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    Zał. nr 5 Umowa 
Nr postępowania:  ZP/CPR/2/2021 

 
UMOWA OŚWIADCZENIU USŁUG nr ………./2021 

zawarta w dniu ……….…. 2021r. 

pomiędzy: 

Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie-Zdroju (kod 58-310) przy ul. 
Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000043944, posiadającą kapitał 
akcyjny 9 470 000,- zł, Regon 890004750, NIP 886 000 34 33, 

reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………………………………………….., 

zwaną w dalszej części „Zamawiającym” 

oraz 

................................................... z siedzibą w .................................... przy ul. ................................. 
wpisaną do .................................................... pod numerem  ............................................ 

reprezentowaną przez:  

......................................................... 

zwaną w dalszej części „Wykonawcą”, 

zaś wspólnie zwanymi „Stronami”. 

Umowa dotyczy współpracy umawiających się Stron przy realizacji usługi cateringu (przerwy kawowe + 
obiad) dla maksymalnie 240 Uczestników szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności 
gospodarczej w ramach projektu „Wsparcie dla Przedsiębiorczych” współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Działanie 8.3 Samozatrudnienie, 
przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy, Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-2020 

§ 1 

Zamawiający zleca zamówienie a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi, o której mowa w treści 
§ 3 niniejszej umowy. 

§ 2 

Dla potrzeb realizacji umowy przyjmuje się, że: 

1. „RPO WD 2014-2020” oznacza Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na 
lata 2014-2020; 

2. „Działanie” oznacza Działanie 8.3: Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych 
miejsc pracy; 

3. „Projekt” oznacza projekt pn. „Wsparcie dla Przedsiębiorczych”; 

4. „Instytucja Zarządzająca” – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący 
funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020 (Instytucji Zarządzającej RPO WD 2014-2020);  
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5.  „Instytucja Pośrednicząca” – należy przez to rozumieć Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy 
pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020; 

6.  „dane osobowe”- oznaczają dane w rozumieniu art. 4 pkt. 1 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) pozyskane przez 
Zamawiającego, Wykonawcę od osób/podmiotów trzecich w związku z realizacją projektu; 

7. „przetwarzanie danych osobowych” oznacza to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych 
osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, 
udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemie informatycznym 

Przedmiot umowy 

§ 3 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usługi cateringowej (przerwy kawowe + 
obiad) dla maksymalnie 240 Uczestników szkoleń, realizowanych w ramach projektu „Wsparcie dla 
Przedsiębiorczych” . 

2. Usługa świadczona będzie w trakcie trwania szkoleń w budynku T-PARK przy ul. Szczawieńskiej 2 w 
Szczawnie-Zdroju w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.  

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu usługi cateringowej z zastrzeżeniem 
poinformowania Wykonawcy w tym zakresie na co najmniej jeden dzień roboczy przed dniem 
świadczenia usługi cateringowej.  

4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby osób, na rzecz których będzie świadczona 
usługa cateringowa w przypadku: rezygnacji uczestników ze szkoleń, lub też z powodu 
nieobecności uczestnika w danym dniu z zastrzeżeniem poinformowania Wykonawcy w tym 
zakresie na co najmniej 1 dzień roboczy przed dniem świadczenia usługi.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi cateringowej w sposób profesjonalny i z 
najwyższą starannością, zgodnie ze złożoną w postępowaniu (sygn. akt. ZP/CPR/2/2021) ofertą. 

§ 4 

Zamawiający dostarczy w formie elektronicznej Wykonawcy zamówienie określające ilość 
zestawów obiadowych oraz kawowych. Złożenie zamówienia nastąpi nie później niż 24 godzin 
przed jego realizacją.  

§ 5 
 

1. Z tytułu właściwej realizacji umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w łącznej wysokości 
nieprzekraczającej:  ……………. PLN brutto (słownie: ………………………………………….. złotych), z 
zastrzeżeniem, że wynagrodzenie za przygotowanie 1 przerwy kawowej i 1 obiadu nie przekroczy 
kwoty ……………………. PLN brutto. 

2. W kwocie wynagrodzenia określonej w ust. 1 uwzględniono wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy. 

3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości 
wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1 za każdy dzień zwłoki.  
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4. Jeżeli Wykonawca wykona zamówienie w sposób nienależyty, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości do 10% wartości wynagrodzenia 
brutto określonego w ust. 1. 

5. Zamawiający może dokonywać potrąceń kar umownych, z kolejnych zatwierdzonych do wypłaty 
płatności. 

6. Niezależnie od kar umownych strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania do pełnej 
wartości poniesionej szkody. 

7.  W przypadku, gdy posiłki będą przygotowywane z nieświeżych produktów żywnościowych 
Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego do przyjęcia reklamacji. W przypadku 
powtórzenia się powyższej sytuacji po wcześniejszej reklamacji, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.  

8. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego, pisemnego powiadomienia Zamawiającego o 
przeszkodach uniemożliwiających wykonanie umowy.  

9. Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy w całości lub części osobie trzeciej 
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

Zlecenia i płatności 

§6 

1. Wykonawca będzie realizował usługi na podstawie elektronicznych Zleceń, wystawianych na 
bieżąco przez Zamawiającego. Każde ze Zleceń dotyczyło będzie pojedynczego 56 godzinnego 
szkolenia dla jednej grupy szkoleniowej liczącej średnio 16 osób. Zlecenia będą przesyłane na adres 
mailowy Wykonawcy: 

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

2. Strony uzgadniają, iż wynagrodzenie będzie należne wyłącznie za faktycznie zrealizowane usługi, 
objęte Zleceniem. 

3. Płatności za faktycznie zrealizowane usługi będą dokonywane na podstawie następujących 
dokumentów przekazywanych przez Wykonawcę: 

3.1 Faktury VAT obejmującej łączny koszt realizacji danego Zlecenia, wystawionej zgodnie z 
odrębnymi przepisami po zaakceptowaniu dokumentacji, o której mowa w ust. 3.2 i w 
przypadku ostatniego zlecenia dodatkowo dokumentacji wymienionej w ust. 3.3. oraz po 
podpisaniu przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego 

4. Płatności dokonywane będą na podstawie wystawionych faktur, o których mowa w ust. 3 pkt. 3.1, 
w terminie do 21 dni od daty wystawienia faktury jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu przez 
Zamawiającego środków z kolejnych transz przewidzianych w ramach rozliczeń Zamawiającego z 
Instytucją Pośredniczącą. 

5. Płatności dokonywane będą na rachunek bankowy Wykonawcy nr:  
………………………………………............................................................................................... 

§7 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) DARR S.A informuje, że: 

1. administratorem danych osobowych jest Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z 
siedzibą przy ul. Szczawieńskiej 2, 58-310 Szczawno Zdrój; 
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2. z administratorem można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod 
adresem darr@darr.pl albo pisemnie na adres siedziby administratora; 

3. dane osobowe przekazane Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A  (administratorowi) 
przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji umowy zawartej z osobą przekazującą dane - na 
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (RODO) i zgodnie z zasadami ustanowionymi w tym rozporządzeniu;  

4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uczestniczące w realizacji 
zawartej umowy, jeśli charakter tej umowy uzasadnia ich przekazanie podmiotom 
uczestniczącym, a także podmioty z mocy prawa uprawnione do uzyskania danych osobowych, w 
tym instytucje finansujące lub współfinansujące projekt realizowany przez administratora, w 
ramach którego zawarta jest niniejsza umowa; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji zawartej 
umowy, a w przypadku danych osobowych do przechowywania których przez określony czas 
administrator jest zobowiązany na mocy przepisów powszechnie obowiązującego prawa – będą 
przechowywane w okresie wyznaczonym tymi przepisami. 

6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

7. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub 
miejsca popełnienia domniemanego naruszenia RODO. Organem nadzorczym w Polsce jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), którego Biuro mieści się pod adresem: 
Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 869. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy oraz 
utrzymywania z Panią/Panem kontaktu i prowadzenia korespondencji (w tym elektronicznej). 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 
skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy. 

Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych  osobowych w celach wskazanych w 
pkt.5), pkt. 6), pkt.7) 

§ 8 

1. Strony wytypują osoby uprawnione do reprezentowania ich we wszelkich czynnościach związanych 
z realizacją umowy. 

2. Korespondencja pisemna dotycząca realizacji przedmiotu umowy będzie kierowana na 
następujące adresy: 

Wykonawca: 

………………… 

Zamawiający:  

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

ul. Szczawieńska 2 

58-310 Szczawno-Zdrój 

3. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy strony zobowiązują się 
rozpatrywać w drodze negocjacji i rozwiązywać polubownie, zaś w przypadku niemożności 
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osiągnięcia kompromisu spory te będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie reguły i warunki 
wynikające z  Programu, zapisy dokumentów programowych, a także odpowiednie przepisy prawa 
unijnego i krajowego, w szczególności: 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w 
sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;  

c) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego; 

d) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny; 

e) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020; 

f) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

§ 9 

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 

 
 
 

  

 WYKONAWCA 
Pieczątka firmowa, pieczątka(i) i podpis(y) osoby/osób upoważnionych 

  
 
 
 
 

 ZAMAWIAJĄCY 
Pieczątka firmowa, pieczątka(i) i podpis(y) osoby/osób upoważnionych 

 
 


