Oddział Terenowy w Koszalinie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych o
(tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986) pn.:

„Przygotowanie i poprowadzenie 15 pokazów kulinarnych, połączonych z

degustacją potraw przygotowywanych w trakcie prezentacji podczas Jarmarku
Wielkanocnego organizowanego przez KOWR OT w Koszalinie”
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DYREKTOR
KRZYSZTOF NIECKARZ

Postepowanie oznaczone nr KOS.WOP.SZP.260.15.2019

CZĘŚĆ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zamawiający:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Warszawie
Oddział Terenowy w Koszalinie
Adres: 75-411 Koszalin, ul. Partyzantów 15A
Tel: + 48 94 347 31 00, faks: + 48 94 343 36 95,
e-mail: zamowienia.publiczne.koszalin@kowr.gov.pl
adres strony internetowej: bip.kowr.gov.pl

2. Oznaczenie postępowania i tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie,

którego

dotyczy

niniejsze

ogłoszenie

o

zamówieniu

oznaczone

jest

znakiem:

KOS.WOP.SZP.260.15.2019
Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

2.1

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986), zwanej dalej ustawą
Pzp, dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o szacunkowej wartości przedmiotu
zamówienia poniżej 750 000 euro.

2.2

Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu zastosowane jest pojęcie "ustawa Pzp", należy przez to
rozumieć ustawę - Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt. 2.1.

2.3

W sprawach nieuregulowanych ustawą Pzp stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. –
Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1104).

3. Przedmiot zamówienia
3.1

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu i poprowadzeniu 15 pokazów
kulinarnych (5 pokazów dziennie przez 3 dni), połączonych z degustacją potraw przygotowywanych w
trakcie prezentacji (20 porcji na każdy pokaz) podczas Jarmarku Wielkanocnego organizowanego
przez KOWR OT w Koszalinie.

3.2

Pokazy kulinarne mają służyć promocji produktów żywnościowych wytwarzanych przez regionalnych
producentów oraz budowaniu zdrowych nawyków żywieniowych w odniesieniu do produktów
ekologicznych, tradycyjnych i regionalnych oraz wyboru produktów zdrowych, które zapewniają
odpowiednią dietę, bogatą w składniki odżywcze.

3.3

Zamówienie obejmować będzie przygotowanie zbilansowanego posiłku z produktów ekologicznych,
tradycyjnych, bądź charakterystycznych dla danego regionu połączone z wykładem eksperta z zakresu
zdrowego

odżywiania,

produkcji

ekologicznej,

który

wskaże

korzyści

płynące

z

jedzenia

wysokojakościowej, zdrowej i ekologicznej żywności. Wykonawca do przygotowania potraw użyje
udostępnionych nieodpłatnie produktów, producentów znajdujących się w bazie strefy inspiracji
„Polska Smakuje”, tj.:
a) warzywa, owoce oraz ich przetwory (m.in. jabłka, aronia, czarny bez, papryczki chili, ogórki),
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b) grzyby,
c) czarny czosnek,
d) miody
e) wyroby z konopi (m.in. olej konopny)
f) octy naturalne,
g) masło,
h) twaróg,
i) jogurty,
j) sery podpuszczkowe,
k) wędliny (m.in. pieczona szynka z kością, czarny salceson, itp.),
l) chleb tradycyjny,
ł) pierniki
m) słodycze – krówka koszalińska
3.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Strony zobowiązują się do współdziałania w wykonaniu umowy.
2) Zamówienie realizowane będzie w dniach 12.04.2019r. – 14.04.2019r.
3) Pokazy kulinarne powinny odbyć się na terenie Galerii EMKA w Koszalinie.
4) Zamawiający w ramach współpracy z producentami znajdującymi się w bazie strefy inspiracji „Polska
Smakuje”

dostarczy

Wykonawcy

nieodpłatnie

produkty

niezbędne

do

realizacji

pokazów

i

przygotowania porcji degustacyjnych.
5) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia niezbędnego sprzętu do realizacji zamówienia tj. stołu
do pokazów kucharskich, kuchenek indukcyjnych, garnków, naczyń, sztućców, desek do krojenia,
fartuchów ochronnych, itp.
6) Miejsce do prowadzenia warsztatów zapewni Zamawiający.
7) Wykonawca wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku zgodnie ze statutową działalnością
KOWR, udział w

warsztatach mediów publicznych oraz prasy na zasadach umożliwiających

przekazanie informacji o imprezie.
8)

Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia w miejscu prowadzenia warsztatów, rollupów
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz „Polska Smakuje” dostarczonych przez Zamawiającego.

3.5

Szczegółowy opis, zakres i warunki realizacji zamówienia określone zostały w projekcie umowy –
stanowiący załącznik nr 4 do Ogłoszenia.

3.6 Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
KOD CPV

Opis

55 30 00 00-0

Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4. Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie realizowane będzie w dniach 12.04.2019r. – 14.04.2019r.
5. Warunki udziału w postępowaniu:
5.1

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
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5.2

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu i spełniania
warunków udziału Zamawiający wymaga złożenia WRAZ Z OFERTĄ następujących oświadczeń
i dokumentów:

1) prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia oraz
formularz „Wykaz usług” (według wzoru stanowiącego załącznik numer 3 do Ogłoszenia) wraz z
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego usługi były wykonywane;
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
stanowiące załącznik nr 2 do Ogłoszenia;
3) pełnomocnictwo (jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych
– wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, wypisu z KRS);
4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy.
6. Opis sposobu przygotowania ofert
6.1

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
częściowych.

6.2

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

6.3

Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na druku zgodnym
w treści z załącznikiem nr 1 i 3. Oświadczenie, wymienione w ust. 5.2 pkt 2) Wykonawca jest
zobowiązany złożyć w oryginale. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub notarialnie
poświadczonej kopii.

6.4

Jeżeli Wykonawca nie złożył wraz z ofertą oświadczenia wymienionego w ust. 5.2 pkt 2) oraz
dokumentów wymienionych w ust 5.2 pkt 3), 4) lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub
budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta
zostanie najwyżej oceniona do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.

6.5

W przypadku oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw uzupełnianych w trybie odpowiednim do art.
26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, nie obowiązuje forma elektroniczna.

6.6

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.

6.7

Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony
w języku innym niż polski, winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym
przez Wykonawcę.

6.8

Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie
z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego lub jego upełnomocnionego
przedstawiciela w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. z imienną pieczątką osoby
podpisującej).
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6.9

Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

6.10 Wszelkie zmiany i poprawki w treści oferty, w szczególności każde przerobienie, przekreślenie,
uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez osobę podpisującą ofertę, w przeciwnym
razie nie zostaną uwzględnione.
6.11 Ofertę należy umieścić w zamkniętej (zaklejonej) kopercie zaadresowanej do Zamawiającego
z oznaczeniem:
„Oferta – Jarmark Wielkanocny”
Nie otwierać przed dniem 11.04.2019r. przed godz. 10:15”
6.12 Koperta winna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Koszalinie, 75-411 Koszalin ul. Partyzantów 15A i zawierać dokładny adres
Wykonawcy, tak aby w przypadku przysłania oferty po terminie składania ofert Zamawiający mógł
odesłać ofertę.
6.13 Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty.
Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert.
Zmiany winny być opakowane tak jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie
wyrazem: ZMIANA OFERTY.
6.14 Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z
dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.)
jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane

oraz

wykazał,

iż

zastrzeżone

informacje

stanowią

tajemnicę

przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył do oferty uzasadnienie
faktyczne i prawne zastrzeżenia informacji, jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Zamawiający zaleca, aby
informacje te zostały umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i
ponumerowane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp.
7. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą
7.1

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.

7.2

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni.

8. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert
8.1 Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego - w biurze podawczym Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Koszalinie, ul. Partyzantów 15A w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 11 kwietnia 2019r., do godziny 10:00.
5
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8.2 W przypadku ofert przesyłanych Zamawiającemu drogą pocztową/kurierską, jako termin złożenia
oferty Zamawiający przyjmie termin otrzymania przesyłki. Oferty złożone po terminie zostaną
odrzucone.
8.3 Oferty

zostaną

otwarte

w

siedzibie

KOWR

OT

w

Koszalinie,

przy

ul.

Partyzantów

15A

w biurze podawczym w dniu 11 kwietnia 2019r., o godzinie 10:15. Otwarcie ofert jest jawne.
9. Informacje

o

sposobie

porozumiewania

się

Zamawiającego

z

Wykonawcami

oraz

przekazywania oświadczeń i dokumentów:
9.1

Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą
przekazywać drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie, za wyjątkiem oferty, umowy, pełnomocnictw
oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w ust. 5.2 niniejszego Ogłoszenia.

9.2

Dane teleadresowe Zamawiającego są wskazane w ust. 1.

9.3

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia. Zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

9.4

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami - bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający zamieści na
stronie internetowej, na której udostępniono Ogłoszenie, tj. http://bip.kowr.gov.pl w zakładce
zamówienia publiczne  zamówienia publiczne usługi społeczne i inne szczególne usługi.

9.5 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść

Ogłoszenia.

Dokonaną

zmianę

treści

Ogłoszenia

Zamawiający

udostępni

na

stronie

internetowej, na której zamieszczono Ogłoszenie, tj. http://bip.kowr.gov.pl w zakładce zamówienia
publiczne  zamówienia publiczne usługi społeczne i inne szczególne usługi.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty

10.
10.1

Zamawiający informuje, że za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym
Ogłoszeniu, ustala się wynagrodzenie ryczałtowe.

10.2

Zgodnie z art. 632 ustawy z 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 121
z późń. zm.) wynagrodzenie ryczałtowe zostało określone następująco:
Art. 632.
§1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia
wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
§2.

(242)

Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby

przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

10.3 Cena podana przez Wykonawcę ustalana jest na cały okres obowiązywania umowy i musi obejmować
wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia zgodnie z warunkami
Ogłoszenia oraz załączonym projektem umowy, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania
przedmiotu zamówienia.
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10.4 Wszystkie rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym za realizację przedmiotu zamówienia,
dokonywane

będą

w

PLN.

Zamawiający

do

ustalenia

ceny

oferty

przyjmuje

cenę

brutto

uwzględniającą podatek od towarów i usług. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie cenę
brutto cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
10.5 Zaoferowaną cenę należy przedstawić w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz oferty. Stanowić ona
będzie podstawę do obliczenia punktacji ofert w kryterium „cena”.
10.6 Stawkę podatku VAT należy określić zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od
towarów i usług (Dz. U. 2016, poz. 710 ze zm.).
10.7 Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie
dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu
10.8

Zamawiający poprawi w ofercie:

1)

oczywiste omyłki pisarskie,

2)

oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3)

inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści
oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

10.9 Za oczywistą omyłkę rachunkową, Zamawiający uzna w szczególności:
1)

wszystkie

omyłki

popełnione

przez

Wykonawcę

w

działaniach

arytmetycznych

na

liczbach,

z uwzględnieniem ich konsekwencji,
2)

omyłki polegające na rozbieżności w cenie oferty wpisanej liczbowo i słownie, przyjmując za poprawny
ten zapis, który wynika z poprawnie wykonanych obliczeń arytmetycznych.

11. Kryteria oceny ofert i wybór ofert najkorzystniejszej
11.1 Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę nieodrzuconą, Wykonawcy nie podlegającego
odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów: w kryterium "cena – 60%” , doświadczenie
w realizacji pokazów kulinarnych – 40%.
11.2 Liczba punktów w kryterium „cena” liczona będzie wg wzoru:
Liczba punktów = (najniższa zaoferowana cena brutto oferty/cena brutto oferty badanej) x 60
Liczba punktów w kryterium „doświadczenie w realizacji pokazów kulinarnych” przyznawana
będzie na podstawie wykazu zrealizowanych usług (przygotowania i poprowadzenia pokazów kulinarnych)
zawartych w formularzu ofertowym oraz formularzu „Wykaz usług” (według wzoru stanowiącego załącznik
numer 3 do Ogłoszenia) wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.
Punkty przyznawane będą według następującej zależności


zrealizowane 3 usługi – 0pkt.



zrealizowane 4 usługi – 20pkt.



zrealizowanych 5 i więcej usług – 40pkt
7
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11.2.1 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert
wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający
wzywa Wykonawców,

którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez

Zamawiającego ofert dodatkowych.
11.2.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania, w przypadku, gdy cena
najkorzystniejszej oferty przekraczać będzie kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
realizację zamówienia.
12. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
12.1 Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1)

wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną
ofertom.

2)

Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,

3)

unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie.

12.2 Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 12.1 pkt 1 na stronie internetowej
http://bip.kowr.gov.pl --> zamowienia publiczne --> zamowienia-publiczne usługi społeczne i inne
szczególne usługi
12.3 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z wymogami określonymi w Ogłoszeniu,
2) została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu,
3) Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w ust 5.1 Ogłoszenia,
4) zawiera omyłki rachunkowe lub błędy w cenie, których nie można poprawić na zasadach określonych w
ust 10.8 i 10.9.
12.4 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
13. Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
13.1 Administrator danych osobowych
Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01207) przy ul. Karolkowej 30;
13.2 Inspektor Ochrony Danych Osobowych
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W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail:
iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt 1);
13.3 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w celach związanych
z realizacją obowiązków KOWR jako Zamawiającego, które wynikają z obowiązujących przepisów
prawa w tym zakresie, a także w celu realizacji obowiązku prowadzenia ewidencji korespondencji
i archiwizacji dokumentacji, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych
w oparciu o przesłanki legalizujące przetwarzanie danych osobowych wymienione w art. 6 ust. 1 lit. b i
c RODO.
13.4 Okres przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa w tym
zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych
i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów, okres przedawnienia
roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do niego.
Dokumentacja dotycząca postepowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie przechowywana,
zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, licząc od dnia 1 stycznia roku następnego od dnia zakończenia postępowania a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
13.5 Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie
wynikać z przepisów prawa. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające
dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi
niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we
własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
13.6 Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
− prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
− prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
− ograniczenie przetwarzania danych osobowych.
Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych, wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres korespondencyjny, wskazany w
pkt. 1.
Zgodnie z RODO nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
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− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13.7 Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem

ustawowym

określonym

w przepisach

ww.

ustawy

Prawo

zamówień

publicznych,

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ww. ustawy Prawo zamówień publicznych.
13.8 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W

oparciu

o

Pani/

Pana

dane

osobowe

KOWR

nie

będzie

podejmował

wobec

Pani/Pana

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
KOWR nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa,
które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię,
Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY
(Pieczęć nagłówkowa wykonawcy)

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
Oddział Terenowy w Koszalinie
ul. Partyzantów 15A, 75-411 Koszalin

OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie art. 138 o pn.
„Przygotowanie i poprowadzenie 15 pokazów kulinarnych, połączonych z degustacją potraw
przygotowywanych w trakcie prezentacji, podczas Jarmarku Wielkanocnego organizowanego
przez KOWR OT w Koszalinie.”
postępowanie oznaczone nr KOS.WOP.SZP.260.15.2019
MY, NIŻEJ PODPISANI ……………………………………………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz: ………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa (firma) i dokładny adres wykonawcy/wykonawców; w przypadku składania oferty wspólnej - nazwy (firmy)
i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum)

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto: ............................. PLN
(słownie: .................................................................................................................)

2.

Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty umożliwiające należyte
wykonanie zamówienia zgodnie z Ogłoszeniem i załączonym do niej projektem umowy.

3.

Oświadczamy, że wykonaliśmy ………… usług polegających na prowadzeniu pokazów/ zajęć
kulinarnych

w

okresie

ostatnich

3

lat

przed

upływem

terminu

składania

ofert

(a jeżeli okres prowadzenia przez Wykonawcę działalności jest krótszy – w tym okresie)
4.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Ogłoszeniem, w tym projektem umowy i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty, kalkulacji ceny,
oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji
zamówienia, a przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na określonych w niej warunkach
przez Zamawiającego, w miejscu i terminie zaproponowanym przez Zamawiającego.

5.

Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą

przez okres 30 dni licząc od upływu ostatecznego

terminu składania ofert.
6.

Informujemy, że jesteśmy przedsiębiorstwem:

małym,

średnim,

dużym* / *zaznaczyć

właściwe/
w rozumieniu zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).
Zgodnie z definicjami zawartymi w/w zaleceniu:
-

małe przedsiębiorstwo: to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

-

średnie przedsiębiorstwo: to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie
przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
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7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1).
1

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO
treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
2

8.

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:

adres e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………
(miejscowość, data)

……………………………………………………………………………………………………
(czytelny podpis lub podpis i pieczątka imienna upoważnionych
przedstawicieli Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 2

pieczęć nagłówkowa Wykonawcy

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
Oddział Terenowy w Koszalinie
ul. Partyzantów 15A, 75-411 Koszalin
(Nazwa i adres Zamawiającego)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
ORAZ SPEŁANIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie art. 138 o pn.
„Przygotowanie i poprowadzeniu 15 pokazów kulinarnych, połączonych z degustacją potraw
przygotowywanych w trakcie prezentacji, podczas Jarmarku Wielkanocnego organizowanego
przez KOWR OT w Koszalinie”
postępowanie oznaczone nr KOS.WOP.SZP.260.15.2019, reprezentując:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(należy wpisać nazwę wykonawcy)

Oświadczam (y), że:
1.

Nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie
przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 13 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówien
publicznych;

2.

Spełniam(y) wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ust. 5.1 pkt
2) Ogłoszenia;

...................... (miejscowość), dnia...................... r,
………………………………………………
(podpis)
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pieczęć nagłówkowa wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
Oddział Terenowy w Koszalinie
ul. Partyzantów 15A, 75-411 Koszalin
(Nazwa i adres Zamawiającego)

WYKAZ USŁUG
Oświadczam(y), że: wykonałem (wykonaliśmy) ………… usług polegających na prowadzeniu pokazów/
zajęć kulinarnych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
(a jeżeli okres prowadzenia przez Wykonawcę działalności jest krótszy - w tym okresie)

Data wykonania
Lp.

Przedmiot usługi
początek (data)

zakończenie (data)

Podmioty na rzecz, których
usługi zostały wykonane lub są
wykonywane

1.
2.
3.
4.
5.
6.
……….
UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dowody potwierdzające wykonanie wskazanych w tabeli powyżej
usług

…………………………………………………………
(miejscowość, data)

……………………………………………………………………………………………………….
(czytelny podpis lub podpis i pieczątka imienna upoważnionych
przedstawicieli Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 4
UMOWA NR KOS.WOP.SZP.260.

.2019

zawarta dnia ……………………………………… w Koszalinie, pomiędzy:
Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa będącym państwową osobą prawną powołaną na mocy
ustawy z dnia 10 lutego 2017r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, (Dz. U. z 2017r. poz. 623 z późn.
zm.), z siedzibą w Warszawie, 01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 30, NIP 527-281-8355, REGON 367849538,
reprezentowanym przez:
1.

Krzysztofa Nieckarza - Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR w Koszalinie

2.

Joannę Łukasik – Kierownika WFKiW KOWR OT w Koszalinie

zwanym dalej „Zamawiającym”
a
……………………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą …………………………
ul. …………………………………………………………………………, NIP …………………………………, REGON ……………………
zwanym dalej „Wykonawcą",
łącznie zwanymi dalej „Stronami" lub „Stroną" w odniesieniu do każdej z nich o następującej treści:
§1
Przedmiot Umowy
1.

Wykonawca

zobowiązuje

się

do

świadczenia

na

rzecz

Zamawiającego

usługi

polegającej

na

przygotowaniu i poprowadzeniu 15 pokazów kulinarnych (5 pokazów dziennie przez 3 dni), połączonych
z degustacją potraw przygotowywanych w trakcie prezentacji (20 porcji na każdy pokaz) podczas
Jarmarku Wielkanocnego organizowanego przez KOWR OT w Koszalinie.
2.

Wykonawca do przygotowania potraw użyje udostępnionych nieodpłatnie produktów, producentów
znajdujących się w bazie strefy inspiracji „Polska Smakuje”, tj:
a) warzywa, owoce oraz ich przetwory (m.in. jabłka, aronia, czarny bez, papryczki chili, ogórki),
b) grzyby,
c) czarny czosnek,
d) miody
e) wyroby z konopi (m.in. olej konopny)
f) octy naturalne,
g) masło,
h) twaróg,
i) jogurty,
j) sery podpuszczkowe,
k) wędliny (m.in. pieczona szynka z kością, czarny salceson, itp.),
l) chleb tradycyjny,
ł) pierniki
m) słodycze – krówka koszalińska
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3.

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za realizację usług na zasadach określonych w
niniejszej Umowie.
§2
Termin i warunki realizacji Przedmiotu Umowy

1.

Wykonawca świadczył będzie usługi w terminie 12.04.2019r. – 14.04.2019r.

2.

Pokazy będą odbywać się na terenie Galerii EMKA w Koszalinie z w terminie wskazanym w ust 1.

3.

Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia usługi z należytą starannością, wiedzą oraz
doświadczeniem praktycznym. Dodatkowo usługa wykonana będzie w sposób interesujący, nowoczesny
oraz inspirujący do budowania prawidłowych nawyków żywieniowych.

4.

Wykonawca musi posiadać doświadczenie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia.

5.

Wykonawca oświadcza, że pozyska od wszystkich osób, które realizować będą przedmiot umowy w jego
imieniu bezterminowe, nieodwołalne, nieograniczone czasowo ani miejscowo

zgody na korzystanie,

rozpowszechnianie i zwielokrotnianie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ich wizerunków
utrwalonych, w trakcie realizacji usługi, wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami
utrwalania i rozpowszechniania tj. zdjęć i/lub materiałów filmowych, poprzez wyświetlanie lub
udostępnianie w dowolnym czasie i miejscu, do celów promocyjnych i informacyjnych wynikających z
zadań statutowych określonych w ustawie z dnia 10 lutego 2017 r. o KOWR (Dz. U. z 2018 r. poz. 1154
tj.) bez ograniczenia, które zostaną udostępnione na każde żądanie KOWR.
§3
Wynagrodzenie
1.

Z tytułu należytego wykonania usług, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy
wynagrodzenia w wysokości złotych brutto …………………… (słownie: …………………… złotych brutto,
……/100) za prawidłowe wykonanie usługi.

2.

Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w treści
faktury w terminie 21 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

3.

Podstawą wystawienia faktury i uzyskania przez Wykonawcę zapłaty wynagrodzenia jest podpisanie
przez Strony protokołu odbioru wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy.

4.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez jego pracowników podczas
świadczenia Usług oraz za osoby trzecie, którym powierzy wykonanie czynności i zwalnia w tym
zakresie z odpowiedzialności Zamawiającego.

5.

Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6.

Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów w związku, ze świadczeniem przez Wykonawcę usług, a
wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest jedynym świadczeniem należnym Wykonawcy w związku
ze świadczeniem usług.

7.

W przypadku świadczenia przez Wykonawcę usług w zakresie węższym niż określony w umowie,
wynagrodzenie należne Wykonawcy ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu, z uwzględnieniem wartości
niewyświadczonych usług.
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§4
Kary Umowne
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar
umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:
2.1. odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub niewykonania przedmiotu
umowy w całości, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto wyrażonego w złotych.
2.2. niewykonania przedmiotu umowy z należytą starannością w sposób przewidziany w Szczegółowym
opisie współpracy stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, w wysokości 10% wynagrodzenia całkowitego
brutto wyrażonego w złotych.
3. Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę, który naruszył postanowienia umowy w
terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą Stronę z żądaniem zapłaty.
4. Zamawiający, w razie opóźnienia w zapłacie kar po stronie Wykonawcy może potrącić należną mu kwotę
z należności Wykonawcy po uprzednim wystawieniu noty księgowej przez Zamawiającego, na co
Wykonawca wyraża zgodę. Łączna kwota potrąceń z tytułu kar umownych nie może przekroczyć kwoty
100% wynagrodzenia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych
Kodeksu Cywilnego jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kary umownej.
6. Strony zgodnie ustalają, że rozwiązanie umowy nie zwalnia Wykonawcy z zobowiązania zapłaty kar
umownych naliczonych do dnia rozwiązania.
§5
Odstąpienie od umowy
1. W sytuacji, gdy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować swoich obowiązków wynikających z
niniejszej umowy z powodów innych niż te, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający lub
będzie wykonywać je niezgodnie z umową, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 5 dni od
uzyskania wiedzy o tych okolicznościach.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy
może

zagrozić

istotnemu

interesowi

bezpieczeństw

państwa

lub

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia

bezpieczeństwu

publicznemu,

powzięcia wiadomości o tych

okolicznościach. Wykonawca może w takim przypadku żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części umowy.
3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1-2, nastąpić może wyłącznie w formie pisemnej.
§6
Zobowiązanie do zachowania poufności
1. Strony zobowiązują się do zapewnienia poufności wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji
niniejszej umowy i nie ujawniania ich bez uprzedniej zgody strony, która jest ich administratorem.
2. Strony zobowiązują się do wykorzystywania informacji, o których mowa w ust. 1 wyłącznie w celu
realizacji niniejszej umowy.
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3. Obowiązek zachowania w poufności dotyczy w szczególności informacji prawnie chronionych, do których
strony mogą mieć dostęp w trakcie lub w związku z realizacją przedmiotu umowy, bez względu na
sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, o ile informacje takie nie są powszechnie znane, bądź
obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądów lub decyzji
odpowiednich władz.
4. Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt zawarcia umowy ani jej treść w zakresie
określonym obowiązującymi przepisami prawa.
5. Powyższe zobowiązanie nie dotyczy informacji, które zostały podane do publicznej wiadomości w sposób
niestanowiący naruszenia niniejszej umowy lub są znane stronie z innych źródeł.
6. Powyższe postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają postanowień przepisów szczególnych
powszechnie obowiązującego prawa, nakładających obowiązek ujawnienia informacji we wskazanym
tymi przepisami zakresie.
7. Wszelkie dane osobowe uzyskane podczas realizacji niniejszej umowy będą przetwarzane w taki sposób
i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do jej realizacji, z

zachowaniem zasad określonych

w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
– Dz. Urz. UE L z dn. 4 maja 2016r. z późn. zm.) dalej zwanych RODO.
§7
Osoby wyznaczone do współpracy
1. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli uprawnionych do składania oświadczeń wiedzy i woli
dotyczących Umowy, w tym podpisania protokołu odbioru Umowy w osobach:
1) po stronie Zamawiającego:
………………………………………………………………………………
2) po stronie Wykonawcy
………………………………………………………………………………
2.

Zmiana danych osób wskazanych w ust. 1 wymaga
pisemnego poinformowania drugiej Strony i nie

stanowi zmiany Umowy.
§8
Postanowienia końcowe
1. Umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia.
2. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikających z Umowy, Strony zobowiązują się rozstrzygać je
polubownie.
3. Spory lub roszczenia wynikające z realizacji niniejszej Umowy, które nie zostały rozstrzygnięte w trybie
opisanym w ust. 2, poddane zostaną do rozstrzygnięcia sądu powszechnego właściwego dla siedziby
Zamawiającego.
4. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
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5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego,
w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i RODO.
6. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:
- Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Współpracy;
- Załącznik nr 2 - Protokół odbioru;
7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego oraz jeden dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS WSPÓŁPRACY:
1. Strony zobowiązują się do współdziałania w wykonaniu umowy.
2. Zamówienie realizowane w dniach 12.04.2019r. – 14.04.2019r.
3. Pokazy kulinarne powinny odbyć się na terenie Galerii EMKA w Koszalinie.
4. Zamawiający w ramach współpracy z producentami znajdującymi się w bazie strefy inspiracji „Polska
Smakuje” dostarczy Wykonawcy nieodpłatnie produkty niezbędne do realizacji pokazów i przygotowania
porcji degustacyjnych.
5.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia niezbędnego sprzętu do realizacji pokazów tj.
stołu kucharskiego, kuchenek indukcyjnych, garnków, naczyń, desek do krojenia, fartuchów
ochronnych, itp.

6.

Miejsce do prowadzenia warsztatów zapewni Zamawiający.

7. Wykonawca wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku zgodnie ze statutową działalnością
KOWR, udział w warsztatach mediów publicznych oraz prasy na zasadach umożliwiających przekazanie
informacji o imprezie.
8. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia w miejscu prowadzenia warsztatów, rollupów Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz „Polska Smakuje” dostarczonych przez Zamawiającego.
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Załącznik nr 2

PROTOKÓŁ ODBIORU
Spisany w dniu ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dotyczy umowy nr KOS.WOP.SZP.260.15.2019

Zamawiający:
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
Oddział Terenowy w Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, 75-411 Koszalin

Wykonawca:
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

Przedmiot odbioru Zamawiający przyjmuje:
- z zastrzeżeniami / bez zastrzeżeń*

Uwagi:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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