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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
 

Szczegółowe określenie Przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na potrzeby projektu świadczenie usługi 

cateringowej na potrzeby projektu Ogólnopolska Giełda Projektów 2017 – organizacja przerw lunchowych wraz 
z zapewnieniem niezbędnej przestrzeni ze szczególnym zwróceniem uwagi na: 

1. Liczba usług: 1 
2. Terminy świadczenia usługi cateringowej:  

19.10.2017 r. w godz. 13.30 – 14.30 
20.10.2017 r. w godz. 12.30 – 13.30 

3. Liczba osób: 260. 
4. Wykonawca zapewni przestrzeń na organizację przerw lunchowych w odległości nie większej niż 1000 m od 

Muzeum Miasta Gdyni (ul. Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia) i Gdyńskiego Centrum Filmowego (plac 
Grunwaldzki 2, 81-365 Gdynia). 

5. Zamawiający wymaga, aby usługa cateringowa w obydwu wskazanych terminach realizowana była w tej samej 
lokalizacji.  

6. Wykonawca zapewni co najmniej 10-osobową obsługę kelnerską na czas trwania usługi. 
7. Napoje i potrawy będą serwowana w formie bufetu w ilości adekwatnej do liczby uczestników. 
8. Wykonawca zapewni: stoły (stabilne, odpowiadające swoim wyglądem i rozmiarem miejscu realizacji usługi 

cateringowej), zastawę (niedopuszczalna jest zastawa jednorazowego użytku), dekorację – w miarę potrzeb 
(kwiaty cięte, niedopuszczalne są sztuczne kwiaty), obsługę kelnerską oraz obsługę sprzątania (sukcesywnie w 
trakcie trwania posiłków, catering powinien być gotowy na 30 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia 
posiłku). 

9. Menu:  
- min. 2 zupy do wyboru, w tym jedna wegetariańska, 
- min. 3 dania główne do wyboru, w tym jedno mięsne, jedno rybne, jedno wegetariańskie, 
- min. 2 rodzaje dodatków do wyboru (np. kasza, ziemniaki, ryż), 
- min. 3 dodatki warzywne do wyboru (np. sałatki, pieczone warzywa), 
- napoje zimne (woda z cytryną, soki/lemoniada). 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamiany ww. posiłków na posiłki bezglutenowe i wegańskie, jeśli 
którykolwiek z uczestników projektu z wyprzedzeniem przekaże Zamawiającemu informację o diecie.  
11. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu co najmniej 2 wariantów menu (e-mail) najpóźniej    
w terminie do 9 października 2017 r. Zamawiający dokona wyboru menu i poinformuje Wykonawcę (e-mail) o decyzji 
w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania wariantów menu. 
12. Wypłata wynagrodzenia następuje po wykonanej usłudze będącej Przedmiotem zamówienia. 
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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia 

NAZWA (imię i nazwisko) WYKONAWCY: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ADRES (siedziba lub miejsce zamieszkania) WYKONAWCY: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

NAZWA I ADRES FIRMY (zakładu) PROWADZONEJ PRZEZ  WYKONAWCĘ: _____________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

TELEFON: _________________________________ 

FAKS: _____________________________________ 

ADRES E-MAIL: _____________________________ 

NUMER NIP: ________________________________ 

NUMER REGON: _____________________________ 

 

OFERTA 

Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi cateringowej na potrzeby 

projektu Ogólnopolska Giełda Projektów 2017 – organizacja przerw lunchowych wraz z zapewnieniem 

niezbędnej przestrzeni oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem i na warunkach zawartych 

w Ogłoszeniu i załącznikach, w następującej cenie: 

Wartość netto za całość 
usługi cateringowej 

Podatek VAT 
Cena za całość usługi 

cateringowej Stawka Kwota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce realizacji usługi 
cateringowej 

(nazwa, dokładny adres) 

 

 

_____________________________________________________ 

 

 

Części zamówienia oraz firmy podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć ich wykonanie: 

Lp. 
Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy 

podwykonawcy 
Nazwa i adres podwykonawcy 

1.   

…   
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY: 

1. Zapoznaliśmy się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia) i nie 

wnosimy w tym zakresie zastrzeżeń. 

2. Oświadczamy, że informacje zawarte w istotnych postanowieniach umowy (Załącznik nr 4 do Ogłoszenia) 

zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy 

na wskazanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

3. Ofertę niniejszą składamy na ........1 kolejno zaparafowanych i ponumerowanych stronach. 

 

 

 

 

 
 
 
 
____________________________________________              ____________________________________________ 
                                (miejscowość, data)                                                                             (czytelny podpis Wykonawcy) 

 
 
 
Załącznikami do niniejszej oferty są:2  
 

 
1. __________________________________                    2. __________________________________ 

3. __________________________________                    4. __________________________________ 

5. __________________________________                    6. __________________________________ 

7. __________________________________                    8. __________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Należy wpisać łączną ilość stron tj. formularz oferty wraz z wszystkimi załącznikami i dokumentami wymaganymi w Ogłoszeniu 
2 Należy wymienić wszystkie dokumenty załączone do oferty 
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Załącznik nr 3 do Ogłoszenia 
 
                      

                         O Ś W I A D C Z E N I E  
                                                    (zgodnie z art. 25a ust. 1 upzp) 

 
 
             (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 
 
 

 

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi cateringowej na 

potrzeby projektu Ogólnopolska Giełda Projektów 2017 – organizacja przerw lunchowych wraz z 

zapewnieniem niezbędnej przestrzeni prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury, oświadczam, co 

następuje: 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu.  

 

 

 

____________________________________________              ____________________________________________ 
                                (miejscowość, data)                                                                             (czytelny podpis Wykonawcy) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz 

zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy ich 

przedstawianiu. 

 

 

 

____________________________________________              ____________________________________________ 
                                (miejscowość, data)                                                                             (czytelny podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do Ogłoszenia 

 

Is totne postanowienia  umowy  
 

 
w wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego procedury udzielenia zamówienia na usługi społeczne określonej w 

art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. 

zm.), dalej zwaną w skrócie upzp, o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, zaś Wykonawca zobowiązuje się do świadczenie usługi cateringowej na potrzeby 

projektu Ogólnopolska Giełda Projektów 2017 – organizacja przerw lunchowych wraz z zapewnieniem 

niezbędnej przestrzeni, zwanych dalej „Cateringiem””.  

2. Szczegółowy zakres czynności i usług, które zostaną wykonane przez Wykonawcę w ramach cateringu oraz 

szczegółowe obowiązki i uprawnienia Wykonawcy i Zamawiającego określa niniejsza Umowa wraz z 

załącznikami do niej, stanowiącymi jej integralną część, w szczególności Załącznikiem nr 1 – szczegółowym 

opisem przedmiotu zamówienia oraz Załącznikiem nr 2 – ofertą Wykonawcy.  

 

§ 2 

W ramach niniejszej umowy Wykonawca oświadcza, że: 

1. posiada kwalifikacje, doświadczenie i personel niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w 

§ 1 powyżej; 

2. zapoznał się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dotyczącymi zakresu oraz wymogów 

dotyczących prac objętych Przedmiotem zamówienia  i zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu zamówienia 

zgodnie z wymogami określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz Ofercie złożonej przez 

Wykonawcę przy czym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz Oferta stanowią odpowiednio 

załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej umowy; 

3. postanowienia niniejszej umowy wykona z zachowaniem zasady najwyższej staranności, zgodnie ze swoimi 

kwalifikacjami i posiadaną wiedzą fachową. 

4. Osobami odpowiedzialnymi za realizację postanowień niniejszej umowy są: 

4.1. ze strony Zamawiającego: Irena Madej, tel. 22 2 100 194, imadej@nck.pl 

4.2. ze strony Wykonawcy: _________________________________________________________________ 

5. jest przedsiębiorcą i zatrudnia pracowników oraz zleceniobiorców, 

6. stosowane przez Wykonawcę wynagrodzenia dla pracowników i zleceniobiorców nie są niższe niż 

wynagrodzenia minimalne wynikające z przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.  
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§ 3 

1. Z tytułu realizacji Przedmiotu zamówienia opisanego w § 1 niniejszej umowy Strony ustalają łączne 

wynagrodzenie w wysokości _____ zł netto (słownie: __________ zł netto) +_____ % podatku VAT w kwocie 

_____ zł (słownie: _________ zł), tj. łącznie _____ zł brutto (słownie: __________ zł brutto).  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, jest wynagrodzeniem brutto, tj. uwzględnia wszelkie 

obciążenia publicznoprawne i wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem po zrealizowaniu przez Wykonawcę usługi będącej Przedmiotem 

zamówienia, na rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionego przez Wykonawcę 

dokumentu księgowego (faktury VAT/rachunku) w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia do siedziby 

Zamawiającego. 

 

§ 4 

1. Strony zgodnie ustalają, że w razie niewykonania przez Wykonawcę Przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci 

na rzecz Zamawiającego karę w wysokości 30% wynagrodzenia opisanego w § 3 ust. 1. 

2. Strony zgodnie ustalają, iż Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

3. Kara umowna płatna będzie przelewem na podstawie prawidłowo wystawionego przez Zamawiającego 

dokumentu księgowego w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia do siedziby Wykonawcy. 

 

§ 5 

1. Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą 

być dokonywane wyłącznie w zakresie określonym w Ogłoszeniu. 

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy Strony poddadzą rozstrzygnięciu sądu właściwego ze względu na 

siedzibą Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – prawo zamówień publicznych. 

4. Każda ze stron oświadcza, iż przeczytała osobiście niniejszą Umowę, w pełni ją rozumie i akceptuje, na dowód 

czego składa poniżej własnoręcznie swoje podpisy. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego oraz 

Wykonawcy. 

 

  WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY   

  

 

 ___________________________   __________________________ 

 

Załączniki: Numer 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; Numer 2: Oferta Wykonawcy 
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Załącznik nr 5 do Ogłoszenia 
 

Wykaz usług wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 

rzecz których zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów należytego ich 

wykonania 

 

Lp. Nazwa usługi  
Termin 

wykonania 
Wartość 

Nazwa i adres 

Zamawiającego 

1.   

 

 

2.   

 

 

3.   

 

 

…   

 

 

…   

 

 

 
Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów należytego wykonania usług realizowanych na rzecz 
Narodowego Centrum Kultury. 
 

 

 

______________________________________________           ______________________________________________ 
                                (miejscowość, data)                                                                                       (czytelny podpis Wykonawcy) 


