
                   

Projekt „Utworzenie mieszkania wspomaganego wraz z usługa opiekuńczą, asystencką i treningiem 

samodzielności” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 

lata 2014-2020 
 

 
Załącznik nr 2 

 

U m o w a  nr .......... 
  

zawarta w Kwidzynie w dniu …………………. pomiędzy: 

1. Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Autyzmem „SNOA”,  82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 18, 

reprezentowanym przez Prezes Stowarzyszenia – Iwetę Jabłońską, zwaną dalej Zamawiającym,  

a  

……………………………………….. 

NIP …………………………………. 
 

reprezentowanym przez: 

 

1. ……………………….. 

 

zwanym dalej w treści Umowy Sprzedającym, 

 

§ 1  

1. Zamawiający kupuje, a Sprzedający  sprzedaje i dostarcza artykuły spożywcze nabywane w 

ramach zapytania  

w  trybie rozeznania rynku w sprawie sukcesywnego zakupu i dostawy artykułów 

spożywczych Zadanie 2 Trening usamodzielnienia  - zakup artykułów spożywczych, 

zwanym w dalszej części umowy artykułami spożywczymi w ilościach i rodzajach oraz zgodnie z 

wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym, zwanym dalej charakterystyką. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup produktów spożywczych: 

a) Kategoria I  
Pieczywo: 
 

1. Chleb zwykły krojony (biały pszenno-żytni) 500 / 600 g 
2. Chleb razowy (ciemny, pszenny/żytni/mieszany) 
3. Chleb tostowy 
4. Bułki do hot dogów/burgerów 
5. Bułka słodka z nadzieniem serowym ok 100g 
6. Bułka zwykła pszenna 50 g 
7. Bułka słodka z nadzieniem wieloowocowym ok. 100g  

 

Kategoria II 
Nabiał: 

 

1. Mleko UHT  2% 
2. Jaja kurze rozmiar M 
3. Ser żółty 
4. Twaróg  
5. Ser topiony śmietankowy bloczek,  
6. Ser topiony ziołowy bloczek,  
7. Masło 
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8. Margaryna 
9. Jogurt naturalny,  
10. Jogurt owocowy,  
11. Deser mleczny o smaku waniliowym,  
12. Serek homogenizowany 
13. Śmietana 

 

c) Kategoria III 

Owoce i warzywa:  

1. Marchew 
2. Sałata 
3. Rzodkiewka 
4. Kapusta kiszona 
5. Winogron 
6. Gruszka 
7. Śliwka 
8. Pietruszka korzeń 
9. Seler korzeń 
10. Cebula 
11. Ziemniaki 
12. Pomidor 
13. Ogórek zielony 
14. Papryka 
15. Por 
16. Kapusta biała 
17. Jabłko 
18. Banan 
19. Mandarynka 
20. Cytryna 
21. Pomarańcza 
22. Pieczarki 
23. Ogórek kiszony 

 

d) Kategoria IV  

Mięso i wędliny: 

1. Kurczak tuszka 
2. Pierś z kurczaka 
3. Porcja rosołowa 
4. Mięso wieprzowe – łopatka/mięso mielone z łopatki 
5. Mięso mielone z indyka 
6. Mięso wieprzowe – szynka 
7. Mięso wieprzowe – karczek 
8. Mięso wieprzowe – żeberka 
9. Mięso wieprzowe – schab 
10. Kiełbasa cienka parzona 
11. Wędlina kanapkowa drobiowa 
12. Wędlina kanapkowa wieprzowa 
13. Parówki 
14. Pasztetowa 
15. Boczek parzony 
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e) Kategoria V 

Mrożonki i konserwy rybne: 

1. Frytki mrożone op ok 750 g 
2. Pyzy ziemniaczane op ok 450 g 
3. Szpinak siekany opak. Ok. 450g 
4. Filet rybny mrożony 
5. Ciasto francuskie mrożone 250g 
6. Konserwa rybna filet z makreli 

 

f) Kategoria VI 

Napoje: 

1. Kawa mielona  
2. Kawa rozpuszczalna  
3. Kawa zbożowa  
4. Kakao  
5. Herbata  czarna ekspresowa 
6. Herbata miętowa 
7. Herbata owocowa  ekspresowa 
8. Woda  gazowana 
9. Woda  niegazowana 
10. Sok pomarańczowy 
11. Sok jabłkowy 

 

g) Kategoria VII 

Inne: 

1. Mąka 
2. Cukier 
3. Sól 
4. Makaron ( świderki ,nitki ,spaghetii , muszelki ) 
5. Kasza gryczana 4x100g 
6. Kasza jęczmienna 4x100 g 
7. Ryż w woreczkach  4x 100 g 
8. Olej 
9. Ocet 
10. Koncentrat pomidorowy 
11. Musztarda 
12. Keczup 
13. Kukurydza konserwowa 
14. Majonez 
15. Dżem wiśniowy 
16. Dżem truskawkowy 
17. Słoik szczawiu 
18. Sos do makaronu słoik 
19. Cukier waniliowy 
20. Bułka tarta 
21. Proszek do pieczenia 
22. Budyń waniliowy 
23. Budyń śmietankowy 
24. Kisiel truskawkowy 
25. Galaretka truskawkowa 
26. Galaretka wiśniowa 
27. Drożdże domowe 
28. Groch łuskany  
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29. Fasola  
30. Kostki rosołowe /bulion 
31. Masa makowa  
32. Rodzynki  
33. Przyprawa w płynie 
34. Przyprawy 
 

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu „Utworzenie mieszkania wspomaganego wraz 

z usługa opiekuńczą, asystencką i treningiem samodzielności” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Priorytet VI: Integracja:, Działanie 06.02. 

Usługi Społeczne Poddziałanie 06.02.02. Rozwój usług społecznych współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

§2 

 

1. Przedmiot zamówienia należy dostarczać partiami po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania 
przez przedstawiciela Zamawiającego.  

2. Usługę należy zrealizować w terminie  od dnia podpisania umowy do 30.06.2023 r.   
3. Wymagany termin dostawy artykułów spożywczych maksymalnie dwa dni robocze po otrzyma-

niu zlecenia od Zamawiającego.  
4. Sprzedający zapewni takie opakowanie artykułów spożywczych, jakie jest wymagane by nie do-

puścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia ich jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy. 
5. Sprzedający umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie zakupionych artykułów spożywczych w celu 

jego odbioru w miejscu dostawy. Sprawdzenie będzie polegało na upewnieniu się, że artykuły 
spożywcze nie są uszkodzone w jakikolwiek sposób, a w szczególności, że odpowiadają wymo-
gom określonym w charakterystyce. Na okoliczność odbioru przedmiotu dostawy zostanie spo-
rządzony protokół odbioru podpisany przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego i 
Wykonawcy. 

6. Dostawca gwarantuje, iż dostarczony towar będzie:  
- spełniał wszystkie wymogi fito – sanitarne,  
- dostarczony będzie środkami transportu dostosowanymi do przewozu żywności  
- na każdym opakowaniu będzie znajdować się data minimalnej trwałości albo przydatności.  

 

§ 3 

1. Strony ustalają maksymalną cenę za przedmiot umowy na podstawie oferty w kwocie ……………….. zł 

brutto (słownie: ……………………………………………). Cena obejmuje koszty dostarczenia artykułów 

spożywczych do miejsca dostawy. 

2. Poszczególne dostawy towaru będą poświadczone dokumentem WZ (wydanie zewnętrzne) lub innym 

dokumentem potwierdzającym asortyment oraz ilość dostarczonego towaru.  

3. Na podstawie WZ lub innych dokumentów potwierdzających zrealizowanie dostawy  Wykonawca 
wystawi fakturę/rachunek za dany miesiąc, w którym wydano towar/wykonano usługę.  

4. Płatność nastąpi w terminie do 14 dni od daty złożenia faktury/rachunku u Zamawiającego i podpisa-
nia protokołu odbioru artykułów spożywczych przez obie strony. 

5. Warunkiem zapłaty za zakupiony towar będzie przekazanie transzy przez Instytucję Zarządzającą w 
ramach realizowanego projektu. 

6. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

§ 4 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedającego 

Zamawiający może naliczyć karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach: 

a. za zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy w wysokości 5 % ceny o której mowa w § 3 ust. 1 

umowy za każdy dzień zwłoki, 
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b. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 1 % ceny o której mowa 

w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.  

c. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego 

w wysokości 10 % ceny. 

2. O nałożeniu kary umownej, jej wysokości i podstawie jej nałożenia Zamawiający będzie 

informował Wykonawcę pisemnie w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego 

podstawę nałożenia kary. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych Kodeksu Cywilnego, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kary 

umownej. 

§5 

          Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§6 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu  
 

2. Integralne części niniejszej umowy stanowią: 
a) oferta Wykonawcy, 

b) zapytanie ofertowe, 

c) Protokół odbioru – wzór 

 

§7 

          Umowa niniejsza sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla 

każdej ze stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        SPRZEDAJĄCY 
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Kwidzyn, dnia ……………………… 

WZÓR 

PROTOKÓŁ ODBIORU z dnia ………………………………………… 

Dostawca: ………………………………………………. 

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

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

Odbiorca: ……………………………………….. 

Miejsce odbioru: ………………………………… 

Data odbioru: …………………………………. 

 

Strony oświadczają, że przedmiot zamówienia został/ nie został* przez Sprzedającego  zrealizowany 

zgodnie z postanowieniami zapytania ofertowego, ofertą Sprzedającego oraz funkcjonuje prawidłowo, a 

dostawa została zrealizowana zgodnie/niezgodnie* z zapisami umowy nr ………………,  z dnia 

………………………  

Strona odbierająca potwierdza, że wyżej wymienione artykuły spożywcze/urządzenia zostały odebrane 

bez zastrzeżeń przez uprawnionych pracowników.* 

Strona odbierająca stwierdza, że nie dokonała odbioru z przyczyn określonych w uwagach do protokołu.* 

Protokół spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

 

Strona przekazująca:                                                                                      Strona odbierająca: 

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

(Czytelny podpis i pieczęć)                                                        (Czytelny podpis ) 

UWAGI 

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

 

Strona przekazująca:                                                                        Strona odbierająca: 

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

(Czytelny podpis i pieczęć)                                          (Czytelny podpis ) 

*  niepotrzebne skreślić 

 

 


