
Załącznik Nr 3 

do zapytania ofertowego na świadczenie usług  

dożywiania dla podopiecznych  

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu 

 

 

UMOWA nr …………….. 

 

zawarta w dniu ………………… w Zgorzelcu pomiędzy: 

Miejski Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Traugutta 77b, NIP 615- 10-

13-653 zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez Panią Mariolę 

Chwałko — Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu 

a 

…………………………………….  reprezentowaną przez ……………….. w dalszej części umowy 

„Wykonawcą”. 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty poniżej progu stosowania ustawy z dnia 

11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z pozn. zm.) tj. poniżej 

kwoty 130 000,00 zł. 

§1 

l. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy o nazwie 

„Świadczenie usług dożywiania dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Zgorzelcu w 2022 roku polegająca na przygotowywaniu gorącego dwudaniowego posiłku oraz 
wydawaniu go podopiecznym w lokalu Wykonawcy.” 

2. Przedmiotem umowy jest: świadczenie usług dożywania w roku 2022 dla podopiecznych 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu, polegająca na przygotowaniu gorącego 

dwudaniowego posiłku oraz wydaniu go podopiecznym w lokalu Wykonawcy. 

3. Ustala się obowiązująca gramaturę posiłków na nie mniej niż: 

a) zupa — 400 ml + pieczywo (1 bułka lub 2 kromki chleba) 

b) mięso lub ryba — 100 g 

c) ziemniaki lub zamiennik (makaron, kasza, ryż lub inne) — 250 g + surówka - 150 g 

4. Gorący posiłek musi odpowiadać normom odżywczym obowiązującym w tzw. Punktach 

zbiorowego żywienia, tj. posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego 

żywienia, sporządzone z pełnowartościowych, świeżych artykułów, posiadających aktualne 

terminy ważności, wg wymogów sztuki kulinarnej i sanitarnej (zgodnie z przepisami Ustawy z 

21.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia). 

5. Posiłki muszą być zgodne z zapotrzebowaniem na wartości energetyczne odżywcze osób 

dorosłych. 

6. Lokal, w którym będą przygotowywane i wydawane obiady musi odpowiadać wymogom 

sanitarnym potwierdzonym decyzją SANEPID-u zatwierdzającej lokal do prowadzenia 

działalności gastronomicznej objętej przedmiotem zamówienia. Lokal, w którym będą wydawane 

obiady musi być wyposażony we wszystkie niezbędne do wykonania zamówienia urządzenia i 

sprzęt, a w szczególności w niezbędną zastawę stołową, naczynia, sztućce, stoły, krzesła, musi 



spełniać warunki sanitarne konieczne do prowadzenia zbiorowego żywienia oraz warunki 

przeciwpożarowe i BHP. 

7. W przypadku braku możliwości spożywania posiłków w lokalu Wykonawcy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, posiłki będą wydawane podopiecznym „na wynos”. 

8. Wykonawca zapewnia utrzymanie czystości i porządku w miejscu wydawania posiłków.  

9. Zamawiający planuje objąć średnio 5 osób usługą dożywiania. 

10. Liczba osób wymagająca dożywiania- ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia, 

faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi dożywania oraz liczba świadczeń będzie 

uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie dożywiania, dlatego 

zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zamówienia, tj. ilości osób wymagających 

dożywiania na podstawie zawartej umowy w przypadku zaistnienia takiej konieczności. 

11. Wydawanie posiłków ustala się w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 

11.00 do 15.00. 

§2 

1. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie: 03.01.2022 r. — 31.12.2022 r. 

§3 

l. Strony ustalają cenę jednego gorącego posiłku, o którym mowa w § 1 umowy na ………….. 

brutto słownie: ……………….. 

Cena nie podlega zmianie przez cały czas trwania umowy (w cenie zawarty jest należny podatek VAT 

i wszystkie koszty związane z przygotowaniem i wydaniem posiłku 

2. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, koszt jednego posiłku, o którym mowa w 

§ 5 pkt 1 ulegnie zmianie. 

3. Całkowita wartość zamówienia będzie równa iloczynowi ilości wydanych gorących posiłków 

razy cenę jednostkową, szacunkowo będzie wynosić ………………….. brutto. Wartość ta, w 

związku z szacunkową ilością osób może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości kwoty, o której mowa w § 3 

pkt 3 umowy. Wykonawca oświadcza, iż w przypadku zaistnienia tych okoliczności nie będzie 

miał wobec Zamawiającego żadnych roszczeń. 

5. Strony postanawiają, iż rozliczenie za przedmiot umowy odbywać się będzie na podstawie 

rachunków/faktur/not księgowych częściowych wraz z dołączonym imiennym wykazem osób 

oraz ilością wydanych posiłków wraz podpisami klientów, wystawionych po każdym miesiącu 

trwania umowy. Suma rachunków. faktur/not księgowych częściowych stanowi rozliczenie 

umowy. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi fakturę VAT na 

Nabywca: Gmina Miejska Zgorzelec ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, 

NIP: 615-17-94-018, 

Odbiorca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Traugutta 77b, 59-900 Zgorzelec. 



6. Zapłata za realizację przedmiotu umowy nastąpi przelewem, w terminie 14 dni licząc od daty 

dostarczenia rachunku/faktury/noty księgowej częściowej do siedziby Zamawiającego. 

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione wynagrodzenie za przedmiot umowy przelewem 

na rachunek Wykonawcy.  

 

§4 

 

l. Z każde niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi stwierdzone przez upoważnionego 

pracownika Zamawiającego w obecności przedstawiciela Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto faktury z miesiąca 

poprzedzającego miesiąc, w którym miała miejsce okoliczność będąca podstawą naliczenia kary 

umownej. 

2. Przez nienależyte wykonanie umowy uznaje się realizację usługi niezgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia, o którym mowa w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy. 

3. Kara, o której mowa w ust. 1 zostanie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy, z chwilą zapłaty 

faktury, lub Wykonawca zostanie nimi obciążony dokumentem rozliczeniowym. W takim 

przypadku Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania na zasadach i w sposób określony w 

dokumencie. 

§5 

1. Zamawiającemu, bądź osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo kontroli przedmiotu 

umowy pod względem ilościowym i jakościowym. 

§ 6 

l. Strony zobowiązują się rozstrzygać w sposób polubowny wszelkie spory wynikające z realizacji 

niniejszej umowy lub z umową związane. W przypadku, gdy strony nie osiągną porozumienia, 

wszelkie sprawy sporne wynikające z umowy lub z nią związane zostaną rozstrzygnięte przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

2.   W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu        Cywilnego.  

3. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem 

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.  

 

§7 

1. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, tj. 1 egzemplarze dla Zamawiającego 

i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

2. Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

• Zapytanie ofertowe z dnia …………….. 

• Oferta Wykonawcy z dnia ……………. 

 

                        ZAMAWIAJĄCY                                                     WYKONAWCA  


