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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
§1
Przedmiot Umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania kompleksowej
usługi cateringowej dla gości międzynarodowej konferencji nt. spółdzielczości
organizowanej przez Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych, przy
współpracy z organizacją COPA-COGECA oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym
Załącznik nr 1 do Umowy. Celem usługi jest zaprezentowanie uczestnikom
konferencji polskich produktów i artykułów rolno-spożywczych wysokiej jakości
oraz promocja polskich tradycji kulinarnych. Miejsce wykonania usługi to siedziba
Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie. Liczba uczestników spotkania: ok.
100 osób.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy, o którym mowa w ust. 1,
z należytą starannością, z uwzględnieniem przepisów prawa, standardów i reguł,
obowiązujących przy świadczeniu danego rodzaju usług.
3. Wykonawca oświadcza, iż posiada wymagane prawem uprawnienia do świadczenia
usługi określonej w ust. 1, oraz że osoby, które w imieniu Wykonawcy będą brały
udział w realizacji Umowy, posiadają należyte przygotowanie, kwalifikacje
i doświadczenie oraz wymagane prawem badania.
4. Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia Wykonawcy wszelkich informacji
i wytycznych, niezbędnych do należytego wykonania Przedmiotu Umowy.
5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy osobom trzecim
po uprzedniej akceptacji Zamawiającego, wyrażonej za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej, na adresy wskazane w § 4 ust. 2 Umowy.
6. Należyte wykonanie Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone protokołem
odbioru, którego formularz stanowi Załącznik nr 3 do Umowy, podpisanym bez
uwag przez przedstawicieli Stron. Osobami upoważnionymi do podpisania
protokołu odbioru po stronie Zamawiającego jest Dyrektor lub Zastępca Dyrektora
Departamentu Wsparcia Eksportu w KOWR.
7. Podpisany bez uwag protokół odbioru potwierdzający należyte wykonanie
Przedmiotu Umowy, stanowi podstawę do wystawienia faktury.
8. Wykonawca wyraża zgodę na udział w wydarzeniu, opisanym w ust. 1,
organizowanym

z

udziałem

mediów,

które

rozpowszechnią

informację
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o wydarzeniu zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji
(Dz. U. z 2019 r. poz. 361 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r.
Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914).
9. Wykonawca oświadcza, że jest jedynym dysponentem bądź dysponuje prawem do
wykorzystania znaków handlowych, marek produktów oraz praw autorskich
utworów na wszystkich wykorzystywanych w ramach realizacji niniejszej Umowy
polach eksploatacji w zakresie używanych materiałów promocyjnych, logotypów
i oznaczeń. Wykonawca oświadcza również, że praw tych nie naruszy utrwalanie,
rozpowszechnianie i wykorzystanie wizerunku Wykonawcy oraz wykorzystywanych
przez niego materiałów promocyjnych, logotypów i oznaczeń w ramach promocji
wydarzenia, relacji z wydarzenia lub innych materiałów promocyjnych dotyczących
zakresu działalności Zamawiającego.
10. W trakcie trwania wydarzenia, opisanego w ust. 1, będą wykonywane zdjęcia
i nagrania. Nagrania i zdjęcia ukazujące logotypy, znaki handlowe i znaki towarowe
wykorzystywane przez Wykonawcę w celu realizacji Przedmiotu Umowy mogą być
używane w celu informowania i promowania wydarzenia na stronie internetowej
Zamawiającego oraz w różnych mediach (dokumenty, publikacje itp.). Wykonawca
wyraża

zgodę

na

ich

rozpowszechnianie

poprzez

publikowanie

przez

Zamawiającego ewentualnych informacji i zdjęć w trakcie jak i po wydarzeniu.
Niniejsza zgoda udzielona zostaje na czas nieokreślony, w odniesieniu do wszelkich
znanych w dacie zawarcia Umowy pól eksploatacji i bez ograniczeń terytorialnych.
11.W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią
z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw lub z tytułu szkód
wyrządzonych działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, jego pracowników,
przedstawicieli lub osób świadczących na jego rzecz usługi, Wykonawca
obowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego z obowiązku
świadczeń

z

powyższych

tytułów

oraz

do

naprawienia

wszelkich

szkód,

poniesionych przez Zamawiającego w związku z takimi roszczeniami.
12.W przypadku dochodzenia przeciwko Zamawiającemu na drodze sądowej, przez
osoby trzecie roszczeń, o których mowa w ust. 11, Wykonawca zobowiązuje się
przystąpić do procesu po stronie Zamawiającego i podjąć wszelkie czynności
w celu zwolnienia Zamawiającego z udziału w sprawie lub w celu rozstrzygnięcia
sprawy na korzyść Zamawiającego.
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§2
Termin
Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy w dniu 17 czerwca 2019 r.
w godzinach i miejscu określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.
§3
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Z tytułu należytego wykonania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1
Umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 i ust. 5, Zamawiający zobowiązuje
się

zapłacić

Wykonawcy

wynagrodzenie

w

kwocie

……………

zł

brutto

(słownie: ………………… ………… złotych …/100), ustalone w oparciu o wycenę, której
formularz stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się uregulować wynagrodzenie, o którym mowa
w ust. 1 przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie prawidłowo
wystawionej i doręczonej przez Wykonawcę faktury, w terminie 30 dni od dnia jej
otrzymania, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 oraz ust. 5.
3. Za

dzień

zapłaty

Strony

uznają

dzień

obciążenia

rachunku

bankowego

Zamawiającego.
4. W przypadku realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy w zakresie węższym
niż opisany w Załączniku nr 1 do Umowy, z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zapłatę pełnej
kwoty wynagrodzenia. W takim przypadku wynagrodzenie, określone w ust. 1,
ulega proporcjonalnemu obniżeniu i zostanie obliczone przez Zamawiającego
w oparciu o wycenę, formularz której stanowi Załącznik nr 2 do Umowy,
z zachowaniem uprawnień i roszczeń Zamawiającego, o których mowa w § 6
Umowy.
5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 wyczerpuje wszelkie koszty i roszczenia
finansowe Wykonawcy związane z zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy.

§4
Koordynacja działań Stron
1. Osobami odpowiedzialnymi za koordynację działań wynikających z niniejszej
Umowy są:
1)

ze strony Zamawiającego: ………………………, tel. …………….,

4
2)

ze strony Wykonawcy: ………………………, tel. ……………….. .

2. Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej Umowy będzie kierowana
pod adres e-mail:
1)

Zamawiającego: ………………………………………………………………………………,

2)

Wykonawcy: …………………………………………………………………………………….

§5
Siła wyższa
1.

Strony nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań

wynikających

z

Umowy

będących

następstwem

zdarzenia

nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia, pozostającego
poza kontrolą i możliwościami przeciwdziałania Stron, takich jak w szczególności
wybuch wojny, działania terrorystyczne, działania partyzanckie, pożar, powódź,
trzęsienie ziemi, skażenie środowiska materiałami promieniotwórczymi lub
strajki (z wyłączeniem strajku dotyczącego Strony powołującej się na to
zdarzenie) ("Siła Wyższa").
2.

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego
o fakcie

wystąpienia

dokumentacji

przypadku

potwierdzającej

Siły

jej

Wyższej,

wystąpienie

poprzez

oraz

wpływ

przedstawienie
na

realizację

Przedmiotu Umowy.
§6
Odstąpienie od Umowy, kary umowne
1.

W

przypadku

stwierdzenia

przez

Zamawiającego

niewykonania

lub

nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo
odstąpić od Umowy w terminie 5 dni liczonych od dnia, w którym Zamawiający
powziął wiedzę o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu niniejszej Umowy
przez Wykonawcę i żądać zapłaty kary umownej w wysokości 25% łącznej
wartości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.
2.

Strony zgodnie oświadczają, iż skutki ewentualnego odstąpienia od Umowy nie
niweczą takich instytucji Umowy jak: kary umowne (w tym kary umowne za
zwłokę w realizacji Umowy), czy też prawa żądania odszkodowania za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy.

3.

Zamawiający ma również prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej
w przypadku niedotrzymania terminu realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto
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określonego w § 3 ust. 1 za każde 15 minut opóźnienia w stosunku do ustalonego
terminu rozpoczęcia usługi określonego w Załączniku nr 1 do Umowy.
4.

Strony uzgadniają, że Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

5.

Zamawiający

może

przewyższającego

dochodzić

wysokość

kar

na

zasadach

umownych,

ogólnych
do

odszkodowania

wysokości

rzeczywiście

poniesionej szkody.
6.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działania
i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje Przedmiot Umowy, oraz osób
trzecich, o których mowa w § 1 ust. 5 Umowy.

7.

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 bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca może w takim przypadku żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu realnie wykonanej do dnia
odstąpienia przez Zamawiającego części Umowy.

8.

Odstąpienie od Umowy przewidziane w ust. 1 oraz w ust. 7 następuje w drodze
złożenia przez Zamawiającego oświadczenia na piśmie i doręczenia go
Wykonawcy.
§7
Poufność i ochrona danych

1.

Wykonawca i osoby go reprezentujące zobowiązani są zapewnić poufność
informacji, które uzyskają od Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej
Umowy i nie ujawniać tych informacji bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego.

2.

Wykonawca

i

osoby

go

reprezentujące

zobowiązani

są

wykorzystywać

informacje, o których mowa w ust. 1 wyłącznie w celu należytego wykonania
Przedmiotu niniejszej Umowy.
3.

Obowiązek

zachowania

w

tajemnicy

danych

Zamawiającego

dotyczy

w

szczególności informacji prawnie chronionych, które to informacje Wykonawca
lub osoby go reprezentujące uzyskają 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
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decyzji odpowiednich władz. Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty
fakt zawarcia Umowy ani jej treść w zakresie określonym obowiązującymi
przepisami prawa.
4.

Powyższe postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają postanowień
przepisów szczególnych powszechnie obowiązującego prawa, nakładających
obowiązek ujawnienia informacji we wskazanym tymi przepisami zakresie.

5.

Strony zgodnie oświadczają, że 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 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 r. str. 1), zwanej dalej „RODO”.

6.

Wykonawca oświadcza, że spełnił obowiązki informacyjne wynikające z art. 13
lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
lub pośrednio pozyskał w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

7.

Zamawiający oświadcza, że spełnił obowiązki informacyjne wynikające z art. 13
RODO

wobec

swoich

pracowników

i/lub

osób

upoważnionych

do

jego

reprezentowania w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy.
8.

Wykonawca będący osobą fizyczną/osobą fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą oświadcza, że Zamawiający spełnił wobec niego obowiązek
informacyjny wynikający z art. 13 RODO i zapoznał się z treścią klauzuli
informacyjnej dotyczącej przetwarzania jego danych osobowych.

§8
Postanowienia końcowe
1. Umowa niniejsza wchodzi w życie w dniu jej zawarcia.
2. Zmiana osób odpowiedzialnych za koordynację działań wynikających z niniejszej
Umowy oraz ich danych kontaktowych, określonych w § 4 ust. 1 oraz zmiana
adresów do korespondencji, o których mowa w § 4 ust. 2 nie wymaga zmiany
Umowy, a jedynie pisemnego poinformowania drugiej Strony.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich przeszkodach
mających wpływ na realizację niniejszej Umowy.
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5. Spory powstałe przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowiązują się rozstrzygnąć
w drodze postępowania ugodowego. W razie braku możliwości ugodowego
załatwienia sporu, sprawa zostanie poddana rozpoznaniu przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa Kodeks Cywilny
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, ze zm.).
7. W granicach wyznaczonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy, w tym również postanowień
zawartych z Załącznikach, pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych
postanowień Umowy.
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
9. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 2 - Formularz wyceny-oferta wykonawcy
Załącznik nr 3 - Protokół odbioru.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Departament Wsparcia Eksportu

Załącznik nr 1
do umowy nr
z dn.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. ZAMAWIAJĄCY:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa
NIP: 527-281-83-55
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem Zamówienia jest zapewnienie kompleksowej usługi cateringowej dla
gości międzynarodowej konferencji nt. spółdzielczości organizowanej przez Federację
Branżowych Związków Producentów Rolnych, przy współpracy z organizacją COPACOGECA oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konferencja odbędzie się w
dniu 17 czerwca 2019 r., miejsce: Centralna Biblioteka Rolnicza, ul. Krakowskie
Przedmieście 66, Warszawa, w godzinach 13:00 – 15:00 (Zamawiający zastrzega
możliwość zmiany godzin realizacji zamówienia). W konferencji przewidziany jest
udział około 100 osób, w tym przedstawicieli zagranicznych instytucji i organizacji
sektora rolnego. Celem zamówienia jest zaprezentowanie uczestnikom konferencji
polskich produktów i artykułów rolno-spożywczych wysokiej jakości oraz promocja
polskich tradycji kulinarnych. Prezentacja polskiej żywności służyć ma promocji
tradycyjnych polskich potraw w eleganckiej odsłonie.
Usługa powinna zostać wykonana zgodnie z warunkami opisanymi poniżej.
Realizacja zamówienia
W ramach umowy Wykonawca zapewni:
1. opracowanie menu oraz przygotowanie i wydanie potraw obiadowych
z polskich produktów wysokiej jakości (tam gdzie to możliwe posiadających znaki
jakości UE lub krajowe), w tym:
a)

po 60 porcji 4 rodzajów tradycyjnych polskich przystawek (1 porcja ca. 100
g) – łącznie 240 przystawek;

b)

po 80 porcji 2 rodzajów tradycyjnych polskich zup (1 porcja ca. 200 ml) –
łącznie 160 porcji zupy;
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c)

80 porcji tradycyjnego polskiego dania mięsnego wykonanego z mięsa
białego (1 porcja – ca. 150 g) (danie gorące);

d)

80 porcji tradycyjnego polskiego dania mięsnego wykonanego z mięsa
czerwonego (1 porcja – ca. 150 g) (danie gorące);

e)

80 porcji tradycyjnego polskiego dania wegetariańskiego lub rybnego
(1 porcja – ca. 250 g); (danie gorące);

f)

tradycyjne polskie dodatki warzywne oraz skrobiowe do ww. dań (danie
gorące);

g)

po 70 porcji 4 rodzajów tradycyjnych polskich deserów (1 porcja – ca. 100
g) – łącznie 280 porcji deserów;

h)

napoje: kawa, herbata (z dodatkami: cukier, cytryna, mleczko), woda
(gazowana, niegazowana); soki z polskich owoców (2 rodzaje) – bez
ograniczeń.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia liczby
porcji oraz liczby przygotowywanych dań.

2. zapewnienie terminowego transportu wszystkich produktów oraz sprzętu
niezbędnego do wykonania zlecenia do siedziby Centralnej Biblioteki Rolniczej;
3. zapewnienie sprzętu gastronomicznego niezbędnego do wykonania przedmiotu
zamówienia;
4. zapewnienie wyposażenia niezbędnego do wydawania potraw, w tym niezbędnej
liczby stołów wraz z białymi nakryciami (obrusy, skirtingi);
5. zapewnienie 14 stołów koktajlowych, wraz z odpowiednimi nakryciami;
6. zapewnienie zastawy porcelanowej i ceramicznej, naczyń szklanych oraz sztućców
platerowych w liczbie niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia;
7. zapewnienie atrakcyjnej aranżacji potraw wraz z opisami w języku polskim
i angielskim;
8. zapewnienie kompleksowej i sprawnej obsługi kelnerskiej;
9. usunięcie i wywóz odpadów powstałych podczas wykonywania zlecenia;
10. koordynację sprawnego przebiegu obsługi cateringowej spotkania, tj.
a)

bieżącego sprzątania stolików i bufetów,

b)

serwowania dań i napojów.

Gotowość realizacji usługi: do ustalenia z Zamawiającym.
Oferowana cena za realizację przedmiotu zamówienia powinna zawierać cenę
netto oraz cenę brutto, zgodnie z formularzem ofertowym.
Do oferty należy dołączyć:


propozycję menu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
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III. DODATKOWE INFORMACJE
1. Za terminowe i należyte wykonanie Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie przelewem w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo
wystawionej faktury do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Ustalone
wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie
w związku z wykonaniem przedmiotu Zamówienia. Wystawienie faktury przez
Wykonawcę nastąpi po wykonaniu Zamówienia oraz po podpisaniu bez zastrzeżeń
Protokołu odbioru usługi. Płatność będzie realizowana w polskich złotych,
przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze wystawionej przez
Wykonawcę.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia drobnych modyfikacji
w zakresie menu, nie mających wpływu na wysokość wartości Zamówienia,
i w pełnym porozumieniu z Wykonawcą.
3. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy Zamówienia należytej staranności,
wysokiej jakości świadczonych usług oraz profesjonalnego podejścia do ich
wykonania.
4. Miejsce realizacji usługi (Centralna Biblioteka Rolnicza) nie posiada zaplecza
kuchennego, co należy uwzględnić w trakcie planowania usługi.
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Załącznik nr 2
do umowy nr
z dn.

FORMULARZ WYCENY – OFERTA WYKONAWCY (wzór)

Lp.
1.

Usługa

Wycena poszczególnych
modułów

Usługa gastronomiczna dla 100 osób - przygotowanie po
60 porcji 4 rodzajów tradycyjnych polskich przystawek
(1 porcja ca. 100 g) – łącznie 240 przystawek

………………..….. PLN netto
………………..….. PLN brutto

Cena jednostkowa (1 porcja) …..…. PLN netto / …..…. PLN
brutto
2.

Usługa gastronomiczna dla 100 osób – przygotowanie po
80 porcji 2 rodzajów tradycyjnych polskich zup (1 porcja
ca. 200 ml)

………………..….. PLN netto
………………..….. PLN brutto

Cena jednostkowa (1 porcja) …..…. PLN netto / …..…. PLN
brutto
3.

Usługa gastronomiczna dla 100 osób – przygotowanie po
80 porcji tradycyjnego polskiego dania mięsnego
wykonanego z mięsa białego (1 porcja – ca. 150 g)

………………..….. PLN netto
………………..….. PLN brutto

Cena jednostkowa (1 porcja) …..…. PLN netto / …..…. PLN
brutto
4.

Usługa gastronomiczna dla 100 osób – przygotowanie 80
porcji tradycyjnego polskiego dania mięsnego wykonanego
z mięsa czerwonego (1 porcja – ca. 150 g)

………………..….. PLN netto
………………..….. PLN brutto

Cena jednostkowa (1 porcja) …..…. PLN netto / …..…. PLN
brutto
5.

Usługa gastronomiczna dla 100 osób – przygotowanie 80
porcji tradycyjnego polskiego dania wegetariańskiego lub
rybnego (1 porcja – ca. 150 g)

………………..….. PLN netto
………………..….. PLN brutto

Cena jednostkowa (1 porcja) …..…. PLN netto / …..…. PLN
brutto
6.

Usługa gastronomiczna dla 100 osób – tradycyjne polskie
dodatki warzywne oraz skrobiowe do dań wymienionych
w pkt 3,4,5
Cena jednostkowa (1 porcja) …..…. PLN netto / …..…. PLN
brutto

………………..….. PLN netto
………………..….. PLN brutto
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7.

Usługa gastronomiczna dla 100 osób – przygotowanie po
70 porcji 4 rodzajów tradycyjnych polskich deserów (1
porcja – ca. 100 g) – łącznie 280 porcji

………………..….. PLN netto
………………..….. PLN brutto

Cena jednostkowa (1 porcja) …..…. PLN netto / …..…. PLN
brutto
8.

Usługa gastronomiczna dla 100 osób – napoje: kawa,
herbata (z dodatkami: cukier, cytryna, mleczko), woda
(gazowana, niegazowana); soki z polskich owoców (2

………………..….. PLN netto
………………..….. PLN brutto

rodzaje) – bez ograniczeń
Cena jednostkowa (1 porcja) …..…. PLN netto / …..…. PLN
brutto
9.

Zapewnienie technicznej i logistycznej obsługi:
niezbędnego wyposażenia, sprzętu, oraz obsługi
Cena ……… PLN netto / …..…. PLN brutto

Suma 1+2+3+4+5+6+7+8+9

………………..….. PLN netto
………………..….. PLN brutto

………………..…..

PLN netto

………………..…..

PLN brutto

………………………………………
(Podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 3
do umowy nr
z dn.

PROTOKÓŁ ODBIORU (wzór)
(dotyczy umowy nr

z dn.

2019 r.)

1. PRZEDMIOT ODBIORU
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie kompleksowej usługi cateringowej
w trakcie międzynarodowej konferencji nt. spółdzielczości organizowanej w dniu
17 czerwca 2019 r. w Warszawie, w tym przygotowanie i wydanie tradycyjnych
polskich dań wykonanych z polskich produktów wysokiej jakości.

OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W ODBIORZE
– ze strony Zamawiającego: ………………………………………………………………………….
– ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………………………………...
3. DATA ODBIORU
…………………………
4. UWAGI
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

