
 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2.2.5 do Formularza ofertowego 

 

 

 

 

 

 

Umowa - WZÓR 

 

zawarta w dniu ………………. pomiędzy: 

 

 

Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Kombatantów 7,  

15-110 Białystok, NIP 542 30 31 536, reprezentowanym przez Elżbietę Rajewską-Nikonowicz – 

Dyrektora, zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

 

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

…………………………………………………………................................, reprezentowanym przez 

……………………….., zwanym dalej Wykonawcą.  

 

Zamawiający i Wykonawca w dalszej części umowy łącznie mogą być zwani Stronami. 

 

 

Mając na względzie art. 94 w zw. z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), po rozpatrzeniu ofert złożonych  

w postępowaniu, zostaje zawarta umowa następującej treści: 

 

 

§ 1. 

1. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem/posiada prawo korzystania – potwierdzone 

oświadczeniem właściciela Hotelu ………… zwanego dalej Hotelem, mieszczącego się w 

…………………………., który posiada niezbędne zaplecze infrastrukturalne, wyposażenie i 

możliwości organizacyjne do zorganizowania w zakresie hotelowym i restauracyjnym wizyty 

studyjnej w ramach realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku 

projektu systemowego „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne 

doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja 

integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 

7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy  

w zakresie wskazanym w § 2. niniejszej umowy, a także, że uprawnienia takie posiadają osoby 

działające w imieniu Wykonawcy, którymi będzie się posługiwał. Wykonawca zobowiązany jest  



  

do nadzorowania osób, przy pomocy których wykonywać będzie przedmiot umowy i odpowiada za 

ich działania. 

 

§ 2. 

1. Przedmiotem umowy jest zapewnienie przez Wykonawcę usług hotelarskich i restauracyjnych 

dla grupy 29 osób – uczestników wizyty studyjnej do województwa pomorskiego w terminie: od 

……… 2012 r. do ………. 2012 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania konieczności 

zabezpieczenia usług o jakich mowa w niniejszej umowie dla jednej osoby dodatkowo w dniu 

przyjazdu.  

2. Zamawiającemu przysługuje możliwość rezygnacji z poszczególnych usług zamówienia (np. 

rezygnacja z obiadu dla całej grupy) oraz zmiana dotycząca dnia, w którym poszczególna usługa 

zamówienia zostanie zrealizowana na 5 dni przed rozpoczęciem wizyty studyjnej. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zleconej usługi przy zachowaniu zawodowej 

staranności, a w szczególności zobowiązany jest zapewnić uczestnikom wizyty studyjnej możliwość 

korzystania z usługi hotelowej i restauracyjnej określonej w § 3 niniejszej umowy, zgodnie z jej 

przeznaczeniem oraz zobowiązany jest do przestrzegania warunków określonych  

w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do umowy.  

 

§ 3. 

1. Wykonawca zobowiązuje się zakwaterować w pokojach jedno i dwuosobowych z łazienkami 

grupę 29 osób – uczestników wizyty studyjnej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

(Załącznik nr 1 do umowy). 

2. Wykonawca zobowiązuje się ponadto zapewnić pełne wyżywienie uczestnikom wizyty studyjnej 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do umowy). Wszystkie posiłki 

podawane będą w godzinach zawartych w harmonogramie oraz według menu (Załącznik nr 2 do 

umowy). 

3. Ostateczna liczba osób oraz noclegów będzie wskazana w zamówieniu dostarczonym 

Wykonawcy wraz z harmonogramem wizyty studyjnej najpóźniej dwa dni przed rozpoczęciem 

wizyty studyjnej. 

4. Strony ustalają, iż powyższe zamówienie przesłane będzie przez Zamawiającego do Hotelu 

faksem na nr ……………………. lub e-mailem na adres ……………………………………. 

5. W przypadku rezygnacji, w terminie późniejszym niż określony w ust. 3 nie większej liczby niż 5 

uczestników wizyty studyjnej Wykonawca nie obciąży Zamawiającego kosztami ich uczestnictwa . 

6. Wykonawca wyraża zgodę na oznaczenie Hotelu w logo projektu Unii Europejskiej  

oraz Funduszu z którego finansowany jest projekt. 

7. Wykonawca zapewni parking dla autokaru w czasie trwania wizyty studyjnej zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do umowy) 

 

§ 4. 

1. Ustala się następujące ceny brutto dla poszczególnych usług: 

 jedno śniadanie …. zł za osobę, 

 jeden obiad …..zł za osobę, 

 jedna kolacja …..zł za osobę, 

 jeden pokój jednoosobowy …. zł za dobę, 

 jeden pokój dwuosobowy …. zł za dobę, 

 wynajem jednego miejsca parkingowego dla autokaru …..zł za dobę. 

2. Łączny koszt usług wizyty studyjnej wynikać będzie ze zbiorowej kalkulacji powyższych usług 

według zamówienia, zgodnie z przedłożoną ofertą z dnia ……, która jest integralną częścią umowy. 



  

Wykonawca może obciążyć Zamawiającego wyłącznie kwotą za rzeczywiście wykonane usługi. 

3. Szczegółowy termin realizacji wizyty studyjnej może ulec zmianie. Termin podany przez 

Zamawiającego w rozdziale 3 SIWZ – Termin i miejsce wykonania zamówienia, jest terminem 

planowanym, ale z uwagi na okoliczności niezależne od Zamawiającego (np. brak zgody instytucji 

na wizytację w danym terminie) termin ten może ulec przesunięciu. 

 

§ 5. 

Wykonawca zobowiązany jest dołożyć najwyższą staranność przy wykonaniu przedmiotu umowy.  

 

§ 6. 

1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w mieniu Wykonawcy spowodowaną 

działaniem lub zaniechaniem uczestników wizyty studyjnej. 

2. Dochodzenie roszczeń powstałych w wyniku wyrządzenia wszelkich szkód przez uczestników 

wizyty studyjnej będzie kierowane bezpośrednio do uczestników wizyty studyjnej z wyłączeniem 

Zamawiającego. 

 

§ 7. 

1. Rozliczenie umowy, wynikające z usług świadczonych, zrealizowanych przez Wykonawcę, 

nastąpi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury VAT opiewającej na kwotę wynikającą  

ze zbiorowej kalkulacji, o której mowa w § 4 ust. 2 do siedziby Zamawiającego. 

2. Strony zgodnie ustalają, że płatność z tytułu wykonania niniejszej umowy będzie dokonana nie 

wcześniej niż i pod warunkiem przekazania przez Instytucję Wdrażającą środków finansowych 

służących finansowaniu niniejszej umowy na wyodrębniony rachunek bankowy Zamawiającego. 

3. W przypadku braku środków, o jakich mowa w powyższym ustępie, na rachunku 

Zamawiającego płatność z tytułu niniejszej umowy nie będzie uznana za opóźnioną. 

4. Za usługi dodatkowe na rzecz uczestników wizyty studyjnej (min.: mini bary, zamówienia 

restauracyjne, itp.), nieujęte w przedmiocie zamówienia, Zamawiający nie ponosi odpłatności  

i nie są one objęte niniejszą umową. 

5. Wynagrodzenie objęte niniejszą umową jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

§ 8. 

1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania usług, wynikających z niniejszej 

umowy, Zamawiający nie wypłaci w całości wynagrodzenia lub wypłaci wynagrodzenie stosownie 

do prawidłowo wykonanych usług. Nadto w tym wypadku Zamawiającemu przysługuje prawo 

naliczenia od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 7 ust. 1 umowy oraz prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy i 

naliczenia kary umownej. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku, gdyby 

jej realizacja nie leżała w interesie Zamawiającego . 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 

 

§ 9. 

Zamawiający na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) przekaże Wykonawcy dane osobowe 

(tj. imię i nazwisko) uczestników wizyty studyjnej a Wykonawca zobowiązuje się dysponować nimi 

zgodnie z przepisami powołanej wyżej ustawy. 



  

 

§ 10. 

1. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia kontroli wykonania umowy przez 

Wykonawcę. 

2. Wykonawca umożliwi dokonanie kontroli realizacji niniejszej umowy i udostępni wszelką 

związaną z tym dokumentację w okresie wynikającym z odrębnych przepisów na żądanie 

uprawnionej instytucji. 

 

§ 11. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji działania na szkodę Zamawiającego, 

braku realizacji zadań określonych w niniejszej umowie bądź w przypadku zastrzeżeń związanych  

z realizacją przez Wykonawcę na zlecenie Zamawiającego innej umowy zawartej wcześniej 

związanej z podobnym zakresem świadczeń, bez podania uzasadnionej przyczyny,  

lub prawomocnego skazania za przestępstwo. 

2. Strony dopuszczają możliwość innego rozwiązania niniejszej umowy – na mocy zgodnego 

oświadczenia woli Stron. 

 

§ 12. 

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony. Zmiany niniejszej umowy 

wymagają formy pisemnej. 

 

§ 13. 

1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Spory powstałe w wyniku realizacji umowy Strony zgodnie poddają pod rozstrzygnięcie Sądu 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 14. 

1.SIWZ wraz z załącznikami stanowi integralną część niniejszej umowy. 

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 
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Załącznik nr 1 do umowy 

 

CZĘŚĆ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych dla 29 osób, 

uczestników wizyty studyjnej do województwa pomorskiego organizowanej w ramach 

realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku projektu 

systemowego „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr 

instytucji pomocy społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013, Priorytet VII Promocja 

integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 

7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.  

 

2. LOKALIZACJA 

Miejsce wykonania zamówienia: usługi będą realizowane w obiekcie znajdującym się na terytorium 

Trójmiasta. 

 

3. TERMIN 

Usługa będzie realizowana w dniach 16-19.10.2012r. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

Wizyta studyjna do województwa pomorskiego – składa się z następujących usług: 

a) śniadanie – w dniach 17.10, 18.10 i 19.10.2012r. 

b) obiad – w dniu 17.10.2012r. 

c) kolacja -  w dniach 16.10, 17.10 i 18.10.2012r. 

d) trzy noclegi w pokoju jednoosobowym dla 5 osób w dniach: 16/17.10, 17/18.10  

i 18/19.10.2012r. 

e) trzy noclegi w pokoju dwuosobowym dla 24 osób (12 pokoi dwuosobowych) w dniach: 

16/17.10, 17/18.10 i 18/19.10.2012r. 

f) parking w dniach 16-19.10.2012r. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SALI RESTAURACYJNEJ 

Sala restauracyjna, w której będą podawane śniadania, obiady i kolacje powinna być wyposażona 

w stoły i krzesła w ilości min. na 29 osób.  

 

6. DODATKOWE WYMAGANIA LOKALOWE 

Pokoje noclegowe oraz sala restauracyjna powinny znajdować się w jednym budynku. Obiekt musi 

być przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. 

 

7. OBSŁUGA HOTELARSKA 

Noclegi dla 29 osób w obiekcie hotelarskim posiadającym kategorię minimum „3 gwiazdek”. 

Wykonawca musi dysponować 5 pokojami jednoosobowymi i 12 pokojami dwuosobowymi (nie 

dopuszcza się zakwaterowania w domkach). Liczba uczestników może ulec zmianie. Łóżka 

powinny być oddzielone od siebie i stanowić odrębne posłanie. Wykonawca na życzenie 

Zamawiającego umożliwi w pierwszym dniu danego działania zamianę struktury dwóch pokoi 

jednoosobowych na jeden pokój dwuosobowy lub jednego pokoju dwuosobowego na dwa pokoje 

jednoosobowe. Pokoje muszą być wyposażone we własną łazienkę. Temperatura w pokojach nie 



  

może być niższa niż 21
0 
C i wyższa niż 23

0 
C. 

 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYŻYWIENIA 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić każdego dnia różnorodne wyżywienie dla wszystkich 

uczestników wizyty studyjnej. Wybrany do realizacji zamówienia Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do akceptacji własną wersję menu, która będzie obowiązywać w trakcie realizacji 

wizyty studyjnej. Na menu składa się: 

a) obiad - zupa min. 300 ml/os., drugie danie (mięso/ryba) min. 170g/os., dodatki (ziemniaki 

lub ryż lub kasza lub frytki) min. 200g/os., surówki min. 100 g/os., deser, kompot lub soki 

min. 200ml/os. i woda mineralna min. 200ml/os., kawa, śmietanka do kawy, herbata, 

cytryna, cukier. 

b) śniadanie - potrawa gorąca – 200g/os., pieczywo (chleb i bułki) jasne i ciemne– 150 g/os., 

wędliny różne – 70 g/os., ryby różne 40 g/os.,  sery różne – 80g/os., masło – 30g/os., dżem – 

30 g/os., owoce (min. 3 rodzaje) – 150g/os., warzywa świeże różne, płatki śniadaniowe 

różne, jogurty – min. 1 szt/os., twarożek, mleko zimne i ciepłe , miód, kawa, śmietanka do 

kawy, herbata, cytryna, cukier, woda mineralna, soki. 

c) kolacja- potrawa gorąca – 200g/os., wędliny różne – 60 g/os., ryby różne - 60 g/os., sery 

różne - 60g/os, warzywa marynowane – 50 g/os., sałatka (warzywna, makaronowa ,mięsna 

itp. – 150 g/os., pieczywo (chleb i bułki) jasne i ciemne– 150 g/os., masło - 30 g/os., kawa, 

śmietanka do kawy, herbata, cytryna, cukier, woda mineralna, soki. 

Obiady przygotowane i wydane zostaną w formie bankietu zasiadanego wraz z profesjonalną 

obsługą kelnerską, śniadania i kolacje - w formie bufetu szwedzkiego. Zamawiający wymaga aby 

Wykonawca zapewnił jednorodną zastawę stołową stosownie do ilości uczestników wizyty 

studyjnej, obrusy na nakrycie stołów, serwetki jednorazowe w serwetnikach. Zamawiający nie 

dopuszcza użycia naczyń plastikowych. Godziny posiłków zostaną uzgodnione z Zamawiającym. 

 

9.       INNE USŁUGI  

Wykonawca zapewnia jedno miejsce parkingowe dla autokaru w dniach, w których odbywać się 

będzie wizyta studyjna. Miejsce parkingowe musi być  usytuowane bezpośrednio przy hotelu lub w 

odległości nie większej niż 500 metrów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Załącznik nr 2 do umowy 

 

Menu: 

 

 

Śniadania: 

I. śniadanie drugiego dnia zawierające pieczywo (chleb i bułki) jasne i ciemne, wędliny różne, 

ryby różne, sery różne, masło, dżem, owoce, warzywa świeże różne, płatki śniadaniowe 

różne, jogurty, twarożek, mleko zimne i ciepłe, miód, kawa, śmietanka do kawy, herbata, 

cytryna, cukier, woda mineralna, soki oraz: 

 …………………………. (potrawa gorąca); 

II. śniadanie trzeciego dnia zawierające pieczywo (chleb i bułki) jasne i ciemne, wędliny różne, 

ryby różne, sery różne, masło, dżem, owoce, warzywa świeże różne, płatki śniadaniowe 

różne, jogurty, twarożek, mleko zimne i ciepłe, miód, kawa, śmietanka do kawy, herbata, 

cytryna, cukier, woda mineralna, soki oraz: 

 …………………………. (potrawa gorąca); 

III. śniadanie czwartego dnia zawierające pieczywo (chleb i bułki) jasne i ciemne, wędliny różne, 

ryby różne, sery różne, masło, dżem, owoce, warzywa świeże różne, płatki śniadaniowe 

różne, jogurty, twarożek, mleko zimne i ciepłe, miód, kawa, śmietanka do kawy, herbata, 

cytryna, cukier, woda mineralna, soki oraz: 

 …………………………. (potrawa gorąca); 

 

Obiad: 

I. dwudaniowy obiad drugiego dnia składający się z: 

 ………………….…..(zupa); 

 ……………………...(drugie danie); 

 ………………………(dodatki); 

 ………………………(surówki); 

 ……………………….(deser) 

 ………………………(napoje); 

 

Kolacje: 

I. kolacja pierwszego dnia zawierająca pieczywo (chleb i bułki) jasne i ciemne, wędliny różne, 

ryby różne, sery różne, warzywa marynowane, masło, kawa, śmietanka do kawy, herbata, 

cytryna, cukier, woda mineralna, soki oraz: 

 ………………………(sałatka); 

 ………………..……..(potrawa gorąca). 

II. kolacja drugiego dnia zawierająca pieczywo (chleb i bułki) jasne i ciemne, wędliny różne, 

ryby różne, sery różne, warzywa marynowane, masło, kawa, śmietanka do kawy, herbata, 

cytryna, cukier, woda mineralna, soki oraz: 

 ………………………(sałatka); 

 ………………..……..(potrawa gorąca). 

III. kolacja trzeciego dnia zawierająca pieczywo (chleb i bułki) jasne i ciemne, wędliny różne, 

ryby różne, sery różne, warzywa marynowane, masło, kawa, śmietanka do kawy, herbata, 

cytryna, cukier, woda mineralna, soki oraz: 

 ………………………(sałatka); 

 ………………..……..(potrawa gorąca). 


