RPDS.10.02.01-02-0042/17 - Świat wokół Nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów

Warszawa, dn. 4 stycznia 2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr AKN/1/RPDS.10.02.01-02-0042/18
Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz, działając jako Zamawiający według reguł opisanych w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 19 lipca 2017 r. (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017) sekcje: 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów oraz na podstawie § 21 umowy z dnia 6 października 2017 r. o dofinasowanie projektu
RPDS.10.02.01-02-0042/17 – „Świat wokół Nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów”, zaprasza do złożenia oferty w sprawie organizacji wyżywienia uczestników weekendowych szkoleń w latach 2018 – 2019 przez licencjonowane punkty gastronomiczne z obowiązkiem dostarczenia wyżywienia
obejmującego każdorazowo: ciepły dwudaniowy obiad z napojem (sok, kompot) i serwis kawowo-herbaciany (kawa, herbata,
soki, owoce i ciasteczka) dla średnio na każdych warsztatach 30 osób dorosłych – uczestników warsztatów szkoleniowych realizowanych w latach 2018 – 2019 w ramach projektu nr RPDS.10.02.01-02-0042/17 – „Świat wokół Nas – wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów” współfinasowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Nr projektu
Tytuł projektu
Oś Priorytetowa
Działanie
Poddziałanie

RPDS.10.02.01-02-0042/17
Świat wokół Nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów
10 – Edukacja
10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej
i ponadgimnazjalnej
10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej
i ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - Kod CPV: 55520000-1 - usługi dostarczania posiłków.
I.
Informacje ogólne:
Nazwa i adres Zamawiającego:
Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz
ul. Nowogrodzka 49 (II piętro)
00 -695 Warszawa
tel. +48 22 522 84 32
e-mail: nowogrodzka@akn.pl
www.akn.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie § 21 umowy z dnia 6 października 2017 r. o dofinasowanie projektu RPDS.10.02.01-02-0042/17 – „Świat wokół Nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów”, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 50’000,00 PLN netto.
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest organizacja przez licencjonowane punkty gastronomiczne z obowiązkiem dostarczenia wyżywienia
obejmującego każdorazowo: ciepły dwudaniowy obiad z napojem (sok, kompot) i serwis kawowo-herbaciany (kawa, herbata,
soki, owoce i ciasteczka) dla średnio na każdych warsztatach 30 osób dorosłych – uczestników warsztatów szkoleniowych realizowanych w latach 2018 – 2019:
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1.

warsztaty efektywnej nauki dla nauczycieli – I. tura w wymiarze 20 godz. dydaktycznych w Szkole Podstawowej im. Unii
Europejskiej w Wawrzyszowie, Wawrzyszów 37, 57-120 Wiązów, planowane w: piątek, 12 stycznia 2018 r. (6 godz. dydaktycznych od 15.00 do 20.00), sobotę, 13 stycznia 2018 r. (8 godz. dydaktycznych od 9.00 do 15.30) i niedzielę, 14 stycznia
2018 r. (6 godz. dydaktycznych od 9.00 do 14.00),
2. warsztaty efektywnej nauki dla nauczycieli – II. tura w wymiarze 20 godz. dydaktycznych w Szkole Podstawowej im. Unii
Europejskiej w Wawrzyszowie, Wawrzyszów 37, 57-120 Wiązów, planowane (przełom marca i kwietnia 2018 r.) w: piątek, …
2018 r. (6 godz. dydaktycznych od 15.00 do 20.00), sobotę, … 2018 r. (8 godz. dydaktycznych od 9.00 do 15.30) i niedzielę, …
2018 r. (6 godz. dydaktycznych od 9.00 do 14.00),
3. warsztaty efektywnej nauki dla nauczycieli – III. tura w wymiarze 16 godz. dydaktycznych w Szkole Podstawowej im. Unii
Europejskiej w Wawrzyszowie, Wawrzyszów 37, 57-120 Wiązów, planowane (marzec 2018 r.) w: piątek, … 2018 r. (6 godz.
dydaktycznych od 15.00 do 20.00), sobotę, … 2018 r. (10 godz. dydaktycznych od 9.00 do 17.00) lub sobotę, … 2018 r. (8 godz.
dydaktycznych od 9.00 do 15.30) i niedzielę, … 2018 r. (8 godz. dydaktycznych od 9.00 do 15.30),
4. warsztaty kompetencji matematyczno-przyrodniczych dla nauczycieli – II. tura w wymiarze 20 godz. dydaktycznych w Zespole
Szkół im. Jana Pawła II w Domaniowie 144, 55-216 Domaniów, planowane (przełom lutego i marca 2018 r.) w: piątek, …
2018 r. (6 godz. dydaktycznych od 15.00 do 20.00), sobotę, … 2018 r. (8 godz. dydaktycznych od 9.00 do 15.30) i niedzielę, …
2018 r. (6 godz. dydaktycznych od 9.00 do 14.00),
5. warsztaty informatyki i druku 3D dla nauczycieli – I. tura w wymiarze 16 godz. dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Wierzbnie, 55-217 Wierzbno, planowane (przełom stycznia i lutego 2018 r.) w: piątek, …
2018 r. (6 godz. dydaktycznych od 15.00 do 20.00), sobotę, … 2018 r. (10 godz. dydaktycznych od 9.00 do 17.00) lub sobotę,
… 2018 r. (8 godz. dydaktycznych od 9.00 do 15.30) i niedzielę, … 2018 r. (8 godz. dydaktycznych od 9.00 do 15.30),
6. warsztaty informatyki i druku 3D dla nauczycieli – II. tura w wymiarze 16 godz. dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Wierzbnie, 55-217 Wierzbno, planowane (kwiecień 2018 r.) w: piątek, … 2018 r. (6 godz.
dydaktycznych od 15.00 do 20.00), sobotę, … 2018 r. (10 godz. dydaktycznych od 9.00 do 17.00) lub sobotę, … 2018 r. (8 godz.
dydaktycznych od 9.00 do 15.30) i niedzielę, … 2018 r. (8 godz. dydaktycznych od 9.00 do 15.30),
7. warsztaty robotyki dla nauczycieli – I. tura w wymiarze 16 godz. dydaktycznych w Szkole Podstawowej im. Piastów Śląskich
w Wiązowie, ul. 1 Maja 31, 57-120 Wiązów, planowane (luty 2018 r.) w: piątek, … 2018 r. (6 godz. dydaktycznych od 15.00
do 20.00), sobotę, … 2018 r. (10 godz. dydaktycznych od 9.00 do 17.00) lub sobotę, … 2018 r. (8 godz. dydaktycznych od 9.00
do 15.30) i niedzielę, … 2018 r. (8 godz. dydaktycznych od 9.00 do 15.30),
8. I. cykliczne cosemestralne warsztaty dla nauczycieli – I. tura w wymiarze 20 godz. dydaktycznych w Zespole Szkół im. Jana
Pawła II w Domaniowie, 55-216 Domaniów 144, planowane (przełom kwietnia i maja 2018 r.) w: piątek, … 2018 r. (6 godz.
dydaktycznych od 15.00 do 20.00), sobotę, … 2018 r. (8 godz. dydaktycznych od 9.00 do 15.30) i niedzielę, … 2018 r. (6 godz.
dydaktycznych od 9.00 do 14.00),
9. II. cykliczne cosemestralne warsztaty dla nauczycieli – I. tura w wymiarze 20 godz. dydaktycznych w Szkole Podstawowej im.
Jana Pawła II w Jaworowie, Jaworów 9a, 57-120 Wiązów, planowane (przełom września i października 2018 r.) w: piątek, …
2018 r. (6 godz. dydaktycznych od 15.00 do 20.00), sobotę, … 2018 r. (8 godz. dydaktycznych od 9.00 do 15.30) i niedzielę, …
2018 r. (6 godz. dydaktycznych od 9.00 do 14.00),
10. III. cykliczne cosemestralne warsztaty dla nauczycieli – I. tura w wymiarze 20 godz. dydaktycznych w Szkole Podstawowej
im. Piastów Śląskich w Wiązowie, ul. 1 Maja 31, 57-120 Wiązów, planowane (styczeń 2019 r.) w: piątek, … 2018 r. (6 godz.
dydaktycznych od 15.00 do 20.00), sobotę, … 2018 r. (8 godz. dydaktycznych od 9.00 do 15.30) i niedzielę, … 2018 r. (6 godz.
dydaktycznych od 9.00 do 14.00),
11. IV. cykliczne cosemestralne warsztaty dla nauczycieli – I. tura w wymiarze 20 godz. dydaktycznych w Szkole Podstawowej
w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Wierzbnie, 55-217 Wierzbno, planowane (przełom kwiecień 2019 r.) w: piątek, … 2018 r.
(6 godz. dydaktycznych od 15.00 do 20.00), sobotę, … 2018 r. (8 godz. dydaktycznych od 9.00 do 15.30) i niedzielę, … 2018 r.
(6 godz. dydaktycznych od 9.00 do 14.00).
IV. Rodzaj zamówienia: usługa.
V. Warunki wymagane od Wykonawcy:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności
lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, mają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także znajdują się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego realizację.
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2.
3.
4.
5.

6.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty niezawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia
zostaną odrzucone.
Szczegółowy harmonogram i logistyka zamówienia zostaną ustalone z dyrektorem projektu i dyrektorem szkoły na terenie
której realizowane będą poszczególne warsztaty.
Wykonawca w realizacji niniejszego zamówienia spełni jedną z wymienionych klauzul społecznych – przedstawi w ofercie
sposób realizacji wybranej przez siebie klauzuli społecznej:
a. Wykonawca jest podmiotem ekonomii społecznej,
b. Wykonawca zatrudnia pracowników z których ponad 50% stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r.,
Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) albo
c. Wykonawca zobowiązuje się, że zlecenie będzie realizowane przez osoby zatrudnione będące:
1) bezrobotnymi w rozumieniu ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
z 2015 r., poz. 149, z późn. zm.) lub
2) niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) lub - osobami, o których mowa
w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r., Nr 43, poz. 225, z późn.zm.).
Warunkiem udziału w postępowaniu jest brak powiazań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi w jego imieniu do zaciągania zobowiązań lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
a. uczestniczenie w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadanie, co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony
przez IZ PO,
c. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawanie 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.

VI. Termin realizacji zamówienia oraz warunki płatności:
1. Termin realizacji zamówienia w terminach określonych w pkt. III.
2. Zapłata nastąpi w terminie 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury.
VII. Kryteria oceny ofert:
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najniższej cenie.
VIII. Osoby uprawnione do kontaktu:
Przemysław K. Zając – dyrektor projektu
e-mail: pkzajac@outlook.com
IX. Termin, miejsce oraz sposób składania ofert:
1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej
3. Skan opieczętowanej i odręcznie podpisanej oferty należy wysłać w wersji elektronicznej do piątku, 12 stycznia 2018 r.
do godz. 10:00 na adres e-mail: pkzajac@outlook.com
4. Wersję papierową oferty należy złożyć w nieprzeźroczystej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego, zabezpieczonej
przed otwarciem i oznaczonej dopiskiem: „AKN/1/RPDS.10.02.01-02-0042/18 - Usługa cateringowa na szkolenia w ramach
projektu RPDS.10.02.01-02-0042/17 – „Świat wokół Nas – …”.
5. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.
X. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się kryterium ceny
3. W wyborze ofert biorą udział Wykonawcy, którzy w określonym terminie złożą kompletne oferty.
4. Spośród złożonych ofert zostanie wybrana ta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym Zaproszeniu, oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za najniższą cenę (waga punktowa 100%), która zawiera wszystkie koszty
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6.
7.

8.
9.

wykonania zamówienia. Kwota ta zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania zamówienia i obejmuje wszelkie koszty związane z jej realizacją.
Każdy z oferentów może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych (PLN).
Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej
wartości, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych uprzednio Ofertach.
Dopuszcza się negocjacje w sprawie ceny.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do nie wybrania żadnej oferty.
Zamówienie realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Załączniki:
1.
2.

Formularz oferty
Umowa
Dyrektor Projektu
Przemysław Zając
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Dotyczy postępowania AKN/1/RPDS.10.02.01-02-0042/18

Pieczęć firmowa:
........................................................................................................................
NIP:

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

Nr rachunku bankowego:
E-mail osoby odpowiedzialnej za realizację usługi
Numer telefonu osoby odpowiedzialnej za
realizację usługi

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

Formularz OFERTY
na wykonanie zadania pn.:
usługa cateringowa na szkolenia w projekcie nr RPDS.10.02.01-02-0042/17 – „Świat wokół Nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów” współfinansowanym przez
Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
1. ZAMAWIAJĄCY:
Nazwa Zamawiającego: Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz,
reprezentowana przez Tadeusza Buzarewicza,
Siedziba: Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz, ul. Nowogrodzka 49 (II piętro), 00 -695 Warszawa
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Lp.

Nazwa Wykonawcy(ów)

Nr NIP

Nr Regon

Adres(y) Wykonawcy(ów)
Tel/fax;
e-mail

1
3.

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
a. cena mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia w przeliczeniu na 1 osobodzień wynosi:
1) całkowita kwota netto …………………….PLN (słownie ………………………………………………),
2) stawka VAT ……………% co stanowi kwotę …………………………………PLN
3) całkowita kwota brutto wynosi ……………PLN (słownie: ……………………………………..…..............PLN),
b. obliczona cena ryczałtowa obejmuje wszystkie czynności oraz zakres podany w ogłoszeniu, jest ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną,
c. gwarantuję(my) wykonanie zamówienia zgodnie z treścią opisu przedmiotu zamówienia określonym przez Zamawiającego.

4. Oświadczam że:
a. posiadam(my) uprawnienia do wykonywania określonej w niniejszym postępowaniu działalności lub czynności zgodnie
z wymogami ustawowymi,
b. posiadam(my) wiedzę i doświadczenie, dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia,
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c.
d.

znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
po zapoznaniu się z warunkami zamówienia akceptuję(my) je bez zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje
do przygotowania oferty,
e. zobowiązuję(my) się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego,
f. w realizacji niniejszego zamówienia spełnię/my co najmniej jedną z wymienionych klauzul społecznych określoną w pkt.
V.5 litera ……. (wpisać właściwą) ppkt. ……….. (wpisać właściwy) - …………………….. (opisać w jaki sposób spełniona zostanie
klauzula społeczna),
g. nie posiadam(my) powiazań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi
w jego imieniu do zaciągania zobowiązań lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
1) uczestniczenie w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadanie, co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został
określony przez IZ PO,
3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawanie 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.

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
1. zaakceptowana umowa.

.....................................................................
Miejscowość, data i podpis Wykonawcy/ów

/
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UMOWA Nr /2018
zawarta w dniu …………... w ………………………..
pomiędzy
Akademią Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz
z siedzibą ul. Nowogrodzka 49 (II piętro), 00 -695 Warszawa
reprezentowaną przez:
Tadeusza Buzarewicza - Właściciela
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.
Strony zawierają umowę w sprawie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego według reguł
opisanych w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 19 lipca 2017 r. (MR/H 20142020/23(3)07/2017) sekcje: 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów oraz na podstawie § 21 umowy z dnia 6 października
2017 r. o dofinasowanie projektu RPDS.10.02.01-02-0042/17 – „Świat wokół Nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów”, Strony wspólnie ustalają:
§1
Przedmiotem zamówienia jest organizacja przez licencjonowane punkty gastronomiczne z obowiązkiem dostarczenia wyżywienia
obejmującego każdorazowo: ciepły dwudaniowy obiad z napojem (sok, kompot) i serwis kawowo-herbaciany (kawa, herbata,
soki, owoce i ciasteczka) dla średnio na każdych warsztatach 30 osób dorosłych – uczestników warsztatów szkoleniowych realizowanych w latach 2018 – 2019:
1. warsztaty efektywnej nauki dla nauczycieli – I. tura w wymiarze 20 godz. dydaktycznych w Szkole Podstawowej im. Unii
Europejskiej w Wawrzyszowie, Wawrzyszów 37, 57-120 Wiązów, planowane w: piątek, 12 stycznia 2018 r. (6 godz. dydaktycznych od 15.00 do 20.00), sobotę, 13 stycznia 2018 r. (8 godz. dydaktycznych od 9.00 do 15.30) i niedzielę, 14 stycznia
2018 r. (6 godz. dydaktycznych od 9.00 do 14.00),
2. warsztaty efektywnej nauki dla nauczycieli – II. tura w wymiarze 20 godz. dydaktycznych w Szkole Podstawowej im. Unii
Europejskiej w Wawrzyszowie, Wawrzyszów 37, 57-120 Wiązów, planowane (przełom marca i kwietnia 2018 r.) w: piątek, …
2018 r. (6 godz. dydaktycznych od 15.00 do 20.00), sobotę, … 2018 r. (8 godz. dydaktycznych od 9.00 do 15.30) i niedzielę, …
2018 r. (6 godz. dydaktycznych od 9.00 do 14.00),
3. warsztaty efektywnej nauki dla nauczycieli – III. tura w wymiarze 16 godz. dydaktycznych w Szkole Podstawowej im. Unii
Europejskiej w Wawrzyszowie, Wawrzyszów 37, 57-120 Wiązów, planowane (marzec 2018 r.) w: piątek, … 2018 r. (6 godz.
dydaktycznych od 15.00 do 20.00), sobotę, … 2018 r. (10 godz. dydaktycznych od 9.00 do 17.00) lub sobotę, … 2018 r. (8 godz.
dydaktycznych od 9.00 do 15.30) i niedzielę, … 2018 r. (8 godz. dydaktycznych od 9.00 do 15.30),
4. warsztaty kompetencji matematyczno-przyrodniczych dla nauczycieli – II. tura w wymiarze 20 godz. dydaktycznych w Zespole
Szkół im. Jana Pawła II w Domaniowie 144, 55-216 Domaniów, planowane (przełom lutego i marca 2018 r.) w: piątek, …
2018 r. (6 godz. dydaktycznych od 15.00 do 20.00), sobotę, … 2018 r. (8 godz. dydaktycznych od 9.00 do 15.30) i niedzielę, …
2018 r. (6 godz. dydaktycznych od 9.00 do 14.00),
5. warsztaty informatyki i druku 3D dla nauczycieli – I. tura w wymiarze 16 godz. dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Wierzbnie, 55-217 Wierzbno, planowane (przełom stycznia i lutego 2018 r.) w: piątek, …
2018 r. (6 godz. dydaktycznych od 15.00 do 20.00), sobotę, … 2018 r. (10 godz. dydaktycznych od 9.00 do 17.00) lub sobotę,
… 2018 r. (8 godz. dydaktycznych od 9.00 do 15.30) i niedzielę, … 2018 r. (8 godz. dydaktycznych od 9.00 do 15.30),
6. warsztaty informatyki i druku 3D dla nauczycieli – II. tura w wymiarze 16 godz. dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Wierzbnie, 55-217 Wierzbno, planowane (kwiecień 2018 r.) w: piątek, … 2018 r. (6 godz.
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dydaktycznych od 15.00 do 20.00), sobotę, … 2018 r. (10 godz. dydaktycznych od 9.00 do 17.00) lub sobotę, … 2018 r. (8 godz.
dydaktycznych od 9.00 do 15.30) i niedzielę, … 2018 r. (8 godz. dydaktycznych od 9.00 do 15.30),
7. warsztaty robotyki dla nauczycieli – I. tura w wymiarze 16 godz. dydaktycznych w Szkole Podstawowej im. Piastów Śląskich
w Wiązowie, ul. 1 Maja 31, 57-120 Wiązów, planowane (luty 2018 r.) w: piątek, … 2018 r. (6 godz. dydaktycznych od 15.00
do 20.00), sobotę, … 2018 r. (10 godz. dydaktycznych od 9.00 do 17.00) lub sobotę, … 2018 r. (8 godz. dydaktycznych od 9.00
do 15.30) i niedzielę, … 2018 r. (8 godz. dydaktycznych od 9.00 do 15.30),
8. I. cykliczne cosemestralne warsztaty dla nauczycieli – I. tura w wymiarze 20 godz. dydaktycznych w Zespole Szkół im. Jana
Pawła II w Domaniowie, 55-216 Domaniów 144, planowane (przełom kwietnia i maja 2018 r.) w: piątek, … 2018 r. (6 godz.
dydaktycznych od 15.00 do 20.00), sobotę, … 2018 r. (8 godz. dydaktycznych od 9.00 do 15.30) i niedzielę, … 2018 r. (6 godz.
dydaktycznych od 9.00 do 14.00),
9. II. cykliczne cosemestralne warsztaty dla nauczycieli – I. tura w wymiarze 20 godz. dydaktycznych w Szkole Podstawowej im.
Jana Pawła II w Jaworowie, Jaworów 9a, 57-120 Wiązów, planowane (przełom września i października 2018 r.) w: piątek, …
2018 r. (6 godz. dydaktycznych od 15.00 do 20.00), sobotę, … 2018 r. (8 godz. dydaktycznych od 9.00 do 15.30) i niedzielę, …
2018 r. (6 godz. dydaktycznych od 9.00 do 14.00),
10. III. cykliczne cosemestralne warsztaty dla nauczycieli – I. tura w wymiarze 20 godz. dydaktycznych w Szkole Podstawowej
im. Piastów Śląskich w Wiązowie, ul. 1 Maja 31, 57-120 Wiązów, planowane (styczeń 2019 r.) w: piątek, … 2018 r. (6 godz.
dydaktycznych od 15.00 do 20.00), sobotę, … 2018 r. (8 godz. dydaktycznych od 9.00 do 15.30) i niedzielę, … 2018 r. (6 godz.
dydaktycznych od 9.00 do 14.00),
11. III. cykliczne cosemestralne warsztaty dla nauczycieli – I. tura w wymiarze 20 godz. dydaktycznych w Szkole Podstawowej
w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Wierzbnie, 55-217 Wierzbno, planowane (przełom kwiecień 2019 r.) w: piątek, … 2018 r.
(6 godz. dydaktycznych od 15.00 do 20.00), sobotę, … 2018 r. (8 godz. dydaktycznych od 9.00 do 15.30) i niedzielę, … 2018 r.
(6 godz. dydaktycznych od 9.00 do 14.00).
§2
Wykonawca zobowiązuje się wykonać niniejszą umowę z należytym profesjonalizmem oraz z należytą starannością.

1.

2.
3.
4.

1.
2.
3.

4.
5.

§3
Przedmiot umowy będzie realizowany przez Wykonawcę w miejsce dostawy wskazane przez Zamawiającego. Szczegółowe
informacje w tym zakresie – ilość osób uczestniczących w szkoleniu, w tym ilość osób wymagających potraw dietetycznych,
harmonogram oraz miejsce szkolenia Zamawiający przekaże Wykonawcy pocztą elektroniczną nie później niż 48 godz. przed
rozpoczęciem szkolenia.
Usługa będzie realizowana przez Wykonawcę według opisu przedmiotu zamówienia, określającego ilość osób i ilość dni
szkoleniowych oraz miejsca ich dostarczenia, zgodnie z ofertą stanowiącą integralną część umowy (załącznik nr 1 do umowy).
Miejscem dostawy wyżywienia będą szkoły wymienione w § 1.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać niniejszą umowę w terminie uzgodnionym z Zamawiającym na zasadach określonych
w § 4.
§4
Koordynatorem Umowy ze strony Zamawiającego jest Dyrektor Projektu Przemysław Zając, tel. +48 730606111,
e-mail: pkzajac@outlook.com
Koordynatorem Umowy ze strony Wykonawcy jest ……, tel. + 48 ………., e-mail: …………
Osoby wymienione w pkt 1 i 2 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z umowy, koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu
umowy.
Zmiana osób wskazanych w ust. 1 będzie odbywać się poprzez pisemne zgłoszenie drugiej stronie i nie wymaga zmian treści
umowy.
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do:
a. niezwłocznego informowania w formie pisemnej o problemach w realizacji zlecenia,
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b.

6.
7.

1.

2.
3.
4.

5.

udostępnienia dokumentów, w tym finansowych związanych z realizowanym zleceniem Instytucji Zarządzającej – Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, 11-400 Wrocław lub podmiotom przez
nią wyznaczonym,
c. przedstawienia na pisemne wezwanie Zamawiającego wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących zlecenia w terminach określonych w wezwaniu,
d. przestrzegania zapisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz.
926 z późn. zm).
W ramach nn. Umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w złożonej przez Wykonawcę ofercie, umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli realizacji usługi przez Wykonawcę.
§5
Za prawidłowe wykonanie zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem w terminie 14 dni od dnia dostarczenia
prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury VAT po wcześniejszym podpisaniu protokołu odbioru „bez zastrzeżeń” (podpisanie protokołu nastąpi w terminie 7 dni po zakończeniu każdych warsztatów) na podany w ofercie nr rachunku bankowego
…………………………. łączną kwotę brutto cenę brutto w przeliczeniu na jeden osobodzień:
a. całkowita kwota netto …………………….PLN (słownie ………………………………………………),
b. stawka VAT ……………% co stanowi kwotę …………………………………PLN
c. całkowita kwota brutto wynosi ……………PLN (słownie: ……………………………………..…..............PLN),
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi iloczyn rzeczywistej liczby uczestników szkoleń oraz podanego kosztu jednego osobodnia.
Cena wskazana w umowie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
Zapłata nastąpi w terminie 14 dni od dostarczenia faktury Zamawiającemu, po wykonaniu usługi, potwierdzonym protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez przedstawiciela Wykonawcy i upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego
wskazanego w § 4 ust. 1.
Za dzień płatności strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§6
1. Za niewykonane lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega prawo do dochodzenia kar
umownych:
a. w razie jakichkolwiek opóźnień w dostawie, z wyłączeniem przypadków spowodowanych działaniem siły wyższej, Zamawiający upoważniony jest do naliczania kar umownych w wysokości 0,5% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki
w realizacji zamówienia.
b. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości zamówienia brutto,
2. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować przedstawiciela Zamawiającego o przewidywanych przyszłych
wydarzeniach, problemach i okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłowe i terminowe wykonanie umowy.
§7
1. Umowa może być jednostronnie rozwiązana w trybie natychmiastowym z przyczyn naruszenia przez druga stronę jej
warunków.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu faktycznego wykonania części umowy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
a. gdy zostało wszczęte postępowanie upadłościowe, naprawcze bądź likwidacyjne wobec Wykonawcy
b. gdy nastąpiło zaprzestanie działalności lub rozwiązanie firmy (podmiotu) Wykonawcy.
§8
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1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Nie dopuszcza się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy.
3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 lub 2 jest nieważna.
§9
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 380
z późn.zm.)
§ 10
Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami stanowi część integralną niniejszej umowy.
§ 11
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
…………………………….

……………………………
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