Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego nr 1/EFS/CPE/2017
WZÓR

UMOWA
zawarta w Warszawie w dniu ……………………… 2017 roku pomiędzy:

QS Zurich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-495)
ul. Słupska 6A, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000241641;
kapitał zakładowy 50 000 PLN;
NIP: 952-201-33-25,
REGON: 140851904,
reprezentowaną przez: Tomasza Turkiewicza – Prezesa Zarządu;
zwanym dalej Zamawiającym
a
……………………………………..z siedzibą w ……………………………………,
ul. ………………………………..,
NIP:………………………………….,
REGON:…………………………….
reprezentowaną przez …………………………………………………….,
zwanego dalej Wykonawcą

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.
Umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania nr 1/EFS/CPE/2017
zgodnie z zasadą konkurencyjności w trybie zapytania ofertowego, stosownie do zapisów
w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020” Ministerstwa Rozwoju.
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Projekt „Nowa norma zarządzania jakością w domach opieki nad osobami starszymi DOS” nr POWR.04.03.00-00-305/16 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany na całej Polski w ramach
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„Nowa norma zarządzania jakością w domach opieki nad osobami starszymi - DOS”
POWR.04.03.00-00-0305/16

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, IV Osi Priorytetowej
Innowacje

społeczne

i

współpraca

ponadnarodowa,

Działanie

4.3

Współpraca

ponadnarodowa. Instytucją Pośredniczącą Skarb Państwa państwowa jednostka budżetowa
Centrum Projektów Europejskich.

§1.

PRZEDMIOT UMOWY

1. Na mocy niniejszej umowy Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się
wykonać w ramach projektu „Nowa norma zarządzania jakością w domach opieki nad
osobami starszymi - DOS” nr POWR.04.03.00-00-305/16 usługę polegającą na
diagnozie sytuacji domów opieki nad osobami starszymi w Polsce ze szczególnym
uwzględnieniem analizy prawa oraz systemów zarządzania jakością - DESK RESEARCH.
2. Wykonawca wykona czynności objęte niniejszą umową zgodnie opisem przedmiotu
zamówienia zgodnie z zapisami w Zapytaniu ofertowym nr 1/EFS/CPE/2017 stanowiącym
integralną część umowy jako załącznik nr 1 do umowy.
3. Zamówienie należy wykonać zgodnie ze złożoną ofertą na formularzu ofertowym
stanowiącą załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/EFS/CPE/2017. Załącznik ten
stanowi integralną część umowy jako załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi na profesjonalnym poziomie
i z należytą

starannością,

z

zastosowaniem

wiedzy

i

umiejętności

niezbędnych

do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z wymogami wskazanymi przez
Zamawiającego, z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
etyką zawodową i postanowieniami niniejszej Umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1, leży
w granicach jego możliwości oraz nie istnieją żadne przeszkody natury technicznej
i organizacyjnej dla jego profesjonalnego wykonania, a także bieżącej i niezakłóconej
realizacji powierzonych czynności przez cały okres obowiązywania Umowy.
6. Wykonawca w ramach usługi zobowiązuje się do:
6.1.

Przeprowadzenia analizy desk research obejmującej następującą tematykę:
6.1.1. Stan prawny – regulacje w zakresie domów opieki nad osobami starszymi
w Polsce;
6.1.2. Obecne rozwiązania systemowe - analiza systemu opieki nad osobami
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starszymi;
6.1.3. Analiza stanu polityk i procedur w zakresie opieki nad osobami starszymi;
6.1.4. Analiza faktycznego stanu usług świadczonych na rzecz osób starszych;
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6.1.5. Zmiany demograficzne i ich wpływ na sytuację osób starszych w Polsce;
6.1.6. Obecne rozwiązania w tym systemowe w zakresie zarządzania jakością
w domach opieki nad osobami starszymi;
6.2.

Konsultowania i uzgodnienia z Zamawiającym kolejnych etapów prac w zakresie
analizowanych obszarów i ewentualnych modyfikacji, których dotyczyć będzie
usługa.

6.3.

Udziału

w

spotkaniach

grupy

roboczej

stosownie

do

zapotrzebowania

zgłoszonego przez Zamawiającego, nie później niż 7 dni przed datą spotkania.
6.4.

Przedstawienia Zamawiającemu raportów cząstkowych obejmujących realizację
usługi stosownie do wskazań Zamawiającego.

6.5.

Przygotowania i dostarczenia do Zamawiającego raportu końcowego DESK
RESEARCH.

6.6.

Przechowywania dokumentacji związanej z realizacją usługi do dnia 31 grudnia
2026 roku w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo,
z tytułu czego nie przysługuje mu żadne dodatkowe wynagrodzenie.

6.7.

Przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych koniecznych
przy realizacji projektu.

6.8.

Umożliwienia Zamawiającego, Instytucji Pośredniczącej oraz innym uprawnionym
podmiotom przeprowadzenia kontroli realizacji projektu, w tym udostępnienia
tymże podmiotom dokumentów dotyczących realizacji projektu, a także
wizytowania zajęć.
§2.

1.

SPOSÓB WYKONANIA UMOWY

Przedmiot umowy winien być wykonany z należytą starannością i zastosowaniem
wiedzy i umiejętności niezbędnych do jego wykonania, zgodnie z wymogami projektu,
realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2.

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, przy pomocy których będzie
realizował przedmiot niniejszej umowy, jak za własne.

3.

Wykonawca nie może zawierać żadnych umów czy porozumień, które uniemożliwiałyby
realizację niniejszej umowy, a w szczególności umów, które stwarzałyby konflikt
interesów

bądź

też

uniemożliwiałyby

należyte

reprezentowanie

interesów

Zamawiającego.
4.

Wszelkie zdarzenia czy okoliczności, które mogą skutkować niewykonaniem lub
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nienależytym wykonaniem czynności koniecznych do pomyślnego i terminowego
realizowania przedmiotu umowy, winny być niezwłocznie zgłaszane Zamawiającego.
5.

Wykonawca nie jest uprawniony do reprezentowania Zamawiającego.
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6.

Zamawiający

zastrzega

sobie

prawo

wglądu

do

dokumentów

związanych

z realizowanym projektem.
7.

Strony zobowiązują się do regularnej wymiany informacji dotyczących okoliczności, które
mogą mieć wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

8.

Wykonawca zobowiązuje się aktywnej współpracy ze Zamawiającym w zakresie
wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, w tym do:

a.

odpowiadania niezwłocznie na każde zapytanie Zamawiającego zgłaszane w formie
pisemnej lub elektronicznej, jednakże nie później niż w terminie 5 dni od dnia zapytania
przez Zleceniodawcę;

b.

przekazywania Zamawiającego pocztą elektroniczną informacji o prowadzonych przez
Instytucję Pośredniczącą oraz inne uprawnione podmioty kontrolach realizacji projektu –
w dniu powzięcia przez Wykonawcę wiadomości w tym zakresie.

9.

Wykonawca zobowiązany jest do wykorzystania podczas realizacji przedmiotu umowy
materiałów informacyjnych i wzorów dokumentów przekazanych przez Zamawiającego.

10. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu odpowiednio wypełniony protokół wykonania
zamówienia (protokół zdawczo-odbiorczy), który stanowi podstawę do wystawienia
faktury VAT/rachunku za zrealizowaną usługę. Wzór protokołu stanowi Załącznik nr 3 do
niniejszej umowy.
11. Brak przekazania prawidłowej dokumentacji stanowić będzie rażące naruszenie
warunków umownych uprawniających Zamawiającego do rozwiązania niniejszej umowy
bez wypowiedzenia albo do odstąpienia od Umowy. W

każdym

przypadku

nieprzekazania kompletnej dokumentacji Wykonawca traci prawo do Wynagrodzenia
o jakim mowa w § 3.
12. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych
osobowych koniecznych przy realizacji projektu.
13. Wykonawca ma obowiązek umożliwienia Zamawiającemu, Instytucji Pośredniczącej
oraz innym uprawnionym podmiotom przeprowadzenia kontroli realizacji projektu, w tym
udostępnienia tymże podmiotom dokumentów dotyczących realizacji projektu, a także
wizytowania zajęć.
14. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, przy pomocy których będzie
realizował przedmiot niniejszej umowy, jak za własne.
15. Strony zobowiązują się do regularnej wymiany informacji dotyczących okoliczności, które
mogą mieć wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
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16. Zamawiający zobowiązuje się do terminowej zapłaty.
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§3. WYNAGRODZENIE
1.

Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić
Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie …………………………………………… PLN
(słownie: ………………………………złotych ………………………………. groszy) brutto
za jedną godzinę roboczą realizacji usługi diagnozy sytuacji domów opieki nad osobami
starszymi w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem analizy prawa oraz systemów
zarządzania jakością - DESK RESEARCH w tym: za przekazanie autorskich praw
majątkowych oraz udział w spotkaniach zespołu roboczego.

2.

Wysokość wynagrodzenia ustalona zostanie jako iloczyn godzin roboczych realizacji
usługi i ceny jednostkowej za jedną godzinę roboczą usługi, określonej w ust.1.

3.

Zamawiający uiści na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej wysokości:
brutto: …………………. PLN słownie (…………………………. złotych ……………
groszy)
netto: ………………….. PLN słownie (…………………. złotych ……………………
groszy).

4.

Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, składają się wszystkie koszty, jakie musi
ponieść Wykonawca dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

5.

Strony uzgadniają, że wynagrodzenie nie będzie podlegało waloryzacji lub negocjacji
(w szczególności nie będzie możliwe jego zwiększenie) w trakcie realizacji niniejszej
umowy.

6.

Wykonawcy przysługiwać będzie prawo do wynagrodzenia i wystawienia faktury VAT po
zrealizowaniu każdego kolejnego etapu usługi diagnozy sytuacji domów opieki nad
osobami starszymi w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem analizy prawa oraz
systemów zarządzania jakością - DESK RESEARCH, objętych niniejszą umową, na
podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez Strony, potwierdzającego
prawidłowość wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy oraz stwierdzającego
kompletność przekazanej dokumentacji. Brak przekazania dokumentacji Zamawiający
wyłącza prawo Wykonawcy do domagania się zapłaty do czasu przedłożenia
dokumentacji zgodnie z treścią Umowy.

7.

Jeżeli wykonane czynności będą wymagały uzupełnień lub poprawek Wykonawca
zobowiązuje się wykonać je dodatkowo według uwag Zamawiającego, w oznaczonym
terminie bez dodatkowego honorarium.
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8.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne Wykonawcy przelewem na
rachunek bankowy każdorazowo wskazany na fakturze VAT w terminie 7 dni od dnia
otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT/rachunku, jednak
wypłata tego wynagrodzenia nastąpi nie wcześniej, niż z momentem wpłynięcia na konto
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Zamawiającego od Instytucji Pośredniczącej środków finansowych przeznaczonych na
pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, na którym uczestniczył
w nim Wykonawca.
9.

Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu: „Nowa norma zarządzania
jakością w domach opieki nad osobami starszymi - DOS” nr POWR.04.03.00-00-305/16.

§ 4. CZAS TRWANIA UMOWY
1.

Niniejsza umowa obowiązuje od momentu jej podpisania do dnia 31.12.2017r.

2.

Umowa przestaje obowiązywać w przypadku, gdy wygaśnie lub zostanie rozwiązana
umowa zawarta pomiędzy: QS Zurich Sp. z o.o. a Instytucją Pośredniczącą - Skarb
Państwa państwowa jednostka budżetowa Centrum Projektów Europejskich.

3.

Każdej ze Stron przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem
miesięcznego terminu wypowiedzenia.

4.

Stronie przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym,
w przypadku gdy druga strona dopuściła się rażącego naruszania istotnych postanowień
niniejszej

umowy.

Za

rażące

naruszenie

postanowień

umownych

uważa

się

w szczególności: powierzenie przez Wykonawcę wykonania umowy lub jej części
podmiotom/osobom nie mających wiedzy, doświadczenia lub kompetencji w zakresie
objętym przedmiotem umowy; prowadzenie dokumentacji w sposób nierzetelny;
niedopełnienie innych obowiązków o których mowa w § 2.
5.

Niniejsza umowa wygasa ze skutkiem natychmiastowym w przypadku prawomocnego
skazania Wykonawcy za popełnienia przestępstwa karnego lub karno– skarbowego.

§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1.

Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy będzie
wykorzystywał jedynie materiały, utwory, dane i informacje oraz programy komputerowe
i inne – zgodne z obowiązującymi przepisami. Za wszelkie ewentualne naruszenia,
w tym naruszenie dóbr osobistych, majątkowych i osobistych praw autorskich, praw
pokrewnych, praw do znaków towarowych lub wzorów użytkowych bądź innych praw
własności przemysłowej, a także danych osób trzecich, wyłączną odpowiedzialność
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względem osób, których prawa zostały naruszone, ponosi Wykonawca.
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2.

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia
Wykonawcy - w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę usług w sposób zgodny
z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności.

3.

Zamawiający

zastrzega

możliwość

potrącenia

naliczonych

kar

umownych

z wynagrodzenia Wykonawcy.
4.

Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.

5.

Zamawiający

odstąpi

Wykonawcę

warunków

niezwłocznie
podpisanej

od

umowy

umowy,

w

w przypadku
tym

m.in.

naruszenia

przez

stwierdzenia

przez

Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia realizacji przedmiotu
umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego harmonogramem.
6.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego lub wynikły z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiany mogą dotyczyć: terminu
obowiązywania umowy, harmonogramu kursów, zmiany powszechnie obowiązujących
przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
O zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie nie późniejszym niż 7 dni
kalendarzowych.
§ 6. POUFNOŚĆ WSPÓŁPRACY

1.

Strony zobowiązują się do bezwzględnego zachowania poufności wszelkich informacji
uzyskanych w trakcie realizacji niniejszej umowy i nie ujawniania ich osobom trzecim,
zarówno w czasie trwania umowy, jak również po jej rozwiązaniu.

2.

Każda ze Stron może ujawnić informacje, o których mowa w ust. 1 za zgodą drugiej
Strony wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub w przypadkach
określonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

3.

Strony są odpowiedzialne za właściwe przechowywanie wszelkich dokumentów
i materiałów, związanych z realizowanym przedmiotem umowy, tak aby w żaden sposób
nie były dostępne dla osób postronnych.
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§7.
1.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zmiany, jak również wszelkie oświadczenia woli składane na tle realizacji niniejszej
Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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2.

W przypadku zmian w umowie lub budżecie projektu wprowadzonych przez Instytucję
Nadzorującą lub Instytucję Pośredniczącą Zamawiający zastrzega sobie możliwość
adekwatnych zmian w niniejszej umowie.

3.

Zamawiający oraz wszystkie Instytucje Kontrolujące w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, mają prawo wglądu do dokumentów
Wykonawcy związanych z realizacją projektu, w tym dokumentów finansowych, przez
okres wynikający z przepisów prawa krajowego,

4.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowania odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

5.

Spory związane z realizacją niniejszej Umowy Strony będą starały się rozwiązać
w drodze wzajemnych negocjacji

6.

W przypadku braku osiągnięcia porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

7.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze Stron.

………………………………………
Zamawiający

………………………………………
Wykonawca

ZAŁĄCZNIKI:
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Załącznik Nr 1 – Opis zamówienia w Zapytaniu ofertowym Nr 1/EFS/CPE/2017
Załącznik Nr 2 – Oferta Wykonawcy
Załącznik Nr 3 – Wzór protokołu wykonania zamówienia (zdawczo-odbiorczego)
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY Z DNIA …………. 2017 ROKU.

Warszawa, 05 kwietnia 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/EFS/CPE/2017
…………………..
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
III.1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Diagnoza sytuacji domów opieki nad osobami starszymi w Polsce ze szczególnym
uwzględnieniem analizy prawa oraz systemów zarządzania jakością - desk research
w ramach projektu „„Nowa norma zarządzania jakością w domach opieki nad osobami
starszymi - DOS” nr POWR.04.03.00-00-305/16.
III.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
III.1.3. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia:
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Przedmiot zamówienia dotyczy:
Diagnozy sytuacji domów opieki nad osobami starszymi w Polsce ze szczególnym
uwzględnieniem analizy prawa oraz systemów zarządzania jakością – desk research.
III.1.3. Zakres zadań w ramach zamówienia
Do głównych zadań Wykonawcy niniejszej usługi należeć będzie:
III.1.3.1. Analiza desk research obejmująca następującą tematykę:
A. Stan prawny – regulacje w zakresie domów opieki nad osobami starszymi w Polsce;
B. Obecne rozwiązania systemowe - analiza systemu opieki nad osobami starszymi;
C. Analiza stanu polityk i procedur w zakresie opieki nad osobami starszymi;
D. Analiza faktycznego stanu usług świadczonych na rzecz osób starszych;
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„Nowa norma zarządzania jakością w domach opieki nad osobami starszymi - DOS”
POWR.04.03.00-00-0305/16

E. Zmiany demograficzne i ich wpływ na sytuację osób starszych w Polsce;
F. Obecne rozwiązania w tym systemowe w zakresie zarządzania jakością w domach
opieki nad osobami starszymi;
III.1.3.2.Konsultacje z Zamawiającym i przedstawienie „raportów cząstkowych”
z postępu prac w opisanych powyżej obszarach stosownie do wskazań Zamawiającego.
III.1.3.3.Opracowanie raportu końcowego z analizy desk research (zgodnie z zakresem
przedstawionym w punkcie III.1.3.1). Raport będzie zawierał od 20 do 100 stron1.
Wykonawca przedstawi raport w terminie 12 tygodni od dnia podpisania umowy. Raport
zostanie przekazany w formie papierowej (w dwóch egzemplarzach) oraz w formie
elektronicznej. W terminie 5 dni roboczych od przekazania raportu Zamawiający zgłosi uwagi
do raportu z badania desk research. W ciągu kolejnych 5 dni roboczych Wykonawca
wprowadzi uwagi i przedstawi Zamawiającemu poprawiony raport do akceptacji (w formie
papierowej − w dwóch egzemplarzach oraz w formie elektronicznej). Zamawiający ma prawo
do zgłoszenia kolejnych uwag do raportu, jeśli wprowadzone zmiany będą niezadowalające.
Jeżeli trzecia wersja raportu nie będzie odpowiadała wymaganiom Zamawiającego, ma on
prawo odstąpienia od umowy.
III.1.3.4.Udział w spotkaniach zespołu roboczego (04.2017-09.2017), telekonferencjach
(04.2017-09.2017), konsultacjach (10.2017-30.04.2018), debacie (05.2018-06.2018).
Wskazane terminy nie są ostateczne i mogą ulec zmianie. Wykonawca zostanie
poinformowany o terminie każdego wydarzenia z tygodniowym wyprzedzeniem.
III.1.3.5. Specyfika usługi
A. Realizacja usługi odbywać się będzie etapowo stosownie do wskazań
Zamawiającego. Poszczególne etapy prac i analizowanych obszarów, konsultowane
będą z Zamawiającym (raporty cząstkowe).
B. Wynagrodzenie
Wynagrodzenie zostanie realizowane zgodnie z zapisami wzoru umowy stanowiącej
załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.
Wynagrodzenie będzie wypłacane sukcesywnie na podstawie faktury VAT/rachunku,
w formie transz, których wartość ustalana będzie odpowiednio pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą.
C. Prawa autorskie
Wykonawca przekaże Zamawiającemu autorskie prawa majątkowe do dostarczonego
raportu z badania desk research, w momencie ich akceptacji przez Zamawiającego.
D. Zamawiający oczekuje, że realizacja usługi desk research zamknie się w 100
godzinach roboczych. Na potrzeby zamówienia Zamawiający definiuje 1 godzinę
roboczą = 1 godzinie zegarowej.
III.1.4.Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia, uwzględnił nazwy i kody
określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
CPV 73200000-4 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju;
CPV 73210000-7 Usługi doradcze w zakresie badań;
CPV 79140000-7 Doradztwo prawne i usługi informacyjne;
CPV 79411100-9 Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej
III.1.5. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
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III.1.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

1

1800 znaków na stronę.
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY Z DNIA …………. 2017 ROKU.

OFERTA WYKONAWCY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY Z DNIA …………. 2017 ROKU.

Warszawa, dn. …………….2017 r.

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY DO FAKTURY VAT NUMER ………………………..
dotyczący przekazania – wykonania usługi polegającej na:
Diagnoza sytuacji domów opieki nad osobami starszymi w Polsce ze szczególnym
uwzględnieniem analizy prawa oraz systemów zarządzania jakością - desk research.
zgodnie z umową z dnia ……………………...2017 r.

Zamawiający

QS ZURICH Sp. z o.o.

Wykonawca

Nazwa firmy ……………………....
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ul. Słupska 6A
02-495 Warszawa
NIP 952-201-33-25

Adres

……………………....

Numer NIP

……………………….
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Zamawiającemu przedstawiono wykonanie usług:
Diagnoza sytuacji domów opieki nad osobami starszymi w Polsce ze szczególnym
uwzględnieniem analizy prawa oraz systemów zarządzania jakością - desk research.
Wykonawca
przygotował …………..(częściowy/końcowy) raport potwierdzający
przeprowadzenie ww. analizy
Liczba godzin przeznaczona na wykonanie ww. analizy: ……………………………………
Okres realizacji analizy: ………………………………………….

Zamawiający postanawia:
a) przyjąć usługę bez zastrzeżeń,*)
b) wypłacić 100 % wynagrodzenia przewidzianego w umowie,
c) nie przyjąć dzieła ze względu na:*) ..............................................................................
.....................................................................................................................................
...............................................................
*)

niepotrzebne skreślić

Zamawiający

..........................................
podpis
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.......................................
podpis

Wykonawca
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