UNIA EUROPEJSKA

PROGRAM OPERACYJNY
POMOC ŻYWNOŚCIOWA
2014 – 2020

EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY
NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

Załącznik nr 8a
GWARANCJA JAKOŚCI ARTYKUŁU SPOŻYWCZEGO
w ramach umowy nr …………/…………..
na dostawy ……………(nazwa artykułu spożywczego) do organizacji partnerskich
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w ramach
Podprogramu 2018

Wykonawca, ……………................................................................................................
(nazwa i adres wykonawcy)

…………………………………………………………………………………………………..
w imieniu i na rzecz, którego działa
………………………………............................................................................................
(imię i nazwisko przedstawiciela wykonawcy)

………………………………............................................................................................
Oświadcza, że:
1) Nazwa artykułu spożywczego…………….........................................................
2) Numer partii magazynowej……………………………………………………….
Data minimalnej
Ilość (tony)

Lp.

Nr partii1

Data produkcji

trwałości/Termin

Nazwa zakładu

Kraj

przydatności do

produkcyjnego

pochodzenia3

spożycia2

1

2

Razem

dostarczony w dniu ........................ do:

Należy podać numer partii produkcyjnej
Data powinna być zgodna z datą umieszczoną na opakowaniu
3 Należy wypisać wszystkie kraje pochodzenia artykułu spożywczego w danej partii produkcyjnej
1
2
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………………………………..........................................................................................
(nazwa i adres magazynu OPR zgodnie z Załącznikiem nr 7 do umowy)

………………………………..........................................................................................
3) Rodzaj użytego materiału jest zgodny z wymaganiami określonymi w umowie
i został dopuszczony do obrotu.
4) Na dostarczone partie artykułu spożywczego Wykonawca udziela gwarancji na
okres od daty produkcji do daty minimalnej trwałości/terminu przydatności do
spożycia podane w tabeli powyżej, tj. okres zgodny z wymaganiami określonymi
w umowie.
5) W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad jakościowych artykułu
spożywczego określonego w pkt 1 Wykonawca zobowiązany jest do dokonania
wymiany artykułu wadliwego na artykuł wolny od wad i dostarczenia tego
artykułu do wskazanego przez OPO miejsca, w terminie 7 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o zaistniałych wadach.
6) Wykonawca

oświadcza,

że

materiał

opakowaniowy

spełnia

wymagania

bezpieczeństwa i może być zastosowany do produkcji opakowań jednostkowych
o artykułu spożywczego.

….......................................
(miejscowość i data)

…….…………………………..
(pieczęć i podpis przedstawiciela wykonawcy)
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