Umowa na wykonanie usługi cateringowej

zawarta w dniu ...................... w Poznaniu, pomiędzy:
Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Poznaniu, 60-163 Poznań,
ul. Sieradzka 29, NIP 779-20-84-133, który jako państwowa jednostka organizacyjna
posiadająca osobowość prawną działa na podstawie ustawy z dnia 22 października 2004 r.
o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. 2017 r. poz. 1149).
reprezentowanym przez:
Wiesławę Nowak - Dyrektora
zwanym dalej „Zamawiającym”
a:
...........................................
...........................................
...........................................
NIP ………………………
reprezentowanym przez .........................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”,
zwanych dalej „Stronami”

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług cateringowych w trakcie
konferencji „ Dziedzictwo Kulturowe Wielkopolskiej Wsi w dniu 29.10.2019 r w
Sielinku.
Szczegółowy zakres przedmiotu umowy opisany został w zapytaniu ofertowym z dnia
15.10.2019 r. (załącznik do umowy).
§2
1. Przewidywany termin wykonania umowy:
29.10.2019 r
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości zamówienia do 30% w terminie
do 1 godziny przed rozpoczęciem spotkania .
§3
1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę
brutto: ................. zł (słownie złotych:..................................................................................).
2. Podstawą zapłaty będzie faktura VAT.
3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie xx dni od dnia
dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
§4
1. Nadzór nad realizacją umowy z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: ………………………e-mail: ……………………..
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2. Nadzór nad realizacją umowy z ramienia Wykonawcy
………………….. e mail …………………………………..

sprawować

będzie

§5
1.Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną Zamawiającemu:
1.1 Za nienależyte wykonanie umowy Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia
kary umownej w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy za każde naruszenie,
1.2 w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy,
Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10 %
wartości umowy określonej w § 3 ust. 1.
2. Dopuszcza się potrącanie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Niezależnie od kary umownej, o której mowa w ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie
prawo do żądania od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej
kary w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.
4. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy.
§6
Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§7
Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd
miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§8
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie
Kodeksu cywilnego.
2. Administratorem danych osobowych jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w
Poznaniu, 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29, adres mailowy: wodr@wodr.poznan.pl. Adres
mailowy inspektora ochrony danych: iod@wodr.poznan.pl. Tel.: 618-685-272.
Dane przetwarzane są na podstawie Ustawy z dna 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz na podstawie Rozporządzenia 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 art.6, pkt1.a, b, c).
Przesłanie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych
osobowych i jest niezbędne do zawarcia umowy.

Dane przechowywane będą przez okres 4 lat lub wskazany przez Ustawę z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 395) i Ustawę z 29
sierpnia1997 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800) Ordynacja podatkowa, a następnie
niszczone, chyba że inne przepisy nakazują archiwizowanie danych przez okres dłuższy.
WODR informuje o prawie do: żądania od administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie
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wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych, a także o
prawie do wniesienia skargi do UODO. Dane będą udostępniane zgodnie z Prawem
Zamówień Publicznych.

3.

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

dwa dla

Załączniki:
1. Zapytanie Ofertowe
2. Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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