
 

Załącznik nr 3  do zapytania ofertowego 

Wzór umowy 

UMOWA 

 

Zawarta w dniu ………………… 2019r. w Gierałtowicach, pomiędzy: 

Gminą Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice, NIP 9691606909 

reprezentowaną przez Agnieszkę Kałuża - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Gierałtowicach, ul. Powstańców Śl. 1, zwanym dalej zamawiającym, 

a 

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

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

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

zwanym dalej wykonawcą , reprezentowanym przez : 

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

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług schronienia z usługami 

opiekuńczymi tj. udzielenie tymczasowego schronienia wraz z usługami opiekuńczymi 

oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę 

możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej. 

2. Wykonawca zapewnia miejsce dla bezdomnych w postaci usług określonych w ust. 1, dla 

osób skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach. 

3. Strony ustalają, iż miejscem świadczenia usług będzie ……………………………… 

(dokładny adres schroniska). 

4. Strony ustalają, iż każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać 

się będzie na podstawie skierowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji 

administracyjnej przyznania pomocy w tej formie udzielenia schronienia, wydanej przez 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach. Decyzja zawierać będzie: 

imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj, zakres i okres świadczenia usługi. 

5. Wykonawca będzie miał obowiązek podjęcia świadczenia usługi również w oparciu 

o dane przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem.  

 

§ 2 

1. Strony zgodnie ustalają, iż koszt dobowego pobytu 1 osoby bezdomnej, tj. ogólny koszt 

stałych wydatków rzeczowych i osobowych wynosi ............................................. zł brutto, 

słownie: (..........................................................… ……………………………….).  

2. Strony ustają, iż w związku z tym, iż standard podstawowych usług świadczonych 

w schronisku, o którym mowa w Rozporządzeniu przywołanym w § 1 ust. 2 nie 

przewiduje konieczności zapewnienia ciepłego posiłku, a jedynie umożliwienie spożycia 

posiłku oraz dostęp do pomieszczenia kuchennego umożliwiającego samodzielne 

przygotowanie posiłku i gorącego napoju, koszt ewentualnego, ciepłego posiłku będzie 

pokrywany na podstawie odrębnej umowy/porozumienia z Wykonawcą.  

3. Zamawiający zobowiązuje się do pokrywania kosztów pobytu osób skierowanych 

wyłącznie na czas rzeczywistego przebywania w schronisku.  

4. Podstawą rozliczenia finansowego za dany miesiąc będzie faktura/rachunek wraz 

z załączonym zestawieniem imiennym obejmującym ilość osób skierowanych oraz ilość 

dni pobytu.  

5. Fakturę wraz z rozliczeniem za miesiąc poprzedni należy przedkładać do 10 dnia 

następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca XII, za który rozliczenie następować będzie 

do 21 grudnia 2020 r. 

6. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania na konto wykonawcy należnej kwoty za 



 

miesiąc poprzedni w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania faktury. 

7. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę na Zamawiającego w następujący sposób:  

1) Nabywca: 

„Gmina Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice, NIP 969-16-06-909, 

2) Odbiorca: 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach, ul. Powstańców Śl. 1, 44-186 

Gierałtowice. 

§ 3 

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich 

wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w zaproszeniu do złożenia oferty. 

 

§ 4 

1. Umowa obowiązuje od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. 

2. Umowę można rozwiązać za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia lub za 

porozumieniem stron. 

3. W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy, 

a w szczególności nienależycie wykonuje usługi, Zamawiający może rozwiązać 

niezwłocznie niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

 

§ 5 
1. Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2019r. poz. 1843) na podst. art. 4 pkt 8 cytowanej 

ustawy. 

2. Przetwarzanie danych osobowych niezbędne dla celów realizacji Umowy odbywać się 

będzie zgodnie z przepisami 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 dyrektyw 95/46/WE (Dz. Urz. WE L 119 z 4.5.2016) oraz ustawy z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r. poz.1781). 

 

 §6 

1. Wszystkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego oraz ustawy o pomocy społecznej. 

3. Wszelkie spory podlegają rozpatrzeniu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§7 

Integralną częścią umowy są: 

1) Zapytanie ofertowe z dnia …………………. 

2) Oferta Wykonawcy z dnia…………………(data wpływu) 

 

§8 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

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

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0019/24265/ustawa_Pzp_ujednolicony_2015.09.18.pdf


 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                     

WYKONAWCA 


