
 
 

Zapytanie ofertowe  nr 1/2019/PALŚ/Katowice        
         Załącznik nr 4 
 

U M O W A 
 
zawarta w dniu…………………………………. roku pomiędzy: 
 
Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice, 
stowarzyszeniem zarejestrowanym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 
i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestrze przedsiębiorców pod nr 
KRS 0000017713, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, NIP 
634-0135558, reprezentowanym przez:  
1. ……………………………… 
2. ………………………………. 
zwanym w dalszej części KUPUJĄCYM 
 
a 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej treści umowy SPRZEDAWCĄ 
 
 

§1  
1. Sprzedawca zobowiązuje się sprzedawać Kupującemu na potrzeby osób uczestniczących w kursach 

realizowanych przez Kupującego w ramach projektu „Program Aktywności Lokalnej - Śródmieście”, 
następujące towary w podanej niżej cenie jednostkowej brutto: 

 
Lp. Karta produktów Cena brutto 

1.  Kawa naturalna, mielona, opakowanie 500 g   

2.  Kawa rozpuszczalna, opakowanie  200g   

3.  Herbata ekspresowa czarna op. min. 50 szt.   

4.  Śmietanka do kawy op. 10 kubków x 10g   

5.  Woda mineralna gazowana, poj. 0,5 l.   

6.  Woda mineralna niegazowana, poj., 0,5 l.   

7.  Sok jabłkowy 100%, poj. 1 l.   

8.  Sok pomarańczowy 100%, poj. 1 l.   

9.  Cukier biały kryształ – opakowanie 1 kg  

10.  Kubek brązowy jednorazowy do napojów gorących 200 ml – opakowanie 100 szt.  

11.  Łyżeczki do kawy białe jednorazowe – opakowanie 100 szt.  

12.  Ciasteczka –  typu Delicje lub równoważne: opakowanie 290 g  

13.  Ciasteczka –  typu Wafle familijne lub równoważne – różne smaki op. 180 g  

14.  Ciasteczka –   typu Łakotki z cukrem  lub równoważne- opakowanie 150 g  

15.  Paluszki słone – typu Beskidzkie lub równoważne –  opakowanie 200g.  

 



2. Za zgodą Kupującego, wyrażoną na piśmie, Sprzedawca może dostarczać zamiast towarów, 
wskazanych w ust. 1, ich zamienniki, o ile będą porównywalnej jakości. 

 
3. Termin przydatności do spożycia dostarczanych przez Sprzedawcę artykułów spożywczych nie może 

być krótszy niż 3 miesiące od momentu dostawy. 
 

§2 
Liczba zamawianych przez Kupującego towarów jest uzależniona od stanu realizacji projektu „Program 
Aktywności Lokalnej - Śródmieście” w jednostce organizacyjnej Kupującego, tj. Zakładzie Doskonalenia 
Zawodowego w Katowicach Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Bytomiu, ul. Powstańców Śląskich 6, 41-
902 Bytom 

§3 
1. Sprzedawca dostarcza artykuły partiami do jednostki organizacyjnej Kupującego wskazanej 

w zapytaniu ofertowym nr 1/2019/PALŚ/Katowice i §2 na własny koszt oraz zgodnie z zamówieniem 
przekazanym mu przez odpowiedzialnego pracownika Kupującego. 

2. Kupujący zamawia kolejne partie artykułów stanowiących przedmiot niniejszej umowy na bieżąco, 
na trzy dni przed terminem dostawy. 

3. Sprzedawca wyraża zgodę na wgląd w dokumenty Sprzedawcy, związane z realizowanym przez 
Kupującego projektem, o którym mowa w § 1 ust. 1, w tym dokumenty finansowe zarówno przez 
Kupującego, jak i podmioty uprawnione do kontroli prawidłowości realizacji projektu.  

4. Sprzedawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji, o której mowa w ust. 4, do 31 
grudnia 2022 roku. 

5. Sprzedawca w ramach kontroli Kupującego w zakresie prawidłowości realizacji projektu przez 
podmioty, o których mowa w ust. 3, zapewnia tym podmiotom prawo wglądu we wszystkie 
dokumenty związane, jak i niezwiązane z realizacją projektu, o którym mowa w § 1 ust.1, o ile jest to 
konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków, w  tym: dokumenty elektroniczne oraz 
dokumenty związane z częściami projektu, przez cały okres ich przechowywania, o którym mowa 
w ust. 4. 

6. Kontrola, o której mowa w ust. 5, może zostać przeprowadzona zarówno w siedzibie Sprzedawcy,  
jak i w miejscu realizacji projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1.  

7. Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniej ilości oraz należytej jakości 
dostarczanych towarów. 

 
§4 

Kupujący zobowiązuje się płacić Sprzedawcy za otrzymane towary w formie przelewu z subkonta 
projektu numer: 57 1540 1128 2112 7001 3808 0197 w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział 
w Katowicach,  w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. 

 
§5 

Wykonanie przedmiotu umowy rozpocznie się najpóźniej od dnia 18.12.2019 
 
 
§6 

Strony zastrzegają sobie możliwość wypowiedzenia umowy z zachowaniem pięciodniowego okresu 
wypowiedzenia. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§7 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strony nie 
przewidują dokonywania zmian w niniejszej umowie. 

 
§8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego.  

 
§9 

Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem umowy, strony poddają rozstrzygnięciu  przez sąd 
właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Kupującego. 



 
§10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze 
stron. 
 
 

KUPUJĄCY:          SPRZEDAWCA: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


