Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego
Projekt umowy
zawartej w dniu ……………………………….r. w Kolbuszowej pomiędzy:
Miejskim Domem Kultury w Kolbuszowej, adres: 36-100 Kolbuszowa ul. Obrońców Pokoju 66
zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:
Wiesław Sitko – dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej
a
……………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………..

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr L.Dz.MDK/23/2022 została zawarta umowa
następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą „Zakup, dostawa,
montaż i szkolenia z zakresu funkcjonowania i wykorzystania systemu obejmującego
uzupełnienie wyposażenia Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej w system liniowej
propagacji audio wraz z urządzeniami do rejestracji i produkcji audio” realizowane w ramach
projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu
– Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług
publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia
kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz
aktywizacji cyfrowej” dotycząca realizacji projektu systemowego pn. Konwersja cyfrowa
domów kultury. Zadanie pt. „Cyfrowa zmiana w realnym funkcjonowaniu Miejskiego Domu
Kultury w Kolbuszowej”.
2. Adres dostawy, montażu i szkoleń przedmiotu zamówienia: Miejski Dom Kultury w
Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 66, 36 – 100 Kolbuszowa.
3. Przedmiot umowy został określony szczegółowo w zapytaniu ofertowym z dnia 19.04.2022 r.
4. Wykonawca oświadcza, że do wykonania przedmiotu umowy zapewni we własnym zakresie,
na swój koszt i ryzyko fabrycznie nowe materiały, nie mające defektów, wad konstrukcyjnych,
wykonawczych ani wynikających z innych zaniedbań Wykonawcy lub producenta, które
mogłyby się ujawnić podczas ich użytkowania. Wykonawca oświadcza, że przedmiot
zamówienia wykonano z fabrycznie nowych materiałów dobrej jakości, spełniających przepisy
bhp oraz posiadających stosowne atesty bezpieczeństwa i higieniczności oraz certyfikaty
jakości.
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5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia spełniający wymagane
parametry i standardy jakościowe wyszczególnione w zapytaniu ofertowym.
6. W trakcie realizacji niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji
spełniania parametrów i standardów jakościowych określonych w zapytaniu ofertowym.
7. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia
z wymaganiami Zamawiającego, Zamawiający może wstrzymać całą dostawę, a Wykonawca
w takiej sytuacji zobowiązany jest do ich natychmiastowej wymiany na koszt i
odpowiedzialność Wykonawcy.
8. Zamawiający wymaga, by przedmiot umowy został dostarczony do Miejskiego Domu Kultury
w Kolbuszowej.
9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody, które powstały w wyniku
realizacji niniejszej umowy, wyrządzone przez Wykonawcę jak również przez inne osoby,
działające na rzecz Wykonawcy Zamawiającemu lub osobom trzecim.
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§2
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami
zawartymi w niniejszej umowie, specyfikacjami wynikającymi z opisu przedmiotu zamówienia
oraz zgodnie z ofertą wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
Wykonawca powiadomi Zamawiającego co najmniej na 2 dni robocze przed planowanym
terminem przystąpienia do realizacji.
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostaw we własnym zakresie oraz ich montaż
w sposób wskazany przez Zamawiającego.
Wykonawca dokona montażu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, należytej staranności,
dobrej jakości oraz rzetelności.
Wykonawca gwarantuje kompletność dostawy obejmującej całość asortymentu
wyszczególnionego w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń specjalistycznych z zakresu
wynikającego z opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy
Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itp. powstałe w czasie
transportu) za dostarczany i montowany przedmiot zamówienia do czasu ich formalnego
przyjęcia przez Zamawiającego, tj. do momentu podpisania przez strony protokołu odbioru,
o którym mowa w § 6 ust. 3 Umowy.

§3
Termin realizacji
Strony ustalają termin realizacji przedmiotu zamówienia:
1. rozpoczęcie –z dniem podpisania umowy,
2. zakończenia – do 31.05.2022 r.
§4
Warunki podwykonawstwa
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy Podwykonawcy wyłącznie
po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
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2. Za działania, uchybienia, zaniechania, jakość i terminowość podwykonawców lub dalszych
podwykonawców, wykonawca odpowiada jak za własne czyny.
§5
Osoby upoważnione do reprezentacji
1. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktu w ramach niniejszej umowy są:
•

Wiesław Sitko – dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej, tel. 17 2271 563
wew. 24; 609 144 264

• Stanisław Długosz, telefon: 17 2271 563
2. Osobą odpowiedzialną za wykonanie zamówienia i kontakt ze strony Wykonawcy
jest: ………………………………….., e-mail: ……………………tel. ………………………..
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§6
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie Wykonawcy, ustala się w formie ryczałtu, zgodnie z jego ofertą stanowiącą
załącznik nr 2 do umowy, za realizację przedmiotu umowy wynosi netto ……………………………
(słownie: ………………………………………………………zł) plus obowiązujący podatek VAT co stanowi
brutto: …………………………………zł (słownie:……………………………………………………………).
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie czynności związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia opisanego w zapytaniu ofertowym.
Zamawiający dopuszcza możliwość płatności częściowych za dostawę sprzętu i urządzeń
opisanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Płatność zostanie dokonana w terminie do 7 dni
po dostarczeniu i wykazaniu prawidłowego funkcjonowania odnośnego sprzętu i urządzeń.
Podstawą wypłacenia Wykonawcy wynagrodzenia będzie odbiór ilościowy i jakościowy
przedmiotu umowy, zgodny z opisem zamieszczonym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy,
potwierdzony podpisanym przez Strony protokołem odbioru przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie za wykonanie usług będzie płatne z konta Zamawiającego na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku, a określony w załączniku do niniejszej umowy pn.:
Oświadczenie, że numer konta bankowego wskazanego przez Wykonawcę, jest rachunkiem
bankowym, dla które bank prowadzi rachunek VAT.
Wykonawca na fakturze wystawionej w związku z realizacją zamówienia wskazuje numer
rachunku bankowego właściwy do dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split
payment) i który znajduje się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września
2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.). W przypadku braku
rachunku bankowego Wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymywana płatności
i nie będzie stanowiło to naruszenia umowy oraz podstawy do naliczania odsetek za nieterminowe
zapłacenie faktury przez Zamawiającego.
Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający będzie regulował przelewem w
terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
Faktura wystawiona przez Wykonawcę, oprócz elementów wymaganych przepisami prawa
polskiego, będzie zawierać odwołanie do numeru umowy i nazwę zadania.
Z tytułu opóźnienia terminu płatności faktury Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za
opóźnienie naliczone na zasadach ogólnych.
Za dzień płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
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§7
Odbiór przedmiotu mowy
Wykonawca oddzielnym pismem zawiadomi Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do
odbioru.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot dostawy wraz z wypełnionym protokołem
odbioru, zawierającego: liczbę porządkową, model, nazwę producenta, numer seryjny.
W przypadku stwierdzenia niekompletności przedmiotu dostawy, bądź stwierdzenia podczas
odbioru jego wad, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uzupełnienia dostawy o
elementy brakujące lub wolne od wad, w terminie nieprzekraczającym 7 dni od zgłoszenia
braku lub wady przez Zamawiającego.
Protokół odbioru podpisany przez strony umowy potwierdza wykonanie przedmiotu
zamówienia.

§8
Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na
okres ………………………………. lat , w tym na zastosowane materiały oraz na wykonany montaż,
licząc od dnia sporządzenia i podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
2. Roszczenia z tytułu gwarancji jakości nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu
rękojmi za wady przedmiotu umowy.
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wszystkie wady
przedmiotu umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
4. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadach w terminie 14 dni od dnia ich wykrycia,
a Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad w terminie 14 dni od dnia ich
zgłoszenia na adres mailowy ……………………………………..……. Przedłużenie terminu na usunięcie
wad może nastąpić po pisemnej akceptacji Zamawiającego.
5. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający
upoważniony jest do zlecenia wykonania zastępczego usunięcia wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
6. Obowiązki gwaranta pełni Wykonawca, przy czym wykonanie napraw gwarancyjnych
Wykonawca może zlecić innemu profesjonalnemu podmiotowi, na własną odpowiedzialność
i na własny koszt.
7. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wszelkich
zaistniałych wad i uszkodzeń przedmiotu umowy tj. do bezpłatnej naprawy lub wymiany według wyboru Zamawiającego poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, które
w okresie gwarancji okażą się wadliwe w szczególności: niepełnowartościowe lub uszkodzone
na skutek zastosowania wadliwych materiałów, błędnej konstrukcji, niepełnej sprawności,
wadliwego wykonania. Gwarancją objęte są wady przedmiotu umowy wynikające z wad
materiałowych oraz wad wykonania, a także wad montażu
8. Koszty dojazdu, transportu, materiałów do naprawy oraz wszelkie inne koszty związane
z wykonaniem napraw w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady obciążają Wykonawcę.
9. W odniesieniu do wymienionych lub naprawionych elementów przedmiotu zamówienia, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonania skutecznej naprawy lub zakończenia wymiany.
§9
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Kary umowne
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę
z winy Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
1) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, jeżeli zwłoka trwa nie dłużej niż 20
dni i 0,4% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy następny
rozpoczęty dzień zwłoki powyżej 20 dni,
2) zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad – jeżeli zwłoka trwa nie dłużej niż 10 dni , i 0,4%
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy następny rozpoczęty
dzień zwłoki powyżej 10 dni,
3) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub w przypadku
bezzasadnego odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę - w wysokości 20%
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1.
Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy ze wszystkich tytułów
przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym
mowa w § 6 ust. 1.
Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiający
może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie
cywilnym.
Zamawiający ma prawo potrącić kwotę naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy.
§10
Zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w zawartej umowie w
postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres w
szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy i charakter oraz
warunki wprowadzenia zmian.
2. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa
poprzez:
a) zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy,
b)zmianę zakresu przedmiotu Umowy
c) zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub
d)zmianę terminu/terminów określonych w umowie,
a zmiany dokonywane są w celu prawidłowej realizacji zadań objętych przedmiotem umowy
i osiągnięcia zamierzonych przez Zamawiającego rezultatów/celów;

3. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa w
sytuacji gdy:
1) Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia powodująca, że realizacja przedmiotu
Umowy
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w niezmienionej postaci stanie się niecelowa. Zmiana tych przepisów musi wywierać
bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji
wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi,
2) Wystąpią uzasadnione przyczyny spowodowane czynnikami niezależnymi od
Wykonawcy, które mają wpływ na jakość realizacji zamówienia/ uniemożliwiają
realizację zamówienia w pierwotnie określony sposób,
3) Konieczność wprowadzenia zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty
Wykonawcy będzie następstwem zmian wprowadzonych w:
- umowach zawartych pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną (w tym
m.in. instytucjami nadzorującymi, pośredniczącymi, zarządzającymi, którego
realizowane jest przedmiotowe zamówienie),
4) Wystąpi konieczność wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy, polegająca na
rezygnacji z określonego zakresu, o ile zmiana nie będzie miała wpływu na osiągnięcie
celów zamówienia i jest uzasadniona celowością, gospodarnością lub obiektywną
niemożnością realizacji zadania przewidzianego w ramach umowy.
Zmiany w tym zakresie będą odbywały się na następujących zasadach:
- zmiana przedmiotu umowy nastąpi w szczególności na podstawie danych uzyskanych z
bieżącej działalności Zamawiającego, sprawozdawczości z realizacji zamówienia i
działań kontrolnych prowadzonych przez Zamawiającego lub osób, działających w
jego imieniu;
- zmiana nie może prowadzić do zastępowania części przedmiotu zamówienia nowym.
W przypadku zmiany umowy w takim zakresie dopuszczalne będą adekwatne zmiany w
wynagrodzeniu Wykonawcy (przy zastosowaniu stawek wynikających ze złożonej
przez Wykonawcę oferty);
5) Wystąpią opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy wynikające z działania siły

wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami w szczególności kiedy wystąpienie siły wyższej ma bezpośredni
wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu umowy,
2. Przewiduje się możliwość dokonania zmian w zawartej umowie w sytuacji, gdy:
1) Wystąpi konieczność wykonania dostaw dodatkowych lub zamiennych, które
wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, o ile wykonywanie tych
zamówień wpływa na termin wykonania zamówienia podstawowego,
2) Wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie i
załącznikach, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać
usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy i załączników w celu jednoznacznej
interpretacji ich zapisów przez strony.
3) Zaistnieje potrzeba dokonania zmiany nazwy zadania;
4) Zaistnieje potrzeba dokonania zmian dotyczących osób zaangażowanych w realizację
umowy, osób reprezentujących Strony (w szczególności choroba, wypadki losowe,
zmiany organizacyjne),
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5) Zaistnieje nadzwyczajna zmiana okoliczności, o których mowa w art. 3571 § 1 Kodeksu

cywilnego, w zakresie niezbędnym do usunięcia rażącej straty Wykonawcy.
Powyższe okoliczności stanowią zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian w
zawartej umowie.
3. Nie stanowią istotnej zmiany umowy następujące zmiany:
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności
zmiana numeru rachunku bankowego,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych, numerów NIP, REGON, PESEL
4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej dotyczącej stron Umowy,
5) Wynikające ze zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy, w
tym
w szczególności w jego strukturze organizacyjnej.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i formy
pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych
do tego przedstawicieli obu Stron. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone
sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego min. istotne okoliczności
potwierdzające konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w
wynagrodzeniu umownym.
5. Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020
6. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy
odrębne wymagają formy szczególnej.
§11
Wierzytelności
1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu,
sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak też korzyści
wynikającej z umowy lub udziału w niej, na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiającego.
2. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.
§12
Korespondencja
1. Strony podają adres do korespondencji:
a) Zamawiający:
b) Wykonawca: …………………………………..
2. W przypadku zmiany adresu, strona ma obowiązek powiadomić drugą stronę pisemnie o tej
zmianie.
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3. W przypadku niedopełnienia obowiązku ustalonego w ust. 2, korespondencja wysyłana na adres
dotychczasowy zostanie uznana za doręczoną.

1.
2.
3.

4.

§13
Rozstrzyganie sporów
W razie powstania sporu związanego z wykonywaniem Umowy, Wykonawca zobowiązany jest
wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.
Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczenia Wykonawcy
w ciągu 7 dni od chwili zgłoszenia roszczenia.
Wykonawca może dochodzić roszczeń wynikających z niniejszej Umowy dopiero po
bezskutecznym upływie terminu określonego w ust. 2, bądź odmowy uznania przez
Zamawiającego roszczeń.
Wszystkie spory, wynikłe z wykonywania niniejszej umowy, które nie będą mogły być
rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§14
Sprawy nieuregulowane
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2020 poz. 1740) i przepisów wykonawczych wydanych na ich
podstawie.
§15
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz Wykonawcy.
§ 16
Załączniki stanowiące integralną część umowy:
1. Zapytanie ofertowe.
2. Oferta Wykonawcy.
3. Informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wydruk z
Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego Wykonawcy.
4. Oświadczenie, że numer konta bankowego wskazanego przez Wykonawcę, jest rachunkiem
bankowym, dla które bank prowadzi rachunek VAT.
5. Oświadczenie Wykonawcy czy jest podatnikiem VAT.
6. Potwierdzenie dokonania wpisu w Rejestrze REGON.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Kolbuszowa, dnia ............................................
...................................................................
nazwa
...................................................................
adres
...................................................................
NIP
...................................................................
imię i nazwisko
...................................................................
Pesel/nr dowodu osobistego

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że numer konta bankowego ............................................................................., którego
właścicielem jest ..............................................................................................................................., jest
rachunkiem bankowym, dla którego bank prowadzi rachunek VAT.
Na w/w rachunek będą dokonywane wpłaty z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia pn.: „Zakup,
dostawa, montaż i szkolenia z zakresu funkcjonowania i wykorzystania systemu obejmującego
uzupełnienie wyposażenia Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej w system liniowej propagacji
audio wraz z urządzeniami do rejestracji i produkcji audio” wykorzystując mechanizm podzielonej
płatności.

................................................................................
podpis
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Kolbuszowa, dnia ............................................
...................................................................
nazwa
...................................................................
adres
...................................................................
NIP
...................................................................
imię i nazwisko
...................................................................
Pesel/nr dowodu osobistego

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że jestem czynnym/biernym *podatnikiem VAT.
Na dzień dzisiejszy firma nie zawiesiła ani nie zaprzestała wykonywania działalności gospodarczej.
Zobowiązujemy się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyższego statusu.

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

*
niepotrzebne skreślić
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Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) – dalej: RODO, informujemy, że:
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem jest:
Miejski Dom Kultury reprezentowany przez Dyrektora, mający siedzibę w
Kolbuszowej (36-100) przy ul. Obrońców Pokoju 66

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – można się skontaktować pisemnie na adres siedziby
administratora lub telefonicznie pod nr tel. (17) 2271-563, (17) 749 98-94

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych,
z którym można się skontaktować poprzez e-mail rodo@ekolbuszowa.pl, lub
pisemnie na adres siedziby administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z
praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie
działania.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA
PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją zadań
statutowych i wypełnienia innych obowiązków prawnych ciążących
na administratorze.
Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b, c, e lub art. 9. ust. 2 lit.
a, b, c, h, j RODO.

ODBIORCY DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w Miejskim Domu Kultury
w Kolbuszowej odbiorcami danych mogą być:

podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa

inne podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają
dane osobowe w imieniu Administratora (np. obsługa informatyczna
itp.)

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH
OSOBOWYCH
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej pozyskuje dane osobowe od interesantów,
osób trzecich oraz innych organów publicznych w zależności od realizowanych
zadań. Zebrane dane przechowywane są przez okres czasu niezbędny do
realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Okres przechowywania wynika z
przepisów prawa, a w szczególności z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych, z wyłączeniem:

•

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

nagrań z monitoringu wizyjnego budynków i terenów – przez okres
do trzech miesięcy od dnia nagrania lub do zakończenia określonego
postępowania, jeżeli nagranie stanowi materiał dowodowy.

Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługują prawa:



prawo dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych
danych
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Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) – dalej: RODO, informujemy, że:



prawo sprostowania
nieprawdziwe,



prawo do usunięcia danych – prawo przysługuje w ramach przesłanek
i na warunkach określonych w art. 17 RODO,



prawo ograniczenia przetwarzania – prawo przysługuje w ramach
przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,



prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo
przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art.
21 RODO,



prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – tylko jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9
ust. 2 lit. a RODO, chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna



z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO - Cofnięcie to nie
ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem



w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych przez
administratora narusza przepisy RODO, prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

danych

np.

gdy są

nieaktualnie

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej przetwarza dane, co do których:
- istnieje obowiązek prawny ich podania,
- podanie ich jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi realizację
świadczonej usługi,
- podanie ich jest dobrowolne, ale ich niepodanie spowoduje utrudnienia
w realizowanej usłudze

ZAUTOMATYZOWANY SPOSÓB
PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany
i nie będą profilowane.

lub

PROFILOWANIE
PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW
TRZECICH/ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWYCH

Obecnie nie zamierzamy przekazywać danych osobowych do państw trzecich
ani organizacji międzynarodowych
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