potrzeby projektu pn.
Leśne Zacisze 2 – Dzienny Dom Pobytu i Klub Seniora dla mieszkańców powiatu żnińskiego
i mogileńskiego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Solidarne
społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie
9.3.2. – Rozwój usług społecznych.
2. Umowa niniejsza zostaje zawarta zgodnie z założeniami zapytania ofertowego oraz na
podstawie przyjętej przez Zamawiającego pisemnej oferty Wykonawcy nr ………. z dnia
……..…….. roku, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej umowy (dalej: Oferta
Wykonawcy).
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Oferty Wykonawcy, o której mowa w ust. 2

powyżej, a treścią Umowy, treść Umowy jest rozstrzygająca.
§2
1. Dostawa przedmiotu umowy będzie się odbywać sukcesywnie według potrzeb
Zamawiającego.
2. Szacunkową, łączną wielkość wszystkich zamówień określa oferta stanowiąca Załącznik nr
1. Zamawiający nie jest zobowiązany do nabycia całej szacunkowej ilości zamówień.
Wykonawca nie będzie posiadał żadnego roszczenia związanego z niezamówieniem w
okresie trwania umowy całej szacunkowej wielkości zamówień, ale zobowiązuje się do
gotowości do dostawy zamówień w łącznej wysokości określonej w załączniku nr 1 do
umowy.
3. Umowa obowiązywać będzie od dnia podpisania do dnia …………... lub do czasu
wyczerpania ilości i kwoty stanowiącej maksymalną całkowitą wartość umowy określonej
w ofercie wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.
4. Poszczególne dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy,
po zamówieniu złożonym pocztą elektroniczną lub pisemnie przez Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć produkty w terminie 3 dni od złożenia
zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć produkty żywnościowe do Leśnego Domu Seniora,
Piastowo 13a, 88-410 Gąsawa, w godzinach 8:00-16:00, własnym transportem, na własny
koszt i własne ryzyko, co zostało wliczone w uzgodnioną cenę.
6. Oferowane produkty żywnościowe muszą być dobrej jakości, spełniać parametry
jakościowe określone dla danego asortymentu przez PN, spełniać wymogi sanitarnoepidemiologiczne i zasady systemu HACCP oraz posiadać oznaczony odpowiedni dla
danego asortymentu termin ważności zapewniający jego bezpieczne spożycie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dla zaoferowanego asortymentu przedłożenia
pisemnego potwierdzenia dopuszczającego dany produkt do obrotu i spożycia, wydanego
przez organ uprawniony do kontroli jakości artykułów spożywczych.
7. Dostawy artykułów żywnościowych muszą być realizowane zgodnie z zasadami GHP
(Dobrej Praktyki Higienicznej).
8. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony odpowiednim (dostosowanym do
asortymentu) środkiem transportu spełniającym wymagania sanitarne, w opakowaniach
gwarantujących bezpieczny transport i magazynowanie.
9. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na dostarczoną żywność w zakresie
jakości. Okres gwarancji zgodny z terminem dla tego rodzaju asortymentu określonym w
stosownych normach.
10. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiający może
odmówić odbioru przedmiotu umowy w całości lub w części, wyznaczając termin usunięcia
wad lub usterek.
§ 3.
1. Całkowita maksymalna wartość umowy wynosi …….. zł brutto, z zastrzeżeniem, że
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko za faktycznie zrealizowane dostawy. W
przypadku nie świadczenia usługi w okresie obowiązywania umowy, Wykonawcy nie
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będzie przysługiwało żadne roszczenie odszkodowawcze.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowo-ilościowy i jest obliczane na
podstawie ryczałtowych cen jednostkowych (ofertowych) oraz ilości dostarczanej
żywności.
3. Zamówienia będą realizowane po cenach jednostkowych zadeklarowanych w załączniku nr
1 do umowy.
4. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen jednostkowych brutto wskazanych w załączniku
nr 1 do umowy w okresie obowiązywania umowy.
5. Za wykonanie każdego zamówienia zapłata wynagrodzenia dokonywana będzie na
podstawie wystawianej przez Wykonawcę faktury.
6. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
§ 4.
1. Faktury należy wystawić na Zamawiającego: Fundacja Orkan, Piastowo 13a, 88-410
Gąsawa, NIP: 562 181 22 57
2. Płatności będą dokonywane przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty
otrzymania faktury przez Zamawiającego.
3. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli Zamawiający w tym czasie obciąży swój
rachunek bankowy.
§ 5.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) w wysokości 1% wartości partii towaru wskazanej w ofercie stanowiącej załącznik nr 1
za każdy dzień opóźnienia w dostawie towaru w stosunku do terminu wskazanego w
§ 2 pkt 4 umowy.
b) w wysokości 10 % wartości partii towaru, gdy dostarczony towar ilościowo i/lub
jakościowo nie odpowiada zamówieniu (braki ilościowe i/lub jakościowe).
c) karę za odstąpienie od umowy w wysokości 30 % wartości umowy (§ 3 pkt 1 umowy),
gdy odstąpienie od umowy następuje z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. W przypadku opóźnienia się przez Zamawiający z terminową zapłatą wynagrodzenia,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie.
3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość
kar umownych.
§ 6.
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
a) Wykonawca nie dostarczył Przedmiotu umowy w całości w terminie 30 dni roboczych
od podpisania niniejszej umowy;
b) Wykonawca nie udzielił pisemnej gwarancji na odrębnym dokumencie, zgodnej z
ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do umowy;
c) Wykonawca nie dostarczył przedmiotu umowy wolnego od wad lub usterek w terminie
wyznaczonym na podstawie § 2 pkt 11 umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiedzy o
okolicznościach uzasadniających odstąpienie.
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§ 7.
1. W przypadku zaistnienia sporu w związku z wykonaniem niniejszej umowy, gdyby zaistniałe
sprzeczności nie zostały rozwiązane ugodowo będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
2. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu
prawnego swojej firmy, a także zmianie adresu oraz wszczęciu postępowania
upadłościowego, układowego lub likwidacyjnego.
§ 8.
1. Strony ustalają, że warunki umowy mogą zostać zmienione wyłącznie, jeśli wystąpi jedna
z następujących okoliczności i których wystąpienia nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy:
a) zmiany harmonogramu realizacji, terminów płatności lub sposobu realizacji umowy w
sytuacjach obiektywnych trudności dotyczących realizacji zamówienia (np. działanie
siły wyższej, niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w dostawie produktów);
2. Powyższe wskazane przypadki zmiany umowy są dopuszczalne na podstawie
uzasadnionego wniosku Wykonawcy bądź Zamawiającego skierowanego do drugiej strony
umowy i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9.
W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
§ 10.
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
Wykonawca, a drugi Zamawiający.

Zamawiający

Wykonawca

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy
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