„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Projekt

Umowa realizowana jest w ramach projektu „Działania informacyjno-promocyjne KSOW PROW 2014-2020 –
2019 rok” w ramach Pomocy Technicznej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Umowa Nr........../UMWM/......../2019/RW-D-III
Zawarta w dniu ………………………….. pomiędzy Województwem Mazowieckim, ul. Jagiellońska 26, 03–719
Warszawa, NIP: 113-245-39-40, REGON 015528910, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez
Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działają na podstawie udzielonych upoważnień:
1)
....................................................................................................................................................................................
2)
....................................................................................................................................................................................
a ......................................... ..........zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez ......................................,
o treści następującej:
Do umowy stosuje się art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ wartość zamówienia
nie przekracza równowartość w złotych kwoty 30.000 €.
§ 1. Określenie przedmiotu i terminu realizacji umowy
1.

2.
3.

Przedmiotem umowy jest zakup usługi gastronomicznej i wynajmu sali konferencyjnej wraz
z wyposażeniem i obsługą w związku z organizacją XIII Mazowieckiego Kongresu Rozwoju Obszarów
Wiejskich dla maksymalnie 250 uczestników. Szczegółowy zakres usług określony jest w załączniku do
umowy.
Wykonanie usług nastąpi w dniu 23 września 2019 r. w ................................................................
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o ostatecznej liczbie osób, dla których będą świadczone usługi, będące
przedmiotem niniejszej umowy, najpóźniej na 7 dni przed terminem wykonania usługi.
§ 2. Wynagrodzenie

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

1.

2.

Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy wyniesie nie więcej niż ...................... zł brutto, słownie:
............................................................................................................. złote ...../100. Ostateczna wartość
wynagrodzenia będzie odpowiadać kosztowi wynajmu sali konferencyjnej i iloczynowi rzeczywistej liczby
uczestników i sumie kosztów obiadu trzydaniowego oraz serwisu kawowego.
Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na dokumencie
księgowym, po wykonaniu usługi, w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionego dokumentu księgowego z zastrzeżeniem § 3.
Za datę dokonania płatności Strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu
do banku.
Dokument księgowy należy wystawić na:
NABYWCA: Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP: 1132453940
ODBIORCA/PŁATNIK FAKTURY: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa.
Na dokumencie księgowym zostanie zamieszczony przez Wykonawcę numer niniejszej umowy.
Dokument księgowy powinien być dostarczony Zamawiającemu na adres: Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03-469
Warszawa.
Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020,
realizacja Dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 (działanie 8 Plan komunikacyjny) dla
województwa mazowieckiego.
§ 3. Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić konsultacje z Departamentem Rolnictwa i Rozwoju Obszarów
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w razie jakichkolwiek
niejasności, jakie wynikną w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu
zamówienia.
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3.

4.
5.

6.

7.

8.

1.

2.
3.
4.

Nie później niż w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy
o pracę (min. na czas trwania realizacji przedmiotu umowy) przynajmniej …. osoby, które spełniają warunki
klauzuli społecznej, deklarowanej w ofercie Wykonawcy (jeśli dotyczy).
Wykonawca w dniu podpisania niniejszej umowy przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające
zatrudnienie osób wskazanych w ust. 3 (jeśli dotyczy).
Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się przedstawić bieżące dokumenty
potwierdzające, że przedmiot umowy jest wykonywany przez osoby będące pracownikami, o których mowa w
ust. 3 (jeśli dotyczy).
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności
zawodowej, rzetelnie, terminowo, a także do przestrzegania obowiązującego prawa oraz dbałości o interesy
Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu
umowy i nie istnieją żadne przeszkody natury merytorycznej, technicznej i organizacyjnej dla profesjonalnego
wykonania przedmiotu umowy oraz bieżącej, niezakłóconej realizacji powierzonych czynności przez cały
okres obowiązywania umowy.
Wykonawca nie może dokonać cesji praw i obowiązków wykonania niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej.
§ 4. Kary umowne i odstąpienie od umowy
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% ostatecznej wartości wynagrodzenia
określonego zgodnie z § 2 ust. 1, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub
odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Zamawiający i Wykonawca mają prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego kary umowne.
Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia (z dokumentu
księgowego).
Za wszelkie ewentualne szkody spowodowane przez uczestników XIII Mazowieckiego Kongresu Rozwoju
Obszarów Wiejskich, odpowiadają sprawcy tejże szkody.
§ 5. Klauzula poufności

1.

2.

3.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności i do nie wykorzystywania w innym celu niż określony
w niniejszej umowie wszelkich informacji uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej
umowy, z wyjątkiem:
1) informacji publicznie dostępnych,
2) informacji,
w
których
posiadanie
Wykonawca
wszedł,
bez
naruszenia
prawa,
z innych źródeł,
3) informacji, co do których Zamawiający pisemnie zezwolił na ich ujawnienie lub wykorzystanie
w innym celu.
Wykonawca oświadcza, iż zobowiąże swoich pracowników oraz osoby działające na jego zlecenie do
zachowania
w
poufności
i
do
nie
wykorzystywania
w
innym
celu
niż
określony
w niniejszej umowie informacji, o których mowa w ust. 1.
Obowiązek zachowania informacji w poufności nie dotyczy sytuacji, w których Wykonawca zobowiązany jest
do przekazania posiadanych informacji podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do żądania
udzielenia takich informacji w związku z prowadzonym postępowaniem.
§ 6. Postanowienia końcowe

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej podpisanej przez obie
Strony.
Sprawy nieuregulowane umową podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących aktów
prawnych.
W przypadku zaistnienia sporu, będzie on rozstrzygany przez strony polubownie, a w przypadku niemożności
dojścia do porozumienia, przez właściwy miejscowo sąd dla siedziby Zamawiającego.
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje
Zamawiający, a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.
Integralną częścią umowy jest załącznik.
Zamawiający

Wykonawca
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Załącznik do umowy Nr........../UMWM/......../2019/RW-D-III z dnia..............................
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług: gastronomicznej i wynajmu sali konferencyjnej wraz
z obsługą w związku z organizacją XIII Mazowieckiego Kongresu Rozwoju Obszarów Wiejskich, który odbędzie się
23 września 2019 r.. Zamówienie obejmuje w szczególności:
1.
2.
3.

4.
5.

Obiad trzydaniowy (zupa, drugie danie, deser, napój (woda i soki) oraz kawa i herbata do wyboru) dla
maksymalnie 250 osób. Wartość usługi wynosi nie więcej niż: ………….. zł.
Serwis kawowy (kawa, herbata, mleczko, cytryna, woda mineralna, soki owocowe, kruche ciasteczka) dla
maksymalnie 250 osób. Wartość usługi wynosi nie więcej niż: …………… zł.
Wynajem sali konferencyjnej wraz z obsługą dla maksymalnie 250 osób, wyposażonej w dwa ekrany i dwa
rzutniki – kompatybilne z jednym komputerem przy stole prezydialnym, dwa mikrofony, nagłośnienie, ustawienie
siedzeń – teatralne. Wartość usługi wynosi: ………… zł.
Bezpłatne zapewnienie miejsc parkingowych dla gości;
Bezpłatne zapewnienie stołów pokrytych suknem i krzeseł z przeznaczeniem na miejsce rejestracji uczestników.
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