
Załącznik nr 2 

Projekt umowy 

UMOWA nr KA………………..2021 

o świadczenie usługi gotowania posiłków dla osób potrzebujących spełniających kryteria 

Rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” z terenu miasta Ciechanów 

zawarta w dniu ................. r. w Ciechanowie pomiędzy 

Gminą Miejską Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów, NIP: 566-187-65-36, 

jako „Nabywcą” reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta 

Ciechanów – Krzysztofa Kosińskiego z dnia 1.02.2019 roku przez Panią …………………….– 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. H. Sienkiewicza 32D, 

przy udziale Głównego Księgowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie 

– Pani …………………………, 

zwanym w dalszej części umowy Odbiorcą 

a 

............................................................................................................................ 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 

Umowę zawarto z pominięciem zasad i trybu udzielania zamówień publicznych zgodnie z 

art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 

1843 ze zm.). 

§ 1 

1. Odbiorca zleca usługę gotowania posiłków dla wskazanych podopiecznych Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie a Wykonawca przyjmuje zlecenie.  

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia do prowadzenia żywienia i 

usługę wykonywać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami świadczenia 

usług, ze szczególnym uwzględnieniem zasad dobrej praktyki higienicznej oraz 

przestrzegania norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez 

Instytut Żywienia i Żywności. 

§ 2 

1. Ilość porcji będzie określana przez Odbiorcę najpóźniej do ostatniego dnia każdego 

miesiąca na miesiąc następny. 

2. Strony dopuszczają możliwość weryfikacji listy podopiecznych wyznaczonych do 

korzystania z obiadów za 3-dniowym wyprzedzeniem. 

§ 3 

Żywienie będzie prowadzone w lokalu ........................................... przez pięć dni w 

tygodniu (poniedziałek – piątek) z wyłączeniem świąt przypadających w tygodniu, według 

ilości porcji określonej w zamówieniu. 

§ 4 

1. Strony ustalają, iż cena 1 (jednego) posiłku wynosi …........ zł brutto (słownie: 

...............................). 



2. Wykonawca wystawia faktury VAT za wykonaną usługę w terminach miesięcznych do 5 

(piątego) dnia następnego miesiąca.  

3. Należność za posiłki będzie realizowana przelewem w ciągu 14 dni od dnia otrzymania 

przez Odbiorcę faktury VAT, po potwierdzeniu prawidłowego wykonania zamówienia, na 

konto bankowe Wykonawcy każdorazowo wskazane na fakturze. 

4. Dane do wystawienia faktury: Gmina Miejska Ciechanów Pl. Jana Pawła II 6, 06-400 

Ciechanów NIP:566-187-65-36 Odbiorcą i płatnikiem faktury będzie Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, ul. H. Sienkiewicza 32D, 06- 400, na adres którego należy dostarczyć 

fakturę VAT. 

§ 5 

Strony ustalają kary umowne: 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Odbiorcy za odstąpienie od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości posiłków za ostatni pełny 

miesiąc kalendarzowy. 

2. Odbiorca zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za odstąpienie od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Odbiorcy w wysokości 20% wartości posiłków za ostatni pełny miesiąc 

kalendarzowy. 

3. Wartość o której mowa w pkt. 1 i 2 zostanie ustalona według faktury z miesiąca 

poprzedzającego rozwiązanie umowy. 

§ 6 

Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od 11.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

§ 7 

1. Odbiorca zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowego wykonania przyjętych 

obowiązków przez Wykonawcę w zakresie żywienia zakwalifikowanych przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej podopiecznych. 

2. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków a w 

szczególności zaniżania wagi lub kaloryczności posiłków Odbiorca ma prawo 

natychmiastowego rozwiązania umowy. 

§ 8 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 9 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 10 

Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

.....................................................    ...................................... 

(podpis i pieczęć Wykonawcy)       (podpis i pieczęć Odbiorcy) 

 


