Zapytanie ofertowe DZ-2501/136/18
kompleksowa obsługa konferencyjno – hotelowo-gastronomiczna w związku z organizacją tzw. letniej
szkoły w ramach realizacji programu Rozwoju Młodej Kadry Naukowej Konsorcjum Naukowego
„Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”

UMOWA
zawarta w dniu ……………… r. w Puławach
pomiędzy:
Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytutem Badawczym w
Puławach,
al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, REGON 000080252, NIP 716-00-10761, działającym w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy
Lublin
Wschód
w Lublinie z/s w Świdniku pod numerem 0000118357, zwanym dalej w treści niniejszej umowy
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez:


dr hab. Krzysztof Niemczuk, profesor nadzwyczajny – Dyrektor

a
……………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”
zwanych łącznie „Stronami”
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi polegającej kompleksowej obsłudze
konferencyjno – hotelowo – gastronomicznej w związku z organizacją tzw. Szkoły letniej w
ramach realizacji programu Rozwoju Młodej Kadry naukowej Konsorcjum Naukowego
„Zdrowe zwierzę – Bezpieczna żywność” w dniach 02-05.09.2018 r. zgodnie z zapytaniem
ofertowym z dn………………… oraz ofertą Wykonawcy z dn…………………….
2. Realizacja usług związanych z przedmiotem umowy odbędzie się w lokalu:…………………
…………………… usytuowanym w Kazimierzu Dolnym, ul…………………………………….
3. W zakres usługi wchodzą w szczególności:
1) Wynajem sali szkoleniowej,
2) Zapewnienie noclegów w pokojach jednoosobowych i dwuosobowych,
3) Usługa gastronomiczna.
4. Szczegółowy zakres i wymagania dotyczące usługi zawarte zostały w zapytaniu ofertowym z
dn………………….. do postępowania DZ-2501/136/18.

§2
1. W ramach zawartej umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
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a) świadczenia usług noclegowych ze śniadaniem w pokojach jedno- i

dwuosobowych o standardzie co najmniej trzy gwiazdkowym,
b) zapewnienia sali szkoleniowej spełniającej warunki wyspecyfikowane zapytaniu
ofertowym,
c) zapewnieniu przerw kawowych określonych w zapytaniu ofertowym w dwóch
wariantach,
d) zorganizowaniu wycieczki poglądowej z przewodnikiem w Kazimierzu Dolnym i
bliskiej okolicy,
e) świadczenia usług gastronomicznych - przygotowania z należytą umiejętnością
i starannością potraw, zgodnie z uzgodnionym przez Strony menu,
f) zapewnienia uczestnikom bezpłatnych miejsc parkingowych,
g) zorganizowania uroczystej kolacji w formie grilla,
h) zapewnienia sprawnej i należytej obsługi, w tym w czasie każdego śniadania,
obiadu i kolacji.
2. Menu wybrane przez Zamawiającego zostanie przygotowane w formie pisemnej
i wysłane Wykonawcy drogą elektroniczną, …. dni przed terminem realizacji umowy.

§3
1. Za wykonanie niniejszej umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie stanowiące
sumę poniższych pozycji:
1/ iloczynu ilości zarezerwowanych noclegów i cen jednostkowych określonych w ust.3
pkt 1 i 2.
2/ iloczynu liczby uczestników i cen jednostkowych określonych w ust.3 pkt. 4,5,6,7,8.
3/ wynagrodzenia za wynajem sali szkoleniowej, o którym mowa w ust.3 pkt. 3 oraz
wycieczki, o której mowa w ust. 3 pkt. 9.
2. Kwota, o której mowa w ust. 1 lub ust. 2 może ulec zmianie w zależności od ostatecznej
liczby uczestników spotkania, która zostanie określona przez Zamawiającego najpóźniej na 3
dni przed wyznaczonym terminem spotkania.
3. Strony ustalają następujące ceny jednostkowe usług stanowiących przedmiot umowy:
1)

Nocleg ze śniadaniem w pokoju jednoosobowym (1 nocleg) - …………….. zł.

brutto, w tym…% VAT.
2)

Nocleg ze śniadaniem w pokoju dwuosobowym (cena za 1 osobę/1 nocleg) -

…………….zł. brutto, w tym% Vat .
3)Wynajem sali szkoleniowej w okresie 03-05.09.2018 r. - …………………… zł.
brutto , w tym ……%VAT.
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4)Przerwy kawowe w wariancie podstawowym (cena za 1 osobę) - …………………
zł. brutto, w tym…% VAT.
5)Przerwa kawowa w wariancie rozszerzonym (cena za 1 osobę) - ………………… zł.
brutto w tym….% VAT.
6)Obiad (cena za osobę) -………………….. zł. brutto w tym…% VAT.
7)Kolacja (cena za osobę) - ………………… zł. brutto w tym…% VAT.
8)Uroczysta kolacja w formie grilla (cena za osobę)- ………………….. zł. brutto w
tym…% VAT.
9) wycieczka z przewodnikiem - ……………. zł. brutto w tym ……VAT.
4. Zamawiający najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi poinformuje
wykonawcę o dokładnej liczbie uczestników i ilości zarezerwowanych noclegów.

§4
Niniejsza umowa nie obejmuje swym zakresem zamówień wnoszonych indywidualnie przez
poszczególnych uczestników spotkania. Koszty tych zamówień ponoszą poszczególni uczestnicy
spotkania.
§5
1. Wykonawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z winy Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia, o
ustalonego zgodnie z §3 ust.1.
3. Wszelkie reklamacje w przypadku stwierdzenia niezgodnego z umową świadczenia usług
Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy na piśmie w ciągu 7 dni od upływu okresu
pobytu w …………, określonego w § 1 niniejszej Umowy w formie pisemnej.
4. Wykonawca rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia złożonego
przez Zamawiającego.
5. Osobą odpowiedzialną za organizację spotkania po stronie Zamawiającego będzie
……………., a ze strony Wykonawcy ………………….

§6
1. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem odbioru, nastąpi po
wykonaniu umowy i dostarczeniu do siedziby Zamawiającego, tj. Państwowego Instytutu
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Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-

100 Puławy, faktury VAT.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy: …………………., na podstawie faktury VAT w terminie 21 dni od daty
jej otrzymania przez Zamawiającego.
3. Płatnikiem faktury będzie Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut
Badawczy w Puławach, NIP: 716-00-10-761.
§7
W sprawach nienormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki do umowy:
Załącznik nr 1 – zapytanie ofertowe z dn………….
Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy z dn. …………
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