załącznik nr 2 do siwz

................................................................
(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Ja (My), niżej podpisany (ni) ....................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :
.............................................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)
..................................................................................................................................... .......................................
(adres siedziby wykonawcy)
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

REALIZACJĘ DOSTAW W ZAKRESIE SERWISU KAWOWEGO DLA UCZESTNIKÓW KURSÓW
PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU PN.: „WIĘCEJ WIEM – LEPIEJ ZARZĄDZAM”
oświadczam(my), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy):
nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

..............................., dn. ...............................

...............................................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

Załącznik nr 3 do siwz

................................................................
(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :
...................................................................................................................................................................... .............
(pełna nazwa wykonawcy)
...................................................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
REALIZACJĘ DOSTAW W ZAKRESIE SERWISU KAWOWEGO DLA UCZESTNIKÓW KURSÓW
PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU PN.: „WIĘCEJ WIEM – LEPIEJ ZARZĄDZAM”
oświadczam(my), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy):

1.
2.
3.
4.

Posiada uprawnienia do wykonania działalności z zakresu przedmiotu zamówienia,
Posiada wiedzę i doświadczenie,
Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

..............................., dn. ...............................

.................................................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,
w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika
wykonawców)

Załącznik nr 4 do SIWZ

Wzór Umowy NR ....................

Zawarta w dniu: ................. w oparciu o wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art.11 ust. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych pomiędzy:
Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym, ul. Hoża 6, 71- 699 Szczecin, NIP 851-00-15-602, REGON P –
000221675 reprezentowanym przez Dyrektora - Elżbietę Moskal, zwanym dalej Zamawiającym
a
................................................................................................................................
................................................................................................................................
NIP .......................

REGON ......................, reprezentowanym przez:

1. .......................................................................................................................
2. .......................................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą na:
REALIZACJĘ DOSTAW W ZAKRESIE SERWISU KAWOWEGO DLA UCZESTNIKÓW KURSÓW
PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU PN.: „WIĘCEJ WIEM – LEPIEJ ZARZĄDZAM”.
§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi związane ze świadczeniem usług cateringowych,
polegających na zapewnieniu uczestnikom w trakcie szkolenia bufetu kawowego (kawa, herbata, ciastka).
2. Ilość dni szkoleniowych wynosi: 688, ilość „osobodni” wynosi: 11.680.
3. Szkolenia organizowane są przez Zamawiającego na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego w
Szczecinie.
4.Termin, miejsce szkoleń będzie podawany Wykonawcy przez Zamawiającego nie później niż 14 dni przed każdym
szkoleniem.
5.Oferta Wykonawcy stanowi integralną część niniejszej umowy.
§2
1.Termin realizacji zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2013r.
2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 strony ustalają wynagrodzenie wyliczone w oparciu o stawkę w
wysokości ……………..brutto za 1 osobodzień szkolenia (słownie: …………. złotych brutto za 1 osobodzień
szkolenia), to jest łącznie za całość zamówienia licząc według kalkulacji: Łączna ilość osobodni szkolenia: 11.680 x
stawka za 1 osobodzień…………… zł =…………zł brutto).
2. Podstawę do zapłaty stanowić będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT.
3. Należności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy płatne będą w cyklu miesięcznym po wykonaniu usługi,
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT w ciągu 14 dni od dostarczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4. Za datę zapłaty strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy określony w §1 z najwyższą starannością.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe podczas i w związku z wykonywaniem usługi, a
wyrządzone Zamawiającemu , jak i beneficjentom szkoleń.
3.Wykonawca przedkłada Zamawiającemu kopię zawartej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności. Wykonawca
oświadcza, że przedmiot zamówienia będzie przygotowany zgodnie z przepisami sanitarno – higienicznymi, przy
przestrzeganiu przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych, m. in.
ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz.1125, z zm.).
4. Wykonawca nie powierzy osobie trzeciej wykonania całości lub części niniejszej umowy bez zgody zamawiającego.
§5
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania kar umownych:
1. Za zwłokę w terminie realizacji dostaw cząstkowych wysokości 1% wartości zamówionego towaru na podstawie
wystawionych przez wykonawcę faktur za każdy dzień zwłoki,
2. Za brak dostawy w wysokości 10% wartości niedostarczonego towaru na podstawie ilości zamówienia i cen
zawartych w ofercie przetargowej.
3. Za nie wywiązanie się z warunków umowy w wysokości 5% wartości łącznego zamówienia podanego w ofercie.
4. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych przenoszącego wartość
zastrzeżonych powyżej kar umownych.
5. W przypadku opóźnienia Wykonawcy, dającego podstawy do uznania, iż wykonanie przez Wykonawcę usługi
danego dnia będzie niemożliwe, Zamawiający ma możliwość wykonania zastępczego usługi na koszt Wykonawcy.
6.Zamawiający może odstąpić w trybie natychmiastowym od umowy w przypadku rażącego naruszenia postanowień
niniejszej umowy lub w przypadku utraty przez Wykonawcę uprawnień do realizacji umowy.
7. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
8. Strony dopuszczają możliwość:
1) zmian redakcyjnych umowy,
2) zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków
dotyczących którejkolwiek Stron,
3) zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych,
4) zmiany terminu określonego w § 2 ust. 1,
5) zmiany obiektu określonego w § 1 ust. 3 pod warunkiem spełniania przez nowy obiekt kryteriów szczegółowo
określonych w siwz
6) zmian osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia, pod warunkiem spełniania przez te osoby
warunków określonych w siwz.

§6
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8
Organem rozstrzygającym o ewentualnych sporach wynikłych z realizacji umowy jest właściwy Sąd z terenu
działalności Zamawiającego.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:

………………………………

Wykonawca

……………………………..

