Załącznik nr 4,
znak sprawy DZ-2501/374/16

UMOWA DZ-2501/374/16/…
zawarta w ……11.2016r. w Puławach
pomiędzy:
Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytutem Badawczym
w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, REGON 000080252, NIP 716-00-10-761, działającym
w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w LublinWschód w Lublinie z/s w Świdniku pod numerem 0000118357, zwanym dalej w treści niniejszej umowy
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
• dr hab. Krzysztof Niemczuk, prof. nadzwyczajny – Dyrektor
a:
firmą ……… z siedzibą …… REGON ……, NIP ……., działającą w oparciu o wpis do …………..
w ……….. zwaną dalej w tekście umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
•

…………………………………………………

Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.), na podstawie wyłączenia określonego
w art. 4 pkt 8 tej ustawy, przy zastosowaniu „Regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej
poniżej równowartości kwoty 30 000 euro oraz zamówień z dziedziny nauki”.
§ 1.
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do organizacji dwóch uroczystych kolacji dla
uczestników konferencji pn. „ASF Stop”, zgodnie z wymaganiami określonymi w:
a) zaproszeniu do złożenia oferty i opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącymi załącznik nr 1 do
umowy,
b) ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy,
c) formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.
2. Wykonawca będzie świadczył usługę w sali restauracyjnej hotelu ………………….., adres
…………………………….
3. Ceny jednostkowe za poszczególne rodzaje usług określa załącznik nr 3 do umowy.
4. Ostateczną liczbę osób uczestniczących w kolacjach Zamawiający poda Wykonawcy co najmniej na
7 dni przed datą kolacji. Ostateczna liczba osób może różnić się od podanej w załączniku nr 1 o 20%.
§ 2.
Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:
1) zorganizowanie uroczystych kolacji,
2) zorganizowanie bufetów zimnych,
3) przygotowania menu kolacji serwowanych i bufetów zimnych uzgodnionych i zaakceptowanych
przez Zamawiającego,
4) opracowania i wykonania aranżacji sali restauracyjnej wg ramowych wytycznych określonych przez
Zamawiającego,
5) ustawienie stołów z bufetem zimnym,
6) zapewnienie możliwości korzystania z dostępu do urządzeń w celu uruchomienia własnej aparatury
nagłaśniającej i oświetlającej podczas kolacji uroczystej.

§ 3.
Do obowiązków Zamawiającego w szczególności należy:
1) ustalenie ostatecznej liczby uczestników i poinformowanie o tym Wykonawcy, co najmniej na 7 dni
przed organizacją kolacji.
2) współpraca z Wykonawcą w trakcie realizacji umowy.
§ 4.
1. Wynagrodzenie za wykonanie niniejszej umowy wynosi łącznie brutto ……….. PLN (słownie
złotych: …………………..). stanowić będzie suma:
2. Z tytułu realizacji niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, stanowiące
sumę, na którą składają się:
1) iloczynu liczby uczestników i ceny kolacji dla jednej osoby, określonych w załączniku nr 3 do
umowy,
2) ceny za bufety zimne, określone w załączniku nr 3 do umowy.
3. Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu umowy, w terminie 21 dni od otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
4. W razie nieterminowego uregulowania należności, Wykonawcy będą przysługiwać odsetki ustawowe
za opóźnienie.
§ 5.
1. W sprawach organizacyjnych, koordynacji i nadzoru nad właściwym przebiegiem kolacji, w imieniu
Zamawiającego działa …………………………………… a w imieniu Wykonawcy
………………………………….
2. Akceptowane są wyłącznie reklamacje zgłoszone na piśmie
§ 6.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 7.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.
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