
	 	 	 	 	 	 	 	 Dębica,	02.09.2020	roku	

ZAPYTANIE	OFERTOWE	

W	TRYBIE	ROZEZNANIA	RYNKU		

APG	GROUP	Gąsior	Spółka	Komandytowa, zaprasza do składania ofert na 

ORGANIZACJĘ	IMPREZ	OKOLICZNOSCIOWYCH	W	KLUBIE	DZIECIĄCYM	
HAPPY	BABY	W	DĘBICY	

Zamówienie	do,inansowane	w	ramach:	
Regionalnego	Programu	Operacyjnego	Województwa	Podkarpackiego	na	lata	2014-2020	

Nazwa	projektu:	
Utworzenie	nowych	miejsc	opieki	nad	dziećmi	w	Klubie	Dziecięcym	Happy	Baby	w	Dębicy	

	Nr	projektu:	
RPPK.07.04.00-18-0020/19	

1. ZAMAWIAJĄCY	

APG	GROUP	Gąsior	Spółka	Komandytowa	
ul.	Marszałka	24	A	
39-200	Dębica	
województwo	podkarpackie	
Polska	

NIP:	8722409263	
REGON:	181127556	
e-mail:	przemyslaw.gasior@apggroup.pl 
tel.		502	382	399	

2.    OPIS	PRZEDMIOTU	ZAMÓWIENIA	

1) Przedmiotem	 zamówienia	 jest	 organizacja	 imprez	 okolicznościowych	 w	 Klubie	
Dziecięcym	Happy	Baby	w	Dębicy 

2) Zakres	 zamówienia,	 zgodnie	 z	 wnioskiem	 o	 doQinansowanie	 projektu,	 obejmuje	
organizację: 

− Imprez	okolicznościowych	wyjazdowych,	takie	jak	np.	wizyta	w	teatrzyku,	mini	koncert,	
jasełka,	 dzień	 babci,	 dzień	 matki,	 dzień	 taty,	 dzień	 dziecka,	 dzień	 dziecka-	 klown	 itd.	
Wyjazdy	na	odległość	maksymalnie	20	km	od	Klubu	Dziecięcego.	

− Imprezy	 okolicznościowych	 stacjonarnych	w	Klubie	Dziecięcym	Happy	Baby	w	Dębicy,	
w	 tym	 catering	 na	 imprezach	 stacjonarnych	 takich	 jak	 np.	 dzień	 dziecka,	 dzień	matki,	
koszt	 teatrzyków	przyjeżdżających	do	Klubu	Dziecięcego,	mini	 koncertów,	 animatorów	
itp.	
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3) Planuje	 się	 organizację	 jednej	 imprezy	okolicznościowej	 średnio	 raz	w	miesiącu,	 przez	
cały	czas	trwania	projektu,	przez	kolejne	24	miesiące,	począwszy	od	października	 	2020	
r.	Łączna	liczba	planowanych	imprez	–	24 

4) S] redni	czas	trwania	jednej	imprezy	–	ok.	2	godziny. 

5) W	ciągu	roku	kalendarzowego	zaplanowano	organizację	następujących	imprez:	

6) W	 każdej	 imprezie	 weźmie	 udział	 maksymalnie	 16	 dzieci	 z	 Klubu	 Dziecięcego	 Happy	
Baby	w	Dębicy,	w	wieku	do	lat	3. 

7) Program	 i	 szczegółowy	 zakres	 każdej	 imprezy	 okolicznościowej	 będzie	 uzgadniany	
każdorazowo	 z	 dyrektorem	 w	 Klubu	 Dziecięcego,	 na	 co	 najmniej	 2	 miesiące	 przed	 jej	
organizacją.		

8) Zastrzega	się	zmianę	typu	imprezy	(stacjonarna/wyjazdowa)	w	zależności	od	tego,	jakie	
dzieci	 będą	 uczęszczać	 w	 danym	 okresie	 do	 w	 Klubu	 Dziecięcego	 (ze	 względu	 na	 ich	
wiek,	 możliwości	 podróżowania,	 możliwości	 uczestniczenia	 w	 danej	 imprezie,	
adekwatności	imprezy	do	wieku	dzieci	itp.)		

3. OFERTY	CZĘŚCIOWE	

Zamawiający	nie	dopuszcza	możliwości	składania	ofert	częściowych.	

LP Miesiąc Nazwa	imprezy
Liczba	
imprez

Typ	imprezy	
(stacjonarna/	
Wyjazdowa)

1 styczeń	 Dzień	babci	i	dziadka	 1 stacjonarna

2 luty	 Zabawa	karnawałowa	 1 stacjonarna

3 marzec	 Dzień	kobiet	 1 stacjonarna

4 kwiecień	 Wielkanoc	w	przedszkolu 1 stacjonarna

5 maj	 Dzień	mamy 1 stacjonarna

6 czerwiec	 Dzień	dziecka	 1 wyjazdowa

7 lipiec	 	- 0 -

8 sierpień	 Dzień	wojska	polskiego	 1 wyjazdowa

9 wrzesień	 Dzień	przedszkolaka	w	Klubie	
Dziecięcym 1

stacjonarna

10 październik	 Dzień	edukacji	narodowej	w	Klubie	
Dziecięcym 1

stacjonarna

11 listopad	 Rocznica	odzyskania	niepodległości	 1 wyjazdowa

12 grudzień	 Mikołajki	 1 stacjonarna

13 grudzień Wigilia 1 stacjonarna

Łącznie	w	roku 12

Łącznie	w	projekcie	(	24	miesiące) 24

Nazwa	zamówienia:	Organizacja	imprez	okolicznościowych	w	Klubie	Dziecięcym	Happy	Baby	w	Dębicy	



4. SPOSÓB	OBLICZENIA	CENY	OFERTY	

Na	podstawie	opisu	przedmiotu	 zamówienia,	 oferent	winien	określić	cenę	ryczałtową	za	
jedną	 imprezę	 (stacjonarną/	 wyjazdową),	 pokrywającą	 wszystkie	 koszty	 związane	
z	jej	organizacją	i	przeprowadzeniem.		

5. TERMIN	WYKONANIA	ZAMÓWIENIA.	

− Rozpoczęcie	wykonywania	przedmiotu	zamówienia	–	1	października	2020	r.		
− Zakończenie	wykonywania	przedmiotu	zamówienia	–	30	września	2022	r.	

6. SPOSÓB	PRZYGOTOWANIA	OFERTY.	

1) Oferta	winna	zwierać:	

a) Wypełniony	formularz	ofertowy	(załączony	do	niniejszego	zapytania).	
b) Parafowany	wzór	umowy	(załączony	do	niniejszego	zapytania).	

2) Ofertę	należy	sporządzić	na	załączonym	druku	„formularz	ofertowy".	

3) Oferta	 winna	 być	 podpisana	 przez	 osobę	 upoważnioną	 lub	 przez	 wszystkie	 osoby	
przewidziane	do	realizacji	zamówienia.	

4) W	przypadku	przesyłania	oferty	w	formie	listowej,	na	kopercie	należy	umieścić	napis:	

„Oferta	 na	 organizację	 imprez	 okolicznościowych	 Klubie	 Dziecięcym	 Happy	 Baby	 w	
Dębicy”	

7. MIEJSCE	ORAZ	TERMIN	SKŁADANIA	OFERT	

Oferty	należy	składać	do	dnia	15	września	2020,	do	godziny	11:	00	(liczy	się	data	wpływu	
oferty	do	Zamawiającego),	w	jednej	z	następujących	form:	

a) Pisemnej	(osobiście,	listownie)	na	adres:	APG	GROUP	Gąsior	Spółka	Komandytowa	
ul.	Marszałka	24	A,	39-200	Dębica	

b) w	wersji	elektronicznej	na	e-mail:	przemyslaw.gasior@apggroup.pl.	

8. OTWARCIE	OFERT	

c) Otwarcie	 i	 odczytanie	 ofert	 nastąpi	 w	 dniu	 15	 września	 2020	 o	 godz.	 11.15	 w	
siedzibie	 APG	GROUP	Gąsior	 Spółka	Komandytowa	 ul.	Marszałka	 24	A,	 39-200	
Dębica	

9. WARUNKI	UDZIAŁU	W	POSTĘPOWANIU	

O	udzielenie	zamówienia	mogą	ubiegać	się	wykonawcy,	którzy	spełniają	następujące	
warunki:	

a) Posiadają	 uprawnienia	 do	 wykonywania	 określonej	 działalności	 lub	 czynności,	 jeżeli	
przepisy	prawa	nakładają	obowiązek	ich	posiadania.	

b) Posiadają	wiedzę	i	doświadczenie	w	realizacji	zamówień	porównywalnych	z	niniejszym	
zamówieniem.	
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c) Dysponują	 odpowiednim	 potencjałem	 technicznym	 oraz	 osobami	 zdolnymi	 do	
wykonania	niniejszego	zamówienia.	

d) Znajdują	się	w	sytuacji	ekonomicznej	i	Qinansowej	zapewniającej	realizację	zamówienia.			

10. OPIS	KRYTERIÓW,	KTÓRYMI	ZAMAWIAJĄCY	BĘDZIE	SIĘ	KIEROWAŁ	PRZY	WYBORZE	OFERTY.	

1) Ocena	ofert:	

Złożone	 oferty	 będą	 oceniane	 przez	 Zamawiającego	 przy	 zastosowaniu	 następującego	
kryterium:	

Jednostkowa	cena	ryczałtowa	za	wykonanie	zamówienia	(	zł	/	impreza)	–	100	%	

	 Cena	wykonania	 zamówienia	 –	 obejmuje	 cenę	wykonania	 przedmiotu	 zamówienia	
określonego	 w	 niniejszej	 SIWZ.	 Oferta	 z	 najniższą	 ceną	 otrzyma	 maksymalną	 liczbę	
punktów	=	10	pkt,	pozostałe	oferty	proporcjonalnie	mniej.	

2) Wybór	oferty	najkorzystniejszej.	

Zamawiający	 niezwłocznie	 po	 wyborze	 najkorzystniejszej	 oferty	 zawiadomi	 o	 tym	
Wykonawców	podając	w	 szczególności:	 nazwę	 (Qirmę)	 i	 adres	Wykonawcy,	 którego	 ofertę	
wybrano	 oraz	 uzasadnienie	 jej	 wyboru,	 a	 także	 nazwy	 (Qirmy),	 siedziby	 i	 adresy	
Wykonawców,	którzy	złożyli	oferty	wraz	z	punktacją	za	kryteria	oceny	ofert.	

11. INNE	ISTOTNE	WARUNKI	ZAMÓWIENIA:		

1) Zamawiający	 zastrzega	 sobie	 prawo	 do	 odwołania/unieważnienia	 przedmiotowego	
postępowania	o	udzielenie	zamówienia	publicznego,	na	każdym	jego	etapie,	bez	podania	
przyczyny.	

2) Zamawiający	 zastrzega	 sobie	 prawo	 zmian	 w	 specyQikacji	 zamówienia	 (w	 takim	
przypadku	 wydłuży	 odpowiednio	 termin	 składania	 ofert),	 odstąpienia	 bądź	
unieważnienia	 zapytania	 ofertowego	 bez	 podania	 przyczyny	 w	 przypadku	 zaistnienia	
okoliczności	 nieznanych	 Zamawiającemu	 w	 dniu	 sporządzania	 niniejszego	 zapytania	
ofertowego.	

3) Wykonawca	 może	 wprowadzić	 zmiany	 w	 złożonej	 ofercie	 lub	 ją	 wycofać,	 pod	
warunkiem,	 że	uczyni	 to	przed	upływem	 terminu	składania	ofert.	Zarówno	zmiana	 jak	
i	wycofanie	oferty	wymagają	zachowania	formy	pisemnej.	

4) Zamawiający	 zastrzega	 sobie	 prawo	 sprawdzania	 w	 toku	 oceny	 ofert	 wiarygodności	
przedstawionych	 przez	 Wykonawców	 danych	 i	 informacji,	 w	 tym	 może	 zażądać	
stosownych	dowodów.	

5) Zamawiający	 wykluczy	 z	 postępowania	 Wykonawców,	 którzy	 złożą	 ofertę	 niezgodną	
z	prawdą.	

6) Ze	względu	 na	 założenia	 budżetowe	 i	 ograniczenia	 rinansowe,	w	 przypadku,	 gdy	
kwoty	 przedstawione	 w	 odpowiedziach	 na	 zapytanie	 będą	 wyższe	 od	
zaplanowanych	 w	 budżecie	 projektu,	 Zamawiający	 zastrzega	 sobie	 prawo	
negocjacji	 z	 Wykonawcą,	 który	 złoży	 najkorzystniejszą	 ofertę	 i	 nie	 podlega	
wykluczeniu.	

7) Oferty	złożone	po	terminie	nie	zostaną	rozpatrzone.	
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8) Wykonawcy	uczestniczą	w	postępowaniu	na	własne	 ryzyko	 i	koszt.	Nie	przysługują	 im	
żadne	 roszczenia	 z	 tytułu	 odstąpienia	 przez	 Zamawiającego	 od	 postępowania	
ofertowego.	

9) Ocena	 zgodności	 ofert	 z	 wymaganiami	 Zamawiającego	 przeprowadzona	 zostanie	 na	
podstawie	informacji	zawartych	w	ofercie.	Ocenie	podlegać	będzie	zarówno	formalna	jak	
i	merytoryczna	zgodność	oferty	z	wymaganiami	Zamawiającego.	

10) Zamawiający	nie	dopuszcza	składania	ofert	wariantowych.	

11) Zamawiający	może	zwrócić	się	do	Wykonawcy	o	wyjaśnienie	treści	oferty.	

12) Zamawiający	 zastrzega	 sobie	 możliwość	 wyboru	 kolejnej	 wśród	 najkorzystniejszych	
ofert,	 jeżeli	Wykonawca,	którego	oferta	zostanie	wybrana	 jako	najkorzystniejsza,	uchyli	
się	od	zawarcia	umowy	w	przedmiocie	realizacji	przedmiotu	niniejszego	zamówienia.	

13)Dodatkowo	 informujemy,	 iż	 wybrany	 Wykonawca	 zobowiązany	 będzie	 do	
przeprowadzenia	 innych	 działań	 wynikających	 z	 wymogów	 realizacji	 dostaw	 na	 rzecz	
projektów	 doQinansowanych	 ze	 środków	 Unii	 Europejskiej	 w	 ramach	 Europejskiego	
Funduszu	 Rozwoju	 Regionalnego,	 w	 tym	 w	 szczególności:	 umożliwienie	 Instytucji	
Zarządzającej	 RPO	 WP	 i	 innym	 upoważnionym	 przez	 Instytucję	 Zarządzającą	
instytucjom	 wglądu	 do	 dokumentów	 związanych	 z	 realizacją	 dostawy	 w	 ramach	
projektu,	w	tym	dokumentów	Qinansowych.	

14)Termin	związania	ofertą	wynosi	30	dni.	

12. KONTAKT	Z	OFERENTAMI	

Postępowanie	prowadzone	jest	z	zachowaniem	formy	pisemnej	i	elektronicznej.	Oświadczenia,	
wnioski,	zawiadomienia	oraz	informacje	Zamawiający	oraz	Wykonawcy	przekazują	e-mailem	na	
adres:	przemyslaw.gasior@apggroup.pl	

Do	kontaktu	z	oferentami	upoważniony	jest: Przemysław	Gąsior	,	tel.		502	382	399	

13. ZAŁĄCZNIKI	DO	ZAPYTANIA	OFERTOWEGO	

− Formularz	ofertowy		

− Wzór	umowy		

		

…………………………………………………..	
Podpis	zamawiającego	

Nazwa	zamówienia:	Organizacja	imprez	okolicznościowych	w	Klubie	Dziecięcym	Happy	Baby	w	Dębicy	

mailto:przemyslaw.gasior@apggroup.pl


FORMULARZ	OFERTOWY	

na		

ORGANIZACJĘ	IMPREZ	OKOLICZNOSCIOWYCH	W	KLUBIE	DZIECIĄCYM	
HAPPY	BABY	W	DĘBICY	

1. Zamawiający:	

APG	GROUP	Gąsior	Spółka	Komandytowa	
ul.	Marszałka	24	A	
39-200	Dębica	
województwo	podkarpackie	
Polska	

2. Wykonawca	

Nazwa	Wykonawcy:		

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

Adres	Wykonawcy:		

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

3. Składamy	 ofertę	 na	 wykonanie	 przedmiotu	 zamówienia,	 zgodnie	 z	 opisem	 przedmiotu	
zamówienia	zawartym	w	zapytaniu	ofertowym.	

4. Oświadczamy,	 że	 zapoznaliśmy	 się	 z	 ogłoszeniem	 Zamawiającego	 i	 uznajemy	 się	 za	
związanych	określonymi	w	nim	postanowieniami	i	zasadami	postępowania.	

5. Oferujemy	wykonanie	przedmiotu	za	cenę	jednostkową	określoną,	w	poniższej	tabeli.	

6. ZOBOWIĄZUJEMY	 SIĘ	 do	 wykonania	 zamówienia	 w	 terminie	 określonym	 w	 zapytaniu	
ofertowym	tj.	od	1	października		2020	r.	do	30	września	2022	r.	

Lp. Nazwa	przedmiotu	
zamówienia

Ryczałtowa	cena		za	
organizację	jednej	

imprezy	dla	maks.	16	
dzieci	
NETTO	
[Zł]

Podatek		
VAT	
[%]

Ryczałtowa	cena		za	
organizację	jednej	

imprezy	dla	maks.	16	
dzieci	
BRUTTO	
[Zł]

1
Organizacja	
imprezy	

okolicznościowej
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7. OS]WIADCZAMY,	 że	 zapoznaliśmy	 się	 z	 postanowieniami	 umowy	 i	 zobowiązujemy	 się,	
w	 przypadku	 wyboru	 naszej	 oferty,	 do	 zawarcia	 umowy	 zgodnej	 z	 niniejszą	 ofertą,	
na	 warunkach	 określonych	 w	 ogłoszeniu,	 w	 miejscu	 i	 terminie	 Wyznaczonym	 przez	
Zamawiającego.	

8. OS]WIADCZAMY,	że	spełniamy	warunki	udziału	w	przetargu,	tj.:	

a) Posiadamy	 uprawnienia	 do	 wykonywania	 określonej	 działalności	 lub	 czynności,	 jeżeli	
przepisy	prawa	nakładają	obowiązek	ich	posiadania,	

b) Posiadajmy	 wiedzę	 i	 doświadczenie	 w	 realizacji	 zamówień	 porównywalnych	 z	
niniejszym	zamówieniem,	

c) Dysponujemy	 odpowiednim	 potencjałem	 technicznym	 oraz	 osobami	 zdolnymi	 do	
wykonania	niniejszego	zamówienia,	

d) Znajdujemy	 się	 w	 sytuacji	 ekonomicznej	 i	 Qinansowej	 zapewniającej	 realizację	
zamówienia.			

9. WSZELKĄ	 KORESPONDENCJĘ	 w	 sprawie	 niniejszego	 postępowania	 należy	 kierować	 na	
poniższy	adres:	

• Nazwa	Qirmy:	…………………………………………………………………………………………..…………………	

• Adres:	………………………………………………………………………………………………………………………..	

• Telefon:	……………………………………………...	

• E-mail:	……………………………………………….…	

10. ZAŁĄCZNIKAMI	do	niniejszej	oferty,	stanowiącymi	jej	integralną	część	są:		

1) Parafowany	wzór	umowy.	

…..........................................	dnia.......................................2020	roku	

…...............................................................................................	
podpis	Wykonawcy/	Wykonawców	

Nazwa	zamówienia:	Organizacja	imprez	okolicznościowych	w	Klubie	Dziecięcym	Happy	Baby	w	Dębicy	



UMOWA	

zawarta	w	dniu	……………………………..	w	Dębicy	pomiędzy:		

Spółka	Komandytowa	ul.	Marszałka	24	A	39-200	Dębica	reprezentowana	przez	:	
Przemysława	Gąsiora,	zwaną	dalej	w	tekście	umowy	„Zamawiającym”	

	a	…………………………………………………………………………………………………………………………………….	
zwaną	w	dalszej	części	umowy	„	Wykonawcą".	

Umowa	 jest	 następstwem	 wyboru	 Wykonawcy	 po	 przeprowadzonym	 rozeznaniem	 rynku	 na	
podstawie	 „Wytycznych	 Ministra	 Infrastruktury	 i	 Rozwoju	 w	 zakresie	 kwaliQikowalności	
wydatków	w	ramach	Europejskiego	Funduszu	Rozwoju	Regionalnego,	Europejskiego	Funduszu	
Społecznego	oraz	Funduszu	Spójności	na	lata	2014-2020"	

1.

1. Przedmiotem	 umowy	 jest	 usługa	 polegając	 na	 Organizacja	 imprez	 okolicznościowych	
w	Klubie	Dziecięcym	Happy	Baby	w	Dębicy.		

2. Zakres	zamówienia,	zgodnie	z	wnioskiem	o	doQinansowanie,	obejmuje	organizację 

− Imprez	okolicznościowych	wyjazdowych,	takie	jak	np.	wizyta	w	teatrzyku,	mini	koncert,	
jasełka,	 dzień	 babci,	 dzień	 matki,	 dzień	 taty,	 dzień	 dziecka,	 dzień	 dziecka-	 klown	 itd.	
Wyjazdy	na	odległość	maksymalnie	20	km	od	Klubu	Dziecięcego	

− Imprezy	okolicznościowych	stacjonarnych	w	Klubie	Dziecięcym	Happy	Baby	w	Dębicy,	w	
tym	catering	na	imprezach	stacjonarnych	takich	jak	np.	dzień	dziecka,	dzień	matki,	koszt	
teatrzyków	przyjeżdżających	do	Klubu	Dziecięcego,	mini	koncertów,	animatorów	itp.	

3. Planuje	 się	 organizację	 jednej	 imprezy	 okolicznościowej	 (stacjonarnej	 lub	 wyjazdowej)	
średnio	 raz	 w	 miesiącu,	 przez	 cały	 czas	 trwania	 projektu,	 przez	 kolejne	 24	 miesiące,	
począwszy	od	czerwca	2019	r.	Łączna	liczba	planowanych	imprez	–	24 

4. S] redni	czas	trwania	jednej	imprezy	–	ok.	2	godziny. 

5. W	ciągu	roku	kalendarzowego	zaplanowano	organizację	następujących	imprez:	

LP Miesiąc Nazwa	imprezy Liczba	
imprez

Typ	imprezy	
(stacjonarna/	
Wyjazdowa)

1 styczeń	 Dzień	babci	i	dziadka	 1 stacjonarna

2 luty	 Zabawa	karnawałowa	 1 stacjonarna

3 marzec	 Dzień	kobiet	 1 stacjonarna

4 kwiecień	 Wielkanoc	w	przedszkolu 1 stacjonarna

5 maj	 Dzień	mamy 1 stacjonarna

6 czerwiec	 Dzień	dziecka	 1 wyjazdowa

7 lipiec	 	- 0 -

8 sierpień	 Dzień	wojska	polskiego	 1 wyjazdowa
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6. W	każdej	imprezie	weźmie	udział	maksymalnie	16	dzieci	z	Klubu	Dziecięcego	Happy	Baby	,	
w	wieku	do	lat	3.	

7. Program	 i	 szczegółowy	 zakres	 każdej	 imprezy	 okolicznościowej	 będzie	 uzgadniany	
każdorazowo	 z	 dyrektorem	 Klubu	 Dziecięcego,	 na	 co	 najmniej	 2	 miesiące	 przed	 jej	
organizacją.	 

8. Wykonawca	zobowiązuje	się	do	wykonywania	obowiązków	z	należytą	starannością,	zgodnie	
z	obowiązującymi	przepisami	prawa,	zapewniając	ich	prawidłową	i	terminową	realizację.	

9. Wykonawca	 oświadcza,	 że	 posiada	 stosowne	 wykształcenie	 i	 kwaliQikacje	 oraz	
doświadczenie	zapewniające	wykonanie	obowiązków	wynikających	z	niniejszej	umowy	na	
najwyższym	 poziomie,	 w	 sposób	 staranny	 i	 sumienny,	 według	 standardów	 i	 norm	
stosowanych	w	tym	zakresie.	

2.

1. Umowa	 niniejsza	 zostaje	 zawarta	 na	 czas	 określony	 tj.	 od	 dnia	 01.10.2020	 r.	 do	 dnia	
30.09.2022	r.	

2. Zamawiającemu	 przysługuje	 prawo	 rozwiązania	 umowy	 bez	 zachowania	 okresu	
wypowiedzenia	 w	 przypadku	 nieuzasadnionego	 zaprzestania	 przez	 Wykonawcę	
wykonywania	niniejszej	umowy.	

3. Wykonawcy	przysługuje	prawo	rozwiązania	umowy	bez	zachowania	okresu	wypowiedzenia	
w	przypadku	nieuzasadnionego	braku	współpracy	Zamawiającego	w	zakresie	niezbędnym	do	
należytego	wywiązania	się	z	obowiązków	przez	Wykonawcę.	

4. W	wypadkach	określonych	w	ust.	2	i	3	rozwiązanie	umowy	może	nastąpić	po	bezskutecznym	
upływie	14-dniowego	 terminu	wyznaczonego	na	piśmie	drugiej	 Stronie	wraz	z	wezwaniem	
do	podjęcia	niezbędnych	działań.	

3.

1. Za	wyświadczenie	usługi	będącej	przedmiotem	niniejszej	umowy	Strony	uzgadniają	należne	
Wykonawcy	wynagrodzenie	ryczałtowe	umowne	w	kwocie:	

9 wrzesień	 Dzień	przedszkolaka	w	Klubie	
Dziecięcym 1 stacjonarna

10 październik	 Dzień	edukacji	narodowej	w	
Klubie	Dziecięcym 1 stacjonarna

11 listopad	 Rocznica	odzyskania	
niepodległości	 1 wyjazdowa

12 grudzień	 Mikołajki	 1 stacjonarna

13 grudzień Wigilia 1 stacjonarna

Łącznie	w	roku 12

Łącznie	w	projekcie	(	24	miesiące) 24
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2. Ustalone	 w	 ust.	 1	 wynagrodzenie	 umowne	 jest	 wielkością	 stałą	 i	 niezmienną	 do	 końca	
realizacji	 umowy	 i	 jednocześnie	 wyczerpuje	 w	 całości	 wszelkie	 roszczenia	 Qinansowe	
Wykonawcy	wynikające	lub	związane	z	niniejszą	umową.	

3. Wykonawca	 wystawi	 rachunek/fakturę	 za	 każdy	 miesiąc	 kalendarzowy	 niezwłocznie	 po	
zakończeniu	 świadczenia	 usług	 w	 danym	 miesiącu	 kalendarzowym.	 Zapłata	 należności	
n a s t ą p i	 p r z e l e w em	 b a n k ow ym	 n a	 r a c h u n e k	 b a n k ow y	 Wy k o n aw c y	
………………………………………………………………w	terminie	do	………..	dni	od	daty	otrzymania	przez	
Zamawiającego	rachunku/faktury.	

4. Za	 datę	 zapłaty	 przyjmuje	 się	 dzień	 złożenia	 przez	 Zamawiającego	 dyspozycji	 obciążenia	
rachunku	bankowego.		

5. Wynagrodzenie	współQinansowane	jest	ze	środków	Unii	Europejskiej	w	ramach	Regionalnego	
Programu	Operacyjnego	Województwa	Podkarpackiego	na	 lata	2014-2020,	oś	priorytetowa	
VII.	Regionalny	rynek	pracy,	działanie	7.4.	Rozwój	opieki	żłobkowej	w	regionie.	

4.

1. Zamawiający	 zastrzega	 sobie	 prawo	 obciążenia	 Wykonawcy	 karami	 umownymi	
za	niewykonanie	 lub	nienależyte	wykonanie	niniejszej	umowy,	w	następujących	wypadkach	
i	wysokościach:	

a) W	 razie	 odstąpienia	 przez	 Zamawiającego	 od	 umowy	wskutek	 okoliczności,	 za	 które	
Wykonawca	 ponosi	 odpowiedzialność	 -	 w	 wysokości	 10%	 wynagrodzenia	 brutto	
określonego	w	§	3	ust.	1	razy	24	imprezy	zaplanowane	w	całym	projekcie.	

b) W	 razie	 odstąpienia	 przez	 Wykonawcę	 od	 umowy	 wskutek	 okoliczności,	 za	 które	
Zamawiający	nie	ponosi	odpowiedzialność	 -	w	wysokości	10%	wynagrodzenia	brutto	
określonego	w	§	3	ust.	1,	razy	24	imprezy	zaplanowane	w	całym	projekcie.	

c) W	razie	opóźnienia	w	wykonaniu	przez	Wykonawcę	czynności	wchodzących	w	zakres	
przedmiotu	umowy	-	w	wysokości	1	%	wynagrodzenia	brutto	określonego	w	§	3	ust.	1,	
razy	24	imprezy	zaplanowane	w	całym	projekcie,	za	każdy	dzień	opóźnienia.	

2. Zamawiający	 może	 dochodzić	 od	 Wykonawcy	 na	 zasadach	 ogólnych	 odszkodowań	
przewyższających	zastrzeżone	w	ust.	1	kary	umowne.	

3. Zamawiający	upoważniony	jest	do	potrącania	naliczonych	kar	umownych	z	wynagrodzenia	
należnego	Wykonawcy.	

5.

1. Zamawiający	dopuszcza	możliwość	zmiany	postanowień	 treści	zawartej	umowy	w	stosunku	
do	treści	oferty,	na	podstawie	której	dokonano	wyboru	Wykonawcy	w	zakresie:	

1) Terminu	wykonania	zamówienia,	w	uzasadnionym	przypadkach	wynikających	z:	
a) Zmian	umowy	o	doQinansowanie	w	zakresie	terminu	realizacji	umowy.	

Lp. Nazwa	przedmiotu	
zamówienia

Ryczałtowa	cena		za	
organizację	jednej	

imprezy	dla	maks.	16	
dzieci	
NETTO	
[Zł]

Podatek		
VAT	
[%]

Ryczałtowa	cena		za	
organizację	jednej	

imprezy	dla	maks.	16	
dzieci	
BRUTTO	
[Zł]

1
Organizacja	
imprezy	

okolicznościowej
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b) W	przypadku	zaistnienia	Siły	Wyższej.	
2) Wystąpienia	 uzasadnionych	 zmian	 w	 zakresie	 i	 sposobie	 wykonania	 przedmiotu	

zamówienia.	
3) Formy	 organizacji	 imprez,	 jeżeli	 zmiana	 ta	 okaże	 się	 niezbędna	 lub	 będzie	 miała	

pozytywny	wpływ	na	jakość	realizacji	umowy.	
4) Zmianę	typu	 imprezy	(stacjonarna/wyjazdowa)	w	z	zależności	od	tego,	 jakie	dzieci	będą	

uczęszczać	 w	 danym	 okresie	 do	 Klubu	 Dziecięcego	 (wiek,	 możliwości	 podróżowania,	
możliwość	uczestniczenia	w	danej	imprezie,	adekwatności	do	wieku	dzieci	itp.,)	

5) Pojęć,	 deQinicji,	 użytych	 określeń,	 które	 przyczynią	 się	 do	 powstania	 rozbieżności	 lub	
niejasności	w	rozumieniu	pojęć	użytych	w	Umowie,	których	nie	będzie	można	usunąć	w	
inny	sposób,	a	zmiana	będzie	umożliwiać	usunięcie	rozbieżności	i	doprecyzowanie	Umowy	
w	celu	jednoznacznej	interpretacji	jej	postanowień	przez	Strony.	

6) Oznaczenia	danych	dotyczących	Zamawiającego	i/lub	Wykonawcy.	
7) Zmiany	 sposobu	 rozliczania	 przedmiotu	 umowy,	 w	 przypadku	wystąpienia	 po	 zawarciu	

umowy	okoliczności,	które	nie	były	znane	stronom.	
8) Wystąpienia	obiektywnych	przyczyn	niezależnych	od	Zamawiającego	i	Wykonawcy.	

2. Strona,	 która	 występuje	 z	 propozycją	 zmiany	 umowy	 obowiązana	 jest	 uzasadnić	
i	udokumentować	istnienie	przesłanki	tej	zmiany.	

3. Zmiany	 umowy	 wymagają	 formy	 pisemnej	 w	 postaci	 aneksu	 pod	 rygorem	 nieważności	
z	zastrzeżeniem,	że	zmiany	istotne	będą	mogły	być	dokonywane	wyłącznie	na	podstawie	pkt.	
6.5.2	ust	22)	Wytycznych	w	zakresie	kwaliQikowalności	wydatków	w	ramach	Europejskiego	
Funduszu	 Rozwoju	 Regionalnego,	 Europejskiego	 Funduszu	 Społecznego	 oraz	 Funduszu	
Spójności	na	lata	2014-2020	z	dnia	19	lipca	2017	r.	i	są	skuteczne	po	podpisaniu	przez	obie	
strony.	
6.

1. Spory	 wynikłe	 na	 tle	 wykonywania	 niniejszej	 umowy	 Strony	 zobowiązują	 się	 rozstrzygać	
polubownie	 w	 drodze	 negocjacji.	 W	 razie	 braku	 porozumienia,	 spory	 podlegają	
rozstrzygnięciu	przez	sąd	właściwy	ze	względu	na	siedzibę	Zamawiającego.	

2. W	 sprawach	 nieuregulowanych	 niniejszą	 umową	mają	 zastosowanie	 odpowiednie	 przepisy	
Kodeksu	cywilnego.	

3. Umowę	sporządzono	w	dwóch	jednobrzmiących	egzemplarzach,	po	jednym	egzemplarzu	dla	
Wykonawcy	i	dla	Zamawiającego.	

4. W	 razie	 gdyby	 którekolwiek	 z	 postanowień	 niniejszej	 umowy	 było	 lub	 miało	 stać	 się	
nieważne,	 ważność	 całej	 umowy	 pozostaje	 skuteczna,	 a	 w	 pozostałej	 części	 nienaruszona.	
W	 takim	 przypadku	 Strony	 umowy	 zastąpią	 nieważne	 postanowienie	 innym,	
niepodważalnym	 prawnie	 postanowieniem,	 które	 możliwie	 najwierniej	 oddaje	 zamierzony	
cel	gospodarczy	nieważnego	postanowienia.	

5. Strony	 ustalają,	 że	wszelkie	 oświadczenia,	 zapytania	 i	 inne	 związane	 z	 realizacją	 niniejszej	
umowy,	 dla	 których	 nie	 zastrzeżono	 rygoru	 nieważności,	 będą	 składane	 drugiej	 Stronie	
w	formie	pisemnej	lub	elektronicznej	(za	pomocą	poczty	e-mail).	

6. Adresy	wyszczególnione	w	komparycji	niniejszej	umowy	stanowią	adresy	do	doręczeń.	Każda	
ze	Stron	zobowiązuje	się	niezwłocznie	powiadomić	na	piśmie	drugą	Stronę	o	każdorazowej	
zmianie	 swojego	 adresu.	 Brak	 wskazanego	 zawiadomienia	 powoduje,	 iż	 wszelka	
korespondencja	 kierowana	 na	 poprzedni	 adres	 Strony	 będzie	 uznana	 za	 skutecznie	
doręczoną.	
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7. Wszelkie	 zmiany	 i	 uzupełnienia	 treści	 niniejszej	 umowy	 wymagają	 formy	 pisemnej	 pod	
rygorem	nieważności.	

ZAMAWIAJĄCY:	 	 	 	 	 	 	WYKONAWCA:	
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