
 
 

  

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
 
Znak sprawy:            
 
 

UMOWA nr  
 
 

 
zawarta w Namysłowie, w dniu ........................... 2020 r. pomiędzy: 
Gminą Namysłów, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną 
przez burmistrza Namysłowa Bartłomieja Stawiarskiego, przy kontrasygnacie 
zastępcy głównej księgowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie -Bożeny 
Sikora  
a 
……………………………………………………………….,  
zwanym dalej Wykonawcą, 
 
zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”. 
 
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy po 
upublicznieniu zapytania ofertowego na zasadach rozeznania rynku pn.: usługa 
kompleksowego zorganizowania i wykonania wyjazdu integracyjnego do 
miejscowości nadmorskiej w Polsce ……………. dla rodziców i dzieci 
przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze w gminie Namysłów  w 
ramach realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin 
przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy 
zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja 
społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i 
społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej została zawarta 
Umowa następującej treści: 
 

§ 1 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego zorganizowania i 

wykonania wyjazdu integracyjnego do miejscowości nadmorskiej w Polsce 
……………..  dla rodziców i dzieci przeżywających trudności opiekuńczo-
wychowawcze w gminie Namysłów w ramach realizacji projektu pn. „Bliżej 
rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - 
wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 
(RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do 
wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i 
pieczy zastępczej, dla 45 osób ( 25 dzieci, 15 rodziców, 5 pracowników OPS) 
w terminie:………… r.  (dzień 1 – wyjazd z Namysłowa ok. godz. 6.00.; dzień 
3 – powrót do Namysłowa ok. godz. 20.00.),  

      na którą składają się w szczególności: 
 



 
 

  

 
 

a) wynajem autokaru: 
Dysponowanie min. 1 – max 2 autokarami na trasie Namysłów-………………. , 
……………….- Namysłów. Autokary muszą być sprawne technicznie, 
dostosowane do przewozu małych dzieci i młodzieży, wyposażone w sprawne 
pasy bezpieczeństwa dla podróżujących. Kierowcy autokarów muszą posiadać 
co najmniej roczne doświadczenie zawodowe jako kierowcy autobusu każdy; 
 

b) wykup ubezpieczenia NWW dla uczestników wyjazdu – 45 osób ( 25 dzieci, 20 
osób dorosłych) 
 

c) zakup wejściówek do wskazanej atrakcji dla: 
25 dzieci, 20 osób dorosłych 
 

 
d) zapewnienie wyżywienia: 

Jadłospis powinien być dobrany w taki sposób, aby uwzględniał zasady 
racjonalnego żywienia, dostosowanego do wieku osób będących uczestnikami 
wyjazdu. Uczestnicy powinni otrzymać pełnowartościowe posiłki przez okres 
całego pobytu tj. 3 dni. Usługa gastronomiczna (wyżywienie) dla grupy 45 
osobowej w formie śniadania, obiadu i kolacji w dniach: 
a) I DZIEŃ WYJAZDU: obiadokolacja 
b) II DZIEŃ WYJAZDU: śniadanie , obiad; kolacja 
c) III DZIEŃ WYJAZDU: śniadanie, suchy prowiant na drogę 
 

e) zakwaterowanie: 
Hotel lub ośrodek znajdujący się w miejscowości nadmorskiej………. . 
Uczestnicy wyjazdu powinni być zakwaterowani w jednym budynku w pokojach 
od 1 do 3 osób z łazienką i TV. 
 

2. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne 
czynności konieczne dla zrealizowania przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami 
Zamawiającego, określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu z dnia ………….2020r. 
(data upublicznienia) oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia 
………………………………. r. (data wpływu) stanowiącymi integralną część 
umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy wykona z zachowaniem należytej 
staranności. 

4. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz, że 
dysponuje stosownymi zasobami niezbędnymi do wykonania przedmiotu umowy. 

 
§ 2 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę nie 
większą niż ……………………. zł brutto (słownie brutto: 
………………………………………../100) (w tym VAT) zgodnie z kwotą wskazaną 
w ofercie Wykonawcy z dnia …………………...r.  
 



 
 

  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust.1 wynika z iloczynu kwoty za 
udział 1 osoby w wycieczce w wysokości …………………… zł brutto oraz liczby 
osób biorących udział w wycieczce, tj. 45 osób. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 odpowiada rzeczywistej liczbie osób, 
które uczestniczyły w wycieczce zgodnie z kwotą wymienioną w ust. 2. 

4. Szczegółowa kalkulacja kosztów stanowi załącznik do niniejszej umowy.  
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wypłacone jednorazowo w 

terminie do 21 dni od dnia doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej 
faktury VAT, po wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, bez 
zastrzeżeń, co zostanie stwierdzone na podstawie protokołu odbioru, którego wzór 
stanowi zał. nr 1 do niniejszej umowy. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia 
Wykonawcy z tytułu wykonania umowy. 

7. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne jest przelewem z rachunku 
Zamawiającego na rachunek wskazany na fakturze przez Wykonawcę. 

8. Jako dzień zapłaty ustala się dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

9. Adresem dla doręczenia Zleceniodawcy faktury VAT jest: Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Namysłowie,  ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów 

10. Faktura VAT wystawiona będzie na: 
 

Nabywca:  
Gmina Namysłów 
ul. Stanisława Dubois 3 
46-100 Namysłów 
NIP: 752-13-59-204 

 
Odbiorca faktury:  
Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie 
ul. Harcerska 1 
46-100 Namysłów 
 

11. Zamawiający zobowiązuje się podać dokładną ilość osób biorących udział  
w wyjeździe trzydniowym do ……………… na 2 dni przed planowanym wyjazdem. 

 
§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Zamawiającego 
w zakresie prawidłowości realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy informacje, które są  
w posiadaniu Zamawiającego i są konieczne do właściwego wykonania 
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1. 

 
§ 4 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w następujących 
przypadkach:  

a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w § 2 ust.1, 



 
 

  

b) niewykonania przedmiotu umowy - w wysokości 50% wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust.1 

c) za nienależyte wykonanie usługi w wysokości 30% wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w §2 ust.1. 

2. Przez nienależyte wykonanie uznaje się realizację usługi niezgodnie  
z przedmiotem zamówienia, umowy oraz wszelkich nieprawidłowości zakresie 
realizacji umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach 
ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przewyższa wysokość 
zastrzeżonych kar umownych.  

 
§ 5 

1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem umowy upoważnia się: 
1) ze strony Zamawiającego: Bożenę Sikora, tel.: 77 4107501, e-mail: 

b.sikora@opsnamyslow.pl  
 

2)  ze strony Wykonawcy:……………………………………., tel. 
……………………………., 

 e-mail:…………………………………… . 
 
2. Zmiana osób, o których mowa w pkt 1, następuje poprzez pisemne 

powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści umowy. 
3. Strony umowy oświadczają, że posiadają pisemne zgody osób wskazanych w 

pkt. 1 do przetwarzania ich danych osobowych na potrzeby realizacji niniejszej 
umowy.  

4. Zamawiający oświadcza, że w przypadku wyznaczenia lub wskazania do 
działania lub współdziałania, w jakiejkolwiek formie lub zakresie, przy 
wykonywaniu niniejszej umowy, osób innych niż wymienione w jej treści, 
najpóźniej wraz z przekazaniem Wykonawcy danych osobowych tych osób, 
poinformuje pisemnie każdą z nich,  
w zakresie określonym w załączniku nr 3 do niniejszej umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że informacje określone w załączniku nr 4 do niniejszej 
umowy są zgodne z rzeczywistym stanem, w tym z zasadami i rozwiązaniami 
organizacyjnymi przyjętymi i stosowanymi przez Wykonawcę w zakresie ochrony 
danych osobowych. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego 
powiadomienia Zamawiającego w każdym przypadku zmiany, potrzeby 
uzupełnienia lub utraty aktualności którejkolwiek z informacji ujętych w załączniku 
nr 4 do umowy. 

6. W przypadku określonym w ust. 5 zdanie drugie, a także w przypadku uznania 
przez Wykonawcę, iż niezbędne lub uzasadnione jest przekazanie osobie, której 
dane osobowe zostały wpisane w treści umowy jako dane osoby reprezentującej 
Wykonawcę lub jako dane osoby działającej lub współdziałającej w imieniu 
Wykonawcy przy wykonywaniu umowy, innych informacji niż ujęte w załączniku 
nr 3 do niniejszej umowy, bez zbędnej zwłoki poinformuje o tym Zamawiającego. 
W takim przypadku, Strony sporządzą odpowiedni aneks do niniejszej umowy. 

7. Postanowienia ust. 6 stosuje się odpowiednio w przypadku gdy, dla wykonania 
obowiązku wynikającego z przepisu prawa, niezbędne lub uzasadnione będzie 
przekazanie osobie reprezentującej Zamawiającego lub osobie działającej lub 



 
 

  

współdziałającej w imieniu Zamawiającego przy wykonywaniu umowy, informacji 
innej niż ujęta w załączniku nr 4 do niniejszej umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, że  od zatrudnionych pracowników uzyska 
każdorazowo  stosowną zgodę na udostępnianie ich danych osobowych. 

9. Wykonawca przed udostępnieniem Zamawiającemu danych osobowych 
pracowników lub innych osób, którymi Wykonawca będzie się posługiwał przy 
wykonywaniu niniejszej umowy, Wykonawca przekaże każdej z tych osób 
informacje wymagane przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. W 
celu wykonania powyższego zobowiązania, Wykonawca zapozna z treścią 
załącznika nr 3 do niniejszej umowy każdego, którego dane osobowe udostępni 
Zamawiającemu a przed ich udostępnieniem. 

10. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy poinformował 
pisemnie każdą osobę, której dane osobowe zostały wpisane w jej treści jako 
dane osoby reprezentującej Wykonawcę lub jako dane osoby działającej lub 
współdziałającej w  imieniu Wykonawcy przy wykonywaniu umowy, w zakresie 
określonym w załączniku nr 4 do niniejszej umowy. 

11. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wyznaczenia lub wskazania do 
działania lub współdziałania, w jakiejkolwiek formie lub zakresie, przy 
wykonywaniu niniejszej umowy, osób innych niż wymienione w jej treści, 
najpóźniej wraz z przekazaniem Zamawiającemu danych osobowych tych osób, 
poinformuje pisemnie każdą z nich,  
w zakresie określonym w załączniku nr 3 do niniejszej umowy. 

12. W przypadku gdy Zamawiający uzna za niezbędne przekazanie przez 
Wykonawcę osobie, której dane osobowe zostały wpisane w treści umowy jako 
dane osoby reprezentującej Wykonawcę lub jako dane osoby działającej lub 
współdziałającej  
w imieniu Wykonawcy przy wykonywaniu umowy, innych informacji niż ujęte w 
załączniku nr 4 do niniejszej umowy, Strony sporządzą odpowiedni aneks do 
niniejszej umowy. 

 
§ 6 

1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod 
rygorem nieważności.  

2. Zamawiający przewiduje następujące zmiany:  
 

a) Zmniejszenie liczby uczestników wyjazdu integracyjnego o której mowa  w 
§ 1, pkt.1 co może być spowodowane brakiem zgłoszeń w prowadzonym 
procesie rekrutacji, jak również przypadkami losowymi w szczególności 
choroby osoby, która zadeklarowała udział w wyjeździe, w przypadku tej 
zmiany  proporcjonalnemu zmniejszeniu ulegnie także   wynagrodzenie 
Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust.1. 

b) Zmianę terminu wykonania umowy w związku z przyczynami leżącymi po 
stronie Wykonawcy lecz przez Wykonawcę niezawinionymi, po ich uznaniu 
przez Zamawiającego i wyrażeniu przez Zamawiającego zgody na zmianę 
terminu wykonania. 

c) Zmianę terminu wykonania umowy  w związku z przyczynami leżącymi po 
stronie Zamawiającego i lecz  przez Zamawiającego niezawinionymi. 
 



 
 

  

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy także 
w przypadkach, gdy: 

a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,  

b) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian 
wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż 
Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w 
ramach, którego realizowane jest zamówienie, 

c) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych 
dotyczących Programu Operacyjnego lub wytycznych i zaleceń Instytucji 
Zarządzającej, 

d) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć 
w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności  
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów 
przez Strony. 

 
 
 
 

§ 7 
W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

 
 

§ 8 
Właściwym do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć z wyniku realizacji 
niniejszej umowy jest Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

 
 

§ 9 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach 
oryginału, po jednym dla każdej ze Stron. 

 
 
 
 
 
 
_______________        ________________ 
   Zamawiający                       Wykonawca 
  



 
 

  

 
Znak sprawy: OPS.3320. 
 
                             Załącznik nr 1 do umowy nr ……………… z dnia …………………… 

 
 

Protokół odbioru – wzór 
 

 
sporządzony w dniu …………………… 2020 roku w Namysłowie 
w sprawie odbioru przedmiotu umowy  nr ………………….. z dnia …………….….….. roku  
Zamawiający:   
Gmina Namysłów, zwaną w dalszej części Zamawiającym, reprezentowaną przez 
burmistrza Namysłowa Bartłomieja Stawiarskiego, przy kontrasygnacie zastępcy 
głównej księgowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie -Bożeny Sikora 
 
Wykonawca:   
.................................................................................................. 
Przedmiot umowy: usługa kompleksowego zorganizowania i wykonania wyjazdu  
integracyjnego do miejscowości nadmorskiej w Polsce tj: …. dla rodziców i dzieci 
przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze w gminie Namysłów w ramach 
realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy 
opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), 
Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług 
zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej 
 
Wykonawca zrealizował przedmiot umowy w terminie ………….……………….  
a Zamawiający przyjął go bez zastrzeżeń stwierdzając, że usługa wykonana została zgodnie 
z zawartą umową * 
lub 
Zamawiający zgłosił następujące zastrzeżenia i uwagi do wykonanego przedmiotu umowy: 
................................................................................................................................. 
 
 
 

Ze strony Zamawiającego     Ze strony Wykonawcy 
(w przypadku wykonania 

zamówienia bez uwag podpis 
Wykonawcy nie jest wymagany) 

…………………………………..               …………………...…………………. 
----------------------------------- 
* niepotrzebne skreślić 
 
  



 
 

  

Znak sprawy: OPS. 
 

 
Załącznik nr 2 do umowy nr ……………… z dnia …………………… 

 
 

Szczegółowa kalkulacja kosztów 
 

Nazwa zamówienia: usługa kompleksowego zorganizowania i wykonania wyjazdu 
integracyjnego do miejscowości nadmorskiej w Polsce ……………. dla rodziców i dzieci 
przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze w gminie Namysłów w ramach 
realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy 
opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), 
Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług 
zdrowotnych  
i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej 

 
Cena oferty brutto …………….. zł składa się z następujących kosztów: 

 
a) wynajem autokaru dla 45 uczestników: …………. ..………. zł brutto. 

 
b) wykup ubezpieczenia NWW dla  45 uczestników: …….….. …..……. zł brutto 

 
 

c) zakup wejściówek do wskazanego miejsca atrakcji dla 45 uczestników ………….… 
/…………… zł brutto. 
 

d) Zapewnienie wyżywienia dla 45 uczestników: łącznie: …..…………..…..…..  
zł brutto z tego: 
 

-   obiadokolacja  na jednego uczestnika wynosić będzie ……….. …...…. zł brutto 
-   śniadanie, obiad, kolacja  na jednego uczestnika wynosić będzie ….….…….…... zł   
    brutto 

           -   śniadanie oraz suchy prowiant na drogę na jednego uczestnika wynosić 
               będzie  ……… ..   zł brutto 

 
Koszty stałe organizacji wycieczki wynoszą łącznie dla 45 uczestników: ………………… zł 
brutto 
Koszty zmienne przypadające na jednego uczestnika wynoszą: …………….. zł brutto, co daje 
łączną cenę za koszty zmienne dla 45 uczestników …………….. zł brutto 
Łącznie koszty realizacji zamówienia = cena oferty Wykonawcy  
 
 
 

Data i podpis Wykonawcy 
  



 
 

  

Znak sprawy: OPS.3320 
 
 

Załącznik nr 3 do umowy nr ……………… z dnia …………………… 
 
Nazwa zamówienia: usługa kompleksowego zorganizowania i wykonania wyjazdu 
integracyjnego do miejscowości nadmorskiej w Polsce ………. dla rodziców i dzieci 
przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze w gminie Namysłów w ramach 
realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy 
opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), 
Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług 
zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej. 
 
 
Imię i nazwisko osoby fizycznej: ………………………………………………… 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Namysłowie, ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów; 
 inspektorem danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej jest Pani : 
  
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  
w przedmiotowej sprawie. 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 ;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  
a okres przechowywania obejmuje okres przechowywania dokumentacji zgodny  
z umową o dofinansowanie; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach na podstawie 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
na lata 2014-2020 wydanych na podstawie ustawy o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 zwanej 
ustawą wdrożeniową;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 



 
 

  

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  
w art. 18 ust. 2 RODO **;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 
* Wyjaśnienie: 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 kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanych na podstawie ustawy o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  
w perspektywie finansowej 2014-2020 zwanej ustawą wdrożeniową. 
** Wyjaśnienie: 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. 
 
 
 
Zapoznałam/zapoznałem się z treścią przedmiotowego dokumentu. 
Treść tego dokumentu jest dla mnie zrozumiała i czytelna i przyjmuję jego treść do 
wiadomości. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji 
przedmiotowego zamówienia.  
 
 
 
Miejscowość, data     
 
………………………                ……………………………………. 

      Czytelnie imię i nazwisko 
  



 
 

  

Znak sprawy: PCPR.3320.2.2018.KFS  
 
 

Załącznik nr 4 do umowy nr ……………… z dnia …………………… 

 

Nazwa zamówienia: usługa kompleksowego zorganizowania i wykonania wyjazdu 

integracyjnego do Zakopanego dla rodziców i dzieci przezywających trudności 

opiekuńczo-wychowawcze w gminie Namysłów w ramach realizacji projektu pn. „Bliżej 

rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz 

wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna 

dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie 

wspierania rodziny i pieczy zastępczej. 

 
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć):………………………….………………………………….. 

 
Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  
 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1,  wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się i realizację zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

 
Osoby uprawnione do reprezentowania (działania na rzecz) wykonawcy wg zapisów 
właściwego rejestru  np. Krajowego Rejestru Sądowego lub wypisu z ewidencji działalności 
gospodarczej lub stosownego pełnomocnictwa, dowód osobisty. 
 
Imię  .............………………………………………   Nazwisko ..................................................... 

Imię ...................................................................     Nazwisko .................................................... 

 
Miejscowość,  data  ………………………    

 
    ……….………….…………………………. 

Pieczęć i podpisy osoby/osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy 


