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 czasowej pomocy w postaci
miejsca noclegowego, umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących
ochronę życia i zdrowia.
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 noclegowni).
4. Strony ustalają, iż każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać
się będzie na podstawie skierowania do noclegowni wydanego przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gierałtowicach. Skierowanie zawierać będzie: imię i nazwisko
świadczeniobiorcy oraz rodzaj i zakres usług.
5. Wykonawca będzie miał obowiązek podjęcia świadczenia usługi również w oparciu
o dane przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem.
§2
1. Strony zgodnie ustalają koszt dobowego pobytu 1 osoby bezdomnej w wysokości brutto
……….................. zł, ( słownie: ..............................................................................…).
2. Zamawiający zobowiązuje się do pokrywania kosztów pobytu osób skierowanych
wyłącznie na czas rzeczywistego przebywania w placówce.
3. Podstawą rozliczenia finansowego będzie faktura z załączonym imiennym wykazem osób
objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia.
4. Fakturę wraz z rozliczeniem za miesiąc poprzedni należy przedkładać do 10 dnia
następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca XII, za który rozliczenie następować będzie
do 20 grudnia 2019 r.
5. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania na konto wykonawcy należnej kwoty za
miesiąc poprzedni w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania faktury.
6. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. 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 dnia podpisania umowy do 31.12.2019r.
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 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) 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 dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.poz.1000).
§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.
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