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Projekt „Łęczycka Integracja” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na latach 2014-2020 

 

Łęczyca, dnia  11 sierpnia 2022 r. 

Nr MOPS.271.2.2022  

ZAPYTANIE OFERTOWE  
o wartości poniżej 130.000 zł netto  

 

dot. usługi polegającej na przygotowaniu i dowiezieniu do miejsca zamieszkania Klienta 
dwudaniowych obiadów dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy. 

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) oraz Regulaminem udzielania zamówień 
publicznych o wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                  
w Łęczycy nadanego Zarządzeniem Nr MOPS.021.11.2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Łęczycy z dnia 29 listopada 2021r.  

  

I. ZAMAWIAJĄCY 

MIASTO ŁĘCZYCA 
Realizator zapytania ofertowego: 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
99-100 ŁĘCZYCA, UL. OZORKOWSKA 8 

NIP 775 16 33 057 
TEL. 24 721 23 71,   24 721 28 42,   790 550 119 

Adres e-mail: sekretariat@mopsleczyca.pl 
ePUAP: /LECZYCAMOPS/skrytka 

  

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i dowożenia posiłków osobom objętym 
wsparciem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy. 
 

2. Zakres usługi: 
Przygotowanie i wydanie jednego gorącego dwudaniowego posiłku obiadowego dziennie o 
kaloryczności i gramaturze odpowiedniej dla osób dorosłych, w dni robocze od poniedziałku 
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do piątku, tj. maksymalnie 4.032 obiady w skali 12 m-cy, osobom, które własnym staraniem 
nie mogą go sobie zapewnić, a Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy przyznał im 
to świadczenie. 

 
Zamawiający będzie podawał Wykonawcy informacje co do ilości posiłków obiadowych, do 30-
go dnia każdego miesiąca, na kolejny miesiąc. 

 

1. Posiłek obiadowy obejmuje: 
1) gorącą zupę obiadową (min. 300ml); 
2) gorące danie obiadowe: ziemniaki / kasza / ryż / makaron (min. 300g) + przetwory 

mięsne lub ryby (min. 150g) + surówki (min. 100g) z uwzględnieniem warzyw 
sezonowych lub potrawy mączne, np. naleśniki, pierogi itp. (min. 400g). 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dowożenia posiłków do Klienta od poniedziałku do piątku 
w uzgodnionych godzinach.  

3. Wykonawca dysponuje lokalem, w którym będą przygotowywane posiłki (kuchnia), 
dopuszczonym do prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego żywienia przez 
właściwego państwowego inspektora sanitarnego. Wykonawca powinien dysponować 
środkiem transportu dopuszczonym do przewozu żywności przez właściwego państwowego 
inspektora sanitarnego. 

4. Temperatura, gramatura i kaloryczność dostarczanych posiłków powinna być zgodna z 
obowiązującymi normami. 

5. Zamawiający wymaga, aby przygotowywanie posiłków odbywało się na bieżąco z 
produktów świeżych, w I gatunku (tzn. o charakterystycznej barwie i zapachu, bez 
odkształceń, nie uszkodzonych mechanicznie przez szkodniki), zgodnie z wymaganiami 
określonymi w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i 
żywienia (Dz. U. z 2020r. poz. 2021 ze zm.) oraz zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia. 

6. Wykonawca musi posiadać aktualne zezwolenie Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej na 
przygotowywanie posiłków. 

7. Wykonawca ponosi wszelkie skutki prawne i finansowe wynikające z protokołu kontroli 
Sanepidu, w zakresie jakim to wynika z realizacji przedmiotu umowy. 

8. Wykonawca będzie zobowiązany przechowywać próbki poszczególnych potraw zgodnie z 
art. 72 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 
2020 r. poz. 2021 ze zm.). 

9. UWAGA ! Wykonawca poniesie wszelkie koszty finansowe związane z przygotowaniem 
posiłków stanowiących próbki dla Sanepidu. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wykonywania przedmiotu umowy oraz 
materiałów, produktów i urządzeń użytych do jego realizacji. 

11. Podana liczba posiłków jest liczbą szacunkową, Wykonawcy będzie przysługiwać tylko 
wynagrodzenie wynikające ze zrealizowanych usług (za faktycznie wydaną ilość posiłków w 
danym miesiącu). 

12. Zakwestionowane pod względem jakościowym lub ilościowym posiłki podlegają wymianie 
na koszt Wykonawcy. 
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13. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 
wykonanie powierzy podwykonawcom. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność 
wobec Zamawiającego i osób trzecich za usługi wykonane przez podwykonawców. 

14. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie zamówienia. 
 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.  

 

IV. KRYTERIA WYBORU OFERT 

 najniższa oferowana cena brutto – 90 pkt. (cena musi uwzględniać wszystkie koszty i 

opłaty niezbędne do zrealizowania zamówienia) 

 klauzula społeczna – 10 pkt. 
 

Zasady oceny kryterium "Klauzula społeczna" [KS]: 
Klauzula społeczna - Wykonawca do realizacji zamówienia zatrudni na umowę o pracę lub 

spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną osobę/osoby:  

 Bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy; i/lub 

 Młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania 

zawodowego; i/lub 

 Niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych; i/lub 

 Innych osób niż określone w pkt a) b) lub c), o którym mowa w ustawie z dnia 13 

czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym lub we właściwych przepisach państwa 

członkowskich Unii Europejskiej  lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Możliwe jest zatrudnienie na część etatu, na okres nie krótszy niż okres realizacji zamówienia, 

jednak ze względu na jakość miejsca pracy nie może to być mniej niż 1/8 etatu. W przypadku 

umów cywilno-prawnych, na okres nie krótszy niż okres realizacji zamówienia i obejmujący nie 

mniej niż 21 godzin pracy w miesiącu. Klauzula dotyczy nowej  formy zatrudnienia  w okresie 

realizacji  umowy na wykonanie przedmiotu zatrudnienia,  a niefunkcjonujących  już na moment 

złożenia ofert,   

- zatrudnianie 0 osób z grup wskazanych powyżej - 0% (0 pkt.) 

- zatrudnienie 1 osoby z grup wskazanych powyżej - 5% (5 pkt.) 

- zatrudnienia 2 osób i więcej z grup wskazanych powyżej  - 10% (10 pkt.) 

 

Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego formularza oferty 

cenowej.  

Deklaracja składana jest poprzez zaznaczenie „x” właściwej liczby osób. W przypadku nie 

zaznaczenia żadnej z odpowiedzi, Wykonawcy w ocenie ww. kryterium otrzymają 0 punktów.  
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V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do zapytania 
ofertowego. 

2. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, 
komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. 

3. Oferent przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym. 
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania 

firmy na zewnątrz. 
5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
6. Oferent złoży oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu (załącznik Nr 2 do 

zapytania ofertowego). 
7. Zaparafowanie każdej ze stron umowy  (zał. nr 3 do Zapytania Ofertowego). 

  
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć z dopiskiem na kopercie „Przygotowanie wyżywienia wraz z 
dowozem do miejsca zamieszkania dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej - 2022” 
1) osobiście w siedzibie zamawiającego:  

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy 
ul. Ozorkowska 8; 99-100 Łęczyca - sekretariat pokój nr 2, 

2) przesłać pocztą na adres:  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Ozorkowska 8; 99-100 Łęczyca 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia  22 sierpnia 2022r. do godziny 13:00 

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina 
wpływu oferty do zamawiającego na w/w miejsce, a nie data jej wysłania. 

3. Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Oferenci o rozstrzygnięciu postępowania zostaną 
poinformowani za pośrednictwem strony internetowej www.mopsleczyca.pl 

 

VII. WYMAGANE DOKUMENTY 

 

Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty: 

1. wypełniony i podpisany formularz oferty (zał. nr 1 do Zapytania Ofertowego) - kalkulacja 
kosztów wyżywienia; 

2. dokumenty rejestracyjne przedsiębiorstwa; 
3. decyzja Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zatwierdzeniu obiektu w zakresie produkcji 

posiłków. Decyzja dotyczy obiektu, w którym będą przygotowywane posiłki. 
4. oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu (zał. nr 2 do Zapytania 

Ofertowego). 
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5. zaparafowana na każdej stronie umowa  (zał. nr 3 do Zapytania Ofertowego). 
 
Zamawiający na każdym etapie może unieważnić postępowanie przetargowe bez podawania 

przyczyny oraz bez prawa do żądania jakiegokolwiek odszkodowania ze strony jego uczestników. 

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, że: 
 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Łęczycy z siedzibą w Łęczycy, ul. Ozorkowska 8, 

2) jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych, a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan skontaktować                        
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem poczty e-mail, na adres: 
iodo@adres.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 48 505 113 603, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO                  
w celu związanym z realizacją niniejszej Umowy, 

4) w zakresie dotyczącym zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz w zakresie 
dotyczącym obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym realizacji niniejszej 
Umowy, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres określony właściwymi 
przepisami powszechnie obowiązującego prawa z zastosowaniem przepisów dotyczących 
archiwizacji dokumentów, 

5) przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych 
danych, prawo do sprostowania (poprawienia) danych, w przypadku gdy dane są 
nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do 
wniesienia sprzeciwu. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego w przypadku, gdy Pani/Pana zadaniem dane osobowe są przetwarzane 
w sposób niezgodny z obowiązującym prawem. Organem nadzorczym w kwestii ochrony 
danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
 
Załączniki: 
1. Załącznik nr 1 
2. Załącznik nr 2 
3. Załącznik nr 3 
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Załącznik nr 1 
do Zapytania ofertowego na usługi polegającej na przygotowaniu 

 i dowiezieniu dwudaniowych obiadów dla podopiecznych  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy 

 
 

……………….........................…………                                                                           
       pieczątka oferenta    

                                                                                    
MIASTO ŁĘCZYCA 
Realizator zapytania ofertowego: 
MIEJSKI OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ  
UL. OZORKOWSKA 8 
99-100 ŁĘCZYCA                       

 
 

OFERTA 

dot. usługi polegającej na przygotowaniu i dowiezieniu do miejsca zamieszkania Klienta 
dwudaniowych obiadów dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy. 

 

Składamy ofertę  o następującej treści: 
(rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana) 

 
 
1. Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.......................................................................................................................................................  

 
2. NIP: …………………………….................................................................................................................. 

 
3. REGON: ……………………................................................................................................................….. 

 
4. Numer rachunku bankowego: ………………………………...........................................………………………… 

 
5. Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację całości przedmiotu zamówienia: 
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kalkulacja cenowa obiadów składających się z dwóch dań (zupa + drugie danie) 
Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę netto: 

………...........…zł (słownie: ……………………………….......................................….……………………….……….) 

obowiązujący podatek VAT….........%............zł (słownie: ………………….....................……........……….) 

Cena brutto ……....................……zł (słownie:…………………....................……………….…………..….….……) 

 

zaś koszt 1 świadczenia za cenę netto …….....…….  zł (słownie: …….……….....................………..……..) 

obowiązujący podatek VAT…...........%..............   ....zł(słownie: ……………….………............….…..……..) 

koszt 1 świadczenia brutto (słownie: ……………………………….................................……………..……......) 

 
Jedno świadczenie dziennie dla 1 osoby = obiad (zupa + drugie danie) 

 
6. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że do realizacji przedmiotowego zamówienia, na 

okres nie krótszy niż okres realizacji zamówienia, zatrudnię(my) na umowę o pracę na część 
etatu, nie mniej niż 1/8 etatu, a w przypadku umów cywilno-prawnych na średniomiesięczny 
czas pracy obejmujący nie mniej niż 21 godzin pracy w miesiącu a) osobę/osoby bezrobotne w 
rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
i/lub b) młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania 
zawodowego i/lub c) niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych; i/lub Innych 
osób niż określone w pkt a) b) lub c), o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o 
zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 176 oraz z 2022 r. poz. 218) lub we właściwych 
przepisach państwa członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
(Zaznaczyć właściwe „x”): 

 

 zatrudnianie 0 osób z grup wskazanych powyżej 

 zatrudnienie 1 osoby z grup wskazanych powyżej 

 zatrudnienia 2 osób i więcej z grup wskazanych powyżej 
 

7. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w terminie od 01 września 2022r. do 31 
sierpnia 2023r.  

8. Warunki płatności: w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury wraz                
z wykazem podpisanym przez osoby uprawnione do posiłku po wykonaniu usługi. 

9. Załącznikami do niniejszego formularza oferty są: 

a) kalkulacja kosztów wyżywienia, 

b) decyzja Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zatwierdzeniu obiektu w zakresie produkcji 
posiłków, decyzja dotyczy obiektu, w którym będą przygotowywane posiłki, 

c) oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu (zał. Nr 2 do zapytania 
Ofertowego), 
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d) zaparafowana każda strona umowy (zał. Nr 3 do zapytania Ofertowego), 

e) dokumenty rejestracyjne przedsiębiorstwa. 
 

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego,  
nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń oraz przyjmuję do realizacji postawione przez 
Zamawiającego warunki. 

 
  

………….............................……. dnia ………………....…….. 

 
               Miejscowość  

                                                                        …..………………..................................………………… 
 
                                                               (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 
                                                                                   oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 2 
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do Zapytania ofertowego na usługi polegającej na przygotowaniu 
 i dowiezieniu dwudaniowych obiadów dla podopiecznych  

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy 
 

 
 

OŚWIADCZENIE 
DLA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

dot. usługi polegającej na przygotowaniu i dowiezieniu do miejsca zamieszkania Klienta 
dwudaniowych obiadów dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy. 

 
Ja niżej podpisany (imię i nazwisko oferenta) .................................................................................. 

Adres  ............................................................................................................................................... 

 

Nr ewidencyjny PESEL ...................................................................................................................... 

Jako upoważniony do reprezentowania Wykonawcy/firmy (nazwa i dokładny adres firmy) 

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

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

  
Przystępując do udziału w zamówieniu na usługę polegającą na przygotowaniu i podaniu 
wyżywienia oświadczam, że:  
  

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli prawa 
nakładają obowiązek ich  posiadania. 

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie. 
3. Dysponuję potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonywania 

zamówienia. 
4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

  
  
Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu 
Karnego za składanie nieprawdziwych oświadczeń. 
   

………….............................……. dnia ………………....…….. 

 
               Miejscowość  

                                                                          …..………………..................................………………… 
                                                                 (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 
                                                                              oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)  
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Załącznik nr 3 
do Zapytania ofertowego na usługi polegającej na przygotowaniu 

 i dowiezieniu dwudaniowych obiadów dla podopiecznych  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy 

 
 

UMOWA NR …............. 
                                           zawarta w dniu …............... roku pomiędzy:     
 
Miastem Łęczyca / Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Łęczycy (99-
100) przy ul. Ozorkowskiej 8, NIP 7751633057, REGON 004730735 zwanym w dalszej części 
umowy „Zamawiającym”, które reprezentuje Pan Marcin Kupiecki  – Dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy, działający na podstawie Upoważnienia Burmistrza 
Miasta Łęczyca, przy kontrasygnacie Głównej Księgowej Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Łęczycy Pani Renaty Nowak – Badzińskiej, 
 
a 
 
firmą …................................................................................... z siedzibą …...................... ........................................... 

NIP …............................................................., REGON ….............................................................  

reprezentowaną przez: …............................................................., zwaną dalej ,,Wykonawcą”. 

 
 
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o nr MOPS.271.2.2022 z dnia …................................ , 
zapytanie ofertowe poniżej 130.000 zł netto zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 
września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) oraz Regulaminem 
udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Łęczycy nadanego Zarządzeniem Nr MOPS.021.11.2021 Dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy z dnia 29 listopada 2021r.  
 

§ 1 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 Przedmiotem niniejszej umowy jest przygotowanie i dowiezienie do miejsca 

zamieszkania Klienta jednego gorącego dwudaniowego posiłku obiadowego dziennie o 
kaloryczności i gramaturze odpowiedniej dla osób dorosłych, w dni robocze od 
poniedziałku do piątku, tj. maksymalnie 4.032 obiady w skali 12 m-cy, osobom, które 
własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić, a Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Łęczycy przyznał im to świadczenie. 

 Zamawiający będzie podawał Wykonawcy informacje co do ilości posiłków obiadowych 
do 30-go dnia każdego miesiąca, na kolejny miesiąc.  

 Posiłek obiadowy obejmuje:  
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 gorącą zupę obiadową (min. 300ml),  
 gorące danie obiadowe: ziemniaki / kasza / ryż / makaron (min. 300g) + 

przetwory mięsne lub ryby (min. 150g) + surówki (min. 100g) z uwzględnieniem 
warzyw sezonowych lub potrawy mączne, np. naleśniki, pierogi itp. (min. 400g).  

 Posiłki dowożone będą przez Wykonawcę do miejsca zamieszkania Klienta.  
 Wykonawca dysponuje lokalem, w którym będą przygotowywane posiłki (kuchnia), 

dopuszczonym do prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego żywienia przez 
właściwego państwowego inspektora sanitarnego. 

 Wydając posiłek Wykonawca zobowiązany jest zaznaczyć na liście osób uprawnionych 
fakt wydania posiłku. Listę podpisuje osoba uprawniona jeden raz w miesiącu 
czytelnym podpisem. Lista co miesiąc podlega w oryginale zwrotowi do zamawiającego 
jako załącznik do faktury.  

 Temperatura, gramatura i kaloryczność dostarczanych posiłków powinna być zgodna z 
obowiązującymi normami.  

 Wykonawca odliczy wartość każdego niepobranego (niewydanego) posiłku. 
 Zamawiający wymaga, aby przygotowywanie posiłków odbywało się na bieżąco, z 

produktów świeżych, w I gatunku (tzn. o charakterystycznej barwie i zapachu, bez 
odkształceń, nie uszkodzonych mechanicznie przez szkodniki), z wymaganiami 
określonymi w przepisach Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności 
i żywienia (Dz. U z 2020r., poz. 2021 ze zm.) oraz zaleceniami Instytutu Żywności i 
Żywienia.  

 Wykonawca ponosi wszelkie skutki prawne i finansowe wynikające z protokołu 
kontroli Sanepidu, w zakresie jakim to wynika z realizacji przedmiotu umowy.  

 Wykonawca będzie zobowiązany przechowywać próbki poszczególnych potraw zgodnie 
z art. 72 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U 
z 2020 r., poz. 2021 ze zm.).  

 UWAGA ! Wykonawca poniesie wszelkie koszty finansowe związane z przygotowaniem 
posiłków stanowiących próbki dla Sanepidu.  

 Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wykonywania przedmiotu umowy oraz 
materiałów, produktów i urządzeń użytych do jego realizacji.  

 Zakwestionowane pod względem jakościowym lub ilościowym posiłki podlegają 
wymianie na koszt Wykonawcy.  

 
§ 2 

WYNAGRODZENIE 
 

1. Cena netto za dwudaniowy posiłek obiadowy wraz z dowozem do miejsca zamieszkania 

Klienta dla 1 os.:   

…….......….... zł (słownie:…….........................................................................................….). 
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Cena brutto za dwudaniowy posiłek obiadowy wraz z dowozem do miejsca zamieszkania 

Klienta  dla 1 os.: 

…….......….... zł (słownie:…….........................................................................................….).  
 

2. Wartość brutto całego zakresu zamówienia (przedmiotu umowy) wynosi:  
4.032   obiady x …............….. zł (cena brutto za obiad dwudaniowy) = …....................…… zł 

(słownie:  ……….............................................................................................................….).  

 

Podana całkowita liczba posiłków jest liczbą szacunkową, Wykonawcy będzie przysługiwać 
tylko wynagrodzenie wynikające ze zrealizowanych usług (za faktycznie wydaną ilość 
posiłków w danym miesiącu).  

3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 jest współfinansowane ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

4. Zapłata za wykonaną usługę przygotowania i dostarczenia posiłków będzie dokonywana                  
z dołu za każdy kolejny miesiąc świadczenia przedmiotowej usługi. Nastąpi przelewem na 
konto Wykonawcy podane na fakturze, w terminie do 14 dni od daty otrzymania 
wymaganej dokumentacji oraz poprawnej pod względem formalnym i rachunkowym 
wystawionej faktury. 

5. Zamawiający wymaga wskazania na wystawionej przez Wykonawcę fakturze za świadczoną 
usługę podziału ilościowo-wartościowego realizowanej usługi w danym miesiącu.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do każdorazowego zwrotu otrzymanej od Wykonawcy 
nieczytelnej lub niepoprawnie wystawionej faktury. Będzie to skutkować przesunięciem 
terminu płatności o okres przedłożenia Zamawiającemu poprawnego dokumentu.  

7. Należności, o których mowa w ust. 2, nie mogą przekroczyć w sumie kwoty wynagrodzenia 
za wykonanie całej usługi, wynikającej z przedłożonej przez Wykonawcę oferty, tj. kwoty 
brutto …..................….. zł (słownie: ……..........................................................................……. ). 

8. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałych cen jednostkowych, przez cały okres 
obowiązywania niniejszej umowy. 

9. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez jego podpisu. 
10. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z 

niniejszej umowy na osoby trzecie. 
11. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy co  do treści 

oferty Wykonawcy w zakresie ceny, w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub 
świadczenia stron (np. zmiana stawki podatku VAT).  
 

 

§ 3     
PODWYKONAWSTWO 

 
1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przekazać do wykonania przez osoby 
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trzecie czynności wynikających z niniejszej umowy. 
2. W przypadku wykonywania zamówienia przy pomocy podwykonawców Wykonawca ponosi 

wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za te prace. 
 

§ 4     
TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

 

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony tj. od dnia 01 września 2022 r. do dnia 31 
sierpnia 2022 r. 

2. Umowa może zostać w każdym czasie rozwiązana z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 
wypowiedzenia dokonanego na piśmie pod rygorem nieważności. 

3. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli działania 
Wykonawcy naruszają obowiązujące przepisy prawa bądź naruszają postanowienia 
niniejszej Umowy. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia istotnej 
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. 

 

§ 5 
SPORY 

 
Strony podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między 
nimi, a wynikających z umowy lub pozostających w bezpośrednim bądź pośrednim związku                        
z umową, na drodze bezpośrednich negocjacji. 
 

§ 6 
KARY UMOWNE 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy lub jej 

rozwiązanie przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca, w wysokości 10 % maksymalnej wartości nominalnej umowy brutto, o której 
mowa w § 2 ust. 7 umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 
stwierdzenia nienależytego wykonywania bądź nie wykonywania umowy przez Wykonawcę, 
bez możliwości dochodzenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu. 
Za każde jednorazowe niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi stwierdzone przez 
upoważnionego pracownika Zamawiającego w obecności przedstawiciela Wykonawcy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto 
faktury z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym miała miejsce okoliczność będąca 
podstawą  naliczenia kary umownej.  

3. Kara, o której mowa w ust. 2 zostanie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy, z chwilą 
zapłaty faktury, lub Wykonawca zostanie nią obciążony dokumentem rozliczeniowym.                   
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W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania kary na zasadach                            
i w sposób określony w dokumencie.  

4. W przypadku powtarzających się skarg na jakość dostarczanych posiłków, Zamawiający 
może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim potwierdzeniu 
zaistniałych faktów stosownym oświadczeniem na piśmie.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych w pierwszej kolejności                   
z wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie lub przyszłe wykonanie umowy, na co 
Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania 
pisemnego potwierdzenia. 

6. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 
przewidzianych w Kodeksie cywilnym, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

7. Strony mogą zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niewykonania niniejszej umowy                   
w przypadku, gdy to niewykonanie jest następstwem działania siły wyższej, lub też w 
przypadku zawarcia obopólnego porozumienia rekompensującego skutki niewykonania 
umowy 

 

§ 9 
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119                       
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, że: 
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy 
z siedzibą w Łęczycy, ul. Ozorkowska 8, 
1) jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych, a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan skontaktować                             
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem poczty e-mail, na adres: 
iodo@adres.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 48 505 113 603, 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z realizacją niniejszej Umowy, 

3) w zakresie dotyczącym zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz w zakresie dotyczącym 
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym realizacji niniejszej Umowy, Państwa 
dane osobowe będą przetwarzane przez okres określony właściwymi przepisami powszechnie 
obowiązującego prawa z zastosowaniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów, 

4) przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych 
danych, prawo do sprostowania (poprawienia) danych, w przypadku gdy dane są 
nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo                          
do wniesienia sprzeciwu. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego w przypadku, gdy Pani/Pana zadaniem dane osobowe są przetwarzane w sposób 
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niezgodny z obowiązującym prawem. Organem nadzorczym w kwestii ochrony danych 
osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

§ 10 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciom sądów 
powszechnych właściwych dla siedziby Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą stron wyrażoną w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności.  

3. W sprawach nieunormowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakie może bezpośrednio 
wyrządzić. 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, umiejętności, kwalifikacje i uprawnienia                       
do wykonania przedmiotu niniejszej umowy w sposób należyty. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego                   
i jeden dla Wykonawcy. 

7. Oferta Wykonawcy z dnia …....................................r. stanowi integralną część umowy. 
 
 

…..............………….......……                                                                     …..............………….......…… 
        WYKONAWCA                                                                               ZAMAWIAJĄCY 
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