Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
Wzór umowy
Umowa nr ………………..
Zawarta w dniu ……………. r. w Łącku, pomiędzy:
Gminą Łącko - Przedszkole Samorządowe w Jazowsku
Adres: 33-389 Jazowsko 131,
NIP: 734-28-51-851,
REGON: 492692933, zwaną dalej w tekście umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Dyrektora - Panią Magdaleną Leszko
a......................................................................................................................................................
z siedzibą ................................................................................................................................
reprezentowaną przez .............................................................................................................
zwaną/ym dalej „Wykonawcą”,
Zwanymi dalej „Stronami”

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy przeprowadzonego na
podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r.
poz. 1843) oraz zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020- została zawarta umowa o następującej treści:

1.

2.

3.

4.
5.

§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na
realizacji zadania pn.: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.
„Nowa jakość edukacji przedszkolnej w m. Jazowsko” współfinansowanego w ramach
Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR, Działania 10.1 Rozwój kształcenia
ogólnego, Oś 10 Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego 2014-2020 w części nr …….….., według zasad i na
warunkach wskazanych w umowie oraz w zapytaniu ofertowym znak …….........................
z dnia …..............
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy (wraz z wniesieniem) na
wskazany niżej adres: Przedszkole Samorządowe w Jazowsku, 33-389 Jazowsko 171
woj. małopolskie.
Umowa realizowana jest w ramach projektu pn. „Nowa jakość edukacji przedszkolnej w m.
Jazowsko” współfinansowanego w ramach Poddziałania 10.1.2 Wychowanie
przedszkolne – SPR, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Oś 10 Wiedza
i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
2014-2020.
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostawę, transport, rozładunek i wniesienie
przedmiotu umowy.
Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, został określony
w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki Nr 1 do niniejszej umowy.
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§2
1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy do dnia: ……………….. zgodnie
z terminem zadeklarowanym w złożonej ofercie, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej
umowy.
2. Na minimum 2 dni przed dostawą, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o planowanym
terminie i godzinie dostawy przedmiotu umowy.
3. Za termin zakończenia realizacji umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru
końcowego.
4. W przypadku nieprawidłowości lub wad wskazanych przez Zamawiającego w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

1.

2.

3.
4.

§3
Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
ustalona została na podstawie przedstawionej oferty i obejmuje wszystkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi
przepisami realizacją przedmiotu umowy, w tym w szczególności cenę zakupu przedmiotu
umowy u producenta lub hurtownika, koszty transportu (przesyłki) do miejsca dostawy,
rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Niedoszacowanie, pominięcie
oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania
zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.
Strony ustalają wynagrodzenie za zrealizowane zamówienie:
…………………….….. zł netto
…………………………zł podatek VAT (……….%)
…………………………zł brutto
(słownie: ……………………………………………...…………………………. złotych …./100).
Należność, o której mowa w ust. 2 Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem na
rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni licząc od dnia
dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia
faktury jest podpisany bez uwag przez obydwie strony protokół odbioru końcowego.
Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury bez swojego podpisu.
Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do wystawiania faktury w której Odbiorcę oznaczy
w następujący sposób: Nabywca: Gmina Łącko, 33-390 Łącko 445; NIP. 734-351-47-42
Odbiorca: Przedszkole Samorządowe w Jazowsku, 33-389 Jazowsko 131.
Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§4
Za opóźnienie w realizacji zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 2 za każdy
dzień opóźnienia.
Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto
określonej w § 3 ust. 2.
Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych strony zastrzegają możliwość dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

§5
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1
i 5 zgodnie z przedstawioną ofertą, z należytą starannością i jakością wykonania.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, kwalifikacje, umiejętności i zasoby
niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w ramach niniejszej umowy wyposażenie nowe
wolne od wad, oryginalnie zapakowane w opakowania producenta, oznakowane logo
producenta i numerem katalogowym.
4. Wykonawca oświadcza, że asortyment, którego dostawa stanowi przedmiot umowy
posiada stosowne atesty, certyfikaty i aprobaty wymagane właściwymi przepisami oraz że
spełnia wymagania określone w aktualnie obowiązujących przepisach, zgodnie z jego
przeznaczeniem. Wykonawca na potwierdzenie powyższego zobowiązany jest do
dostarczenia wraz z przedmiotem umowy aktualnych atestów lub certyfikatów (o ile
dotyczy).
5. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności, w oparciu o opis
przedmiotu zamówienia, zapytanie ofertowe i niniejszą umowę,
b) uwzględnienia zasadnych zaleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy,
c) ochrony interesów Zamawiającego wobec osób trzecich przy wykonywaniu przedmiotu
umowy.
6. Wykonawca na dostarczony towar udziela gwarancji 24 miesiące licząc od dnia
podpisanie końcowego protokołu odbioru (bez uwag).
7. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt w uzgodnionym
z Zamawiającym terminie wszystkich wad odnoszących się do przedmiotu niniejszej
umowy, jeżeli Zamawiający zażąda tego przed upływem gwarancji termin usunięcia
poszczególnych wad będzie wynikał z ich charakteru.
8. Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być również dochodzone po upływie okresu
gwarancji, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wad w okresie gwarancji.
§6
1. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą przy realizacji umowy.
2. Osobą upoważnioną do współpracy z Wykonawcą ze strony Zamawiającego będzie
…………………, e-mail: ………………, tel. ……………………
3. Osobą upoważnioną do współpracy z Zamawiającym ze strony Wykonawcy będzie
…………………, e-mail: ………………, tel. ……………………
4. W trakcie realizacji umowy osoby wskazane powyżej w ust. 2 i ust. 3 mogą zostać
zastąpione przez inne osoby wyznaczone przez Strony. Strony zobowiązują się
do pisemnego poinformowania o tych zmianach.
§7
1. Zamawiający w przypadku stwierdzenia wykonania przedmiotu umowy wadliwie
lub sprzecznie z postanowieniami niniejszej umowy wzywa Wykonawcę do zmiany
sposobu wykonania przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie. Brak podjęcia
skutecznych działań przez Wykonawcę po upływie terminu daje Zamawiającemu prawo
do odstąpienia od umowy, powierzenia poprawnego lub dalszego wykonania przedmiotu
umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
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3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa zachowuje
Zamawiający, a jeden Wykonawca.

Wykonawca:

Załączniki do umowy:
1. Zapytanie ofertowe wraz z opisem przedmiotu zamówienia
2. Oferta Wykonawcy z dnia……………………………………..

Zamawiający:

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego
Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA
zgodna z Rozporządzeniem 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)

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
a) Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Jazowsku z siedzibą w 33-389 Jazowsko 131, tel. (18)
444 70 39 , e.mail: przedszkole.jazowsko@lacko.pl, strona WWW: psjazowsko@poczta.onet.pl
b) Zarząd Województwa Małopolskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla RPO
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego, mający siedzibę w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 (adres do korespondencji: ul.
Racławicka 56, 30-017 Kraków) – w odniesieniu do danych przetwarzanych w ramach zbioru danych
„Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020”;
c) Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4,
00-926 Warszawa – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Centralny
system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”.
2) Z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych wskazanym:
a) w pkt. 1 lit. a) możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: iodo@lacko.pl
b) w pkt. 1 lit. b) możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: iodo@umwm.malopolska.pl
c) w pkt. 1 lit. c) możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: iod@miir.gov.pl
3) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w
Art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO – dane osobowe są przetwarzane w szczególności w celu przeprowadzenia
procedury Zapytania ofertowego, przekazania oferty, dokumentów postępowania do systemu
teleinformatycznego SL-2014, zawarcia umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed
zawarciem umowy oraz potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu,
ewaluacji, na potrzeby kontroli udzielonego finansowania projektu wynikającego z Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków na lata 2014 -2020 oraz innych kontroli w tym kontroli skarbowych, audytu i
sprawozdawczości, przechowywania dokumentów oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach
Projektu pn. „Nowa jakość edukacji przedszkolnej w m. Jazowsko” realizowanego w ramach 10 Osi
Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie
10.1.2. Wychowanie przedszkolne - SPR projekty konkursowe Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na podstawie:
a) 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;
b) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych
w perspektywie finansowej 2014–2020;
c) rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych
informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami, a
instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi.
4) Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi również Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w zakresie w
jakim
Administrator
przetwarza
dane
osobowe
osób
fizycznych
będących
Państwa
przedstawicielami/pełnomocnikami i/lub reprezentantami (dotyczy to osób prawnych i jednostek
organizacyjnych niemających osobowości prawnej) przy procedurach związanych z zawarciem i w
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związku z wykonaniem umowy. Wyłonienie wykonawcy, jak również należyte wykonanie umowy o
udzielenie zamówienia z wyłonionym w toku postępowania wykonawcą, w tym przetwarzanie danych
osób biorących bezpośredni udział w jej wykonaniu z ramienia wykonawcy stanowi bowiem cel wynikający
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
5) Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi również Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w zakresie
w
jakim
Administrator
przetwarza
dane
osobowe
osób
fizycznych
będących
Państwa
przedstawicielami/pełnomocnikami i/lub reprezentantami (dotyczy to osób prawnych i jednostek organizacyjnych
niemających osobowości prawnej), a także osób fizycznych stanowiących Państwa personel/osób
oddelegowanych do realizacji zamówienia, a wskazanych w treści oferty przy procedurach związanych oceną
ofert, z zawarciem i w związku z wykonaniem umowy. Wyłonienie wykonawcy, jak również należyte wykonanie
umowy o udzielenie zamówienia z wyłonionym w toku postępowania wykonawcą, w tym przetwarzanie danych
osób biorących bezpośredni udział w jej wykonaniu z ramienia wykonawcy stanowi bowiem cel wynikający z
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
6) Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego powierzy/może powierzyć Pani/Pana dane osobowe do
przetwarzania Instytucji Zarządzającej – Zarządowi Województwa Małopolskiego (IZ), która to instytucja
powierzy/może powierzyć te dane innym instytucjom lub podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na
zlecenie ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub IZ. Pani/Pana dane osobowe mogą
zostać również powierzone specjalistycznym podmiotom, realizującym na zlecenie ministra właściwego
do spraw rozwoju regionalnego lub IZ kontrole i audyty w ramach RPO WM.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji i rozliczenia projektu
oraz zamknięcia i rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 2020, a także zakończenia okresu trwałości projektu i okresu archiwizacyjnego, w zależności od tego,
która z tych dat nastąpi później.
8) W ramach przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie Zapytania ofertowego
niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych będzie równoznaczne ze złożeniem przez Panią/Pana
rezygnacji z udziału w tymże postępowaniu, a w konsekwencji będzie uniemożliwiało zawarcie z
Panią/Panem umowy o udzielenie zamówienia.
9) W ramach zbioru danych „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów
operacyjnych” podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek ich podanie jest
niezbędne w związku z zawarciem umowy między Gminą Łącko a Małopolskim Centrum
Przedsiębiorczości w Krakowie w celu realizacji projektu, a konsekwencją odmowy ich podania jest
niemożliwość wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak również zawarcia umowy o
udzielenie tego zamówienia.
10) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany,
w tym w tym w efekcie profilowania (Art. 22 RODO)*.
11) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom na podstawie i w granicach
określonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
12) W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu
prawo do:
a) na podstawie Art. 15 RODO - dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie Art. 16 RODO - sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku Zapytania ofertowego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników) **;
c) na podstawie Art. 18 RODO - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego)***;
d) na podstawie Art. 21 RODO – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora
Pani/Pana danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
13) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:

w związku z Art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w Art. 20 RODO;
na podstawie Art. 21 RODO - prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych [wyłączenie
prawa do złożenia sprzeciwu dotyczy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora na
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO].
14) W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
a)
b)
c)

Niniejszym oświadczam,
informacyjnej.

iż

zapoznałem(-am)

się

z

treścią

powyższej

klauzuli

………………………………………………………………………………………..…
(data i podpis osoby, której dane osobowe są przetwarzane)

*Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z wytycznymi
w zakresie udzielania zamówień publicznych w ramach projektów współfinansowanych z EFS oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego.
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