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Załącznik nr 1 

do zapytania ofertowego AA.26.11.2019 

 

 ......................................................... 

nazwa wykonawcy 

 

......................................................... 

adres 

 

........................................................ 

nr tel. i fax, e-mail  

 

FORMULARZ OFERTOWY 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe AA.26.11.2019 oferujemy wykonanie zamówienia polegającego 

na całościowym zorganizowaniu i przeprowadzeniu warsztatów kompetencji rodzicielskich 

w formie wyjazdowej dla 13 uczestników projektu i ich rodzin w ramach realizowanego na 

terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska projektu pn. „Droga do sukcesu”, współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w zakresie i na warunkach określonych w zapytaniu 

ofertowym 

1) oferuj(ę/emy) realizację zadania: 

Wartość netto za całość przedmiotu zamówienia: ……………………, VAT w % …………………. 

Wartość brutto za całość przedmiotu zamówienia: …………………, słownie ………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

2) oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie 23-25 sierpnia 2019 roku. 

3) stwierdzam(y), że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia 

i realizacji przyszłego świadczenia umownego zgodnie z zaproszeniem do negocjacji. 

4) oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego ………… – akceptuj(ę/emy) 

warunki oraz nie wnos(zę/imy) zastrzeżeń; 

5) informuj(ę/emy), że integralną częścią oferty są załączone do niej oświadczenia i dokumenty; 

6) oświadczam(y), że podwykonawcom zlecimy wykonanie następujących części zamówienia: 

 ……………………………………………………………………………………………….., 

 ……………………………...……………………………………………………………….., 

……………………………...……………………………………………………………….., 

         (Pkt. 6 należy wypełnić jedynie w przypadku, gdy Wykonawca zamierza korzystać z podwykonawców.) 

 

 

 

Miejsce i data: ........................................................ 

 

          ……………………………………………. 

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 
do zapytania ofertowego AA.26.11.2019 

 
 
                            

 (pieczęć Wykonawcy)   
 

 
OŚWIADCZENIE 

Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego 
dotyczącego zadania- całościowym zorganizowaniu i przeprowadzeniu warsztatów 
kompetencji rodzicielskich w formie wyjazdowej dla 13 uczestników projektu i ich 
rodzin w ramach realizowanego na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska projektu pn. 
„Droga do sukcesu” realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny 
społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – 
projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR 
Oświadczam/y: 
1. Posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności; 
2. Posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
3. Zrealizowałem/liśmy co najmniej jedno zadanie obejmujące zorganizowanie 

i przeprowadzenie warsztatów kompetencji rodzicielskich w formie wyjazdowej w ramach 
projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert.; 

4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert. 
 
Świadom/i odpowiedzialności karnej (art. 297 Kodeksu karnego), oświadczam/y, że zawarte 
powyżej informacje opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty 
 
 
 
Miejsce i data: ................................................ 
 
 
 
                                     ……………………………………………........... 
                                                                             (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 
do zapytania ofertowego AA.26.11.2019 

 
                                                                                                                                                  
(pieczęć Wykonawcy)        

 

WZÓR OPISU OBIEKTU 
Prosimy o uwzględnienie w opisie następujących punktów: 

1. Położenia obiektu i jego otoczenia 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Ilości miejsc noclegowych zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Obecności infrastruktury dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Sale szkoleniowe i ich wyposażenie 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Propozycja menu z uwzględnieniem wszystkich pozycji opisanych w specyfikacji przedmiotu 

zamówienia 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Niniejszym wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Zamawiającego podanych powyżej danych 
 
Miejsce i data: …………………………………………. 
 
 
 
                                     ……………………………………………........... 
                                                                             (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 
do zapytania ofertowego AA.26.11.2019 

 

WYKAZ 
osób, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na 

temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją  
o podstawie do dysponowania tymi osobami 

 

Lp. Imię, nazwisko /Firma/ Kwalifikacje  / Doświadczenie (w latach) Podstawa dysponowania * 

1    

2    

2    

4    

5    

    

    

    

 
* Wykonawca, który polega  na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

 

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

 

 

Miejsce i data: …………………………………………. 

 

                                     ……………………………………………........... 
                                                                             (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 
do zapytania ofertowego AA.26.11.2019 

 
                                                                                                                                                  

(pieczęć Wykonawcy)        

 

 

WYKAZ USŁUG WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT 

(o tożsamej tematyce w formie wyjazdowej - zgodnie z przedmiotem oferty)  

 

lp. daty wykonania  

(od dnia .. do 

dnia) 

przedmiot usługi  

(opis) 

Odbiorca 

(nazwa i adres) 

 

1 

wymagane 

   

 

2 

   

 

3 

   

 

4 

   

 

 

Miejsce i data: …………………………………………. 

 

                                     ……………………………………………........... 

                                                                             (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 
do zapytania ofertowego nr AA.26.11.2019 

 

WZÓR 

UMOWA ………….. 

 

zawarta dnia …………………………….. 2019 r. pomiędzy: 

Pomiędzy nabywcą: Gmina Dąbrowa Tarnowska , ul Rynek 34, 33 - 200 Dąbrowa Tarnowska, 

NIP: 871 17 71 055, oraz odbiorcą: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny 

w Dąbrowie Tarnowskiej (MOPSiWR) ul. Kościuszki 15a, reprezentowanym przez Panią Katarzynę 

Hałun – Dyrektor MOPSiWR przy kontrasygnacie Pani Jolanty Gnutek – Gł Księgowej MOPSiWR. 

Zwanym dalej ZLECONIODAWCĄ a 

 

a,  

……………………………………………………………………………………………………….. 

NIP ………………., Regon ………………….., reprezentowaną przez ……………………………. 

zwanym w dalszej części Zleceniobiorcą  

 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów kompetencji 

rodzicielskich w formie wyjazdowej dla 13 uczestników projektu pt. „Droga do sukcesu” 

prowadzonego w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 

Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie 

dla OPS/PCPR, wraz z zapewnieniem transportu i organizacji pobytu dla wszystkich 

uczestników wyjazdu tj. 41 osób (18 osób dorosłych oraz 23 dzieci/młodzież w wieku 3 - 15 

lat) (lista uczestników wyjazdu stanowi załącznik nr 1 do umowy). 

2. Zamawiający zleca wykonanie usługi w terminie 23-25 sierpnia 2019 roku (od piątku 

do niedzieli) zgodnie z ofertą złożoną przez ...................................................... w dniu 

.................... w odpowiedzi na zapytanie ofertowe AA.26.11.2019. 

3. Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada uprawnienia, odpowiednie kwalifikacje i warunki do 

należytego wykonania zamówienia. Zapewnia kadrę posiadającą odpowiednie kwalifikacje do 

wykonania przedmiotu umowy. 

§ 2. 

1. Zleceniobiorca zapewni autokar sprawny technicznie, mogący przewozić wszystkich 

uczestników zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym. 

2. W przypadku awarii, zatrzymania autokaru przez policję z przyczyn technicznych lub też 

zatrzymania kierowcy autokaru, które uniemożliwiłyby wypełnienie przez Zleceniobiorcę 

postanowień umowy, Zleceniobiorca zobowiązany jest do natychmiastowego zapewnienia 

sprawnego technicznie transportu lub uprawnionego kierowcy, umożliwiającego 

kontynuowanie przejazdu. 

3. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 2, do obowiązków Zleceniobiorcy 

należy zorganizowanie transportu i poinformowanie o tym fakcie Zleceniodawcę. 

4. Zleceniobiorca pokrywa wszystkie koszty wynikające z zaistniałej sytuacji określonej w ust. 2 

i ust. 3 



strona 

15 

 

 

5. Strony ustalają, że w dniu 23.08.2019 r. o godzinie 7:15 przy ul. Kościuszki 15A w Dąbrowie 

Tarnowskiej podstawiony zostanie przez Zleceniobiorcę autokar. Po sprawdzeniu listy 

uczestników wyjazdu, lecz nie później niż o godzinie 7:30, autokar wyruszy do miejsca 

docelowego. 

6. Zleceniobiorca zapewni wykwalifikowaną kadrę prowadzącą zgodnie z opisem zawartym 

w zapytaniu ofertowym. 

7. Zleceniobiorca wykupi ubezpieczenie wszystkich osób uczestniczących w warsztatach 

kompetencji i umiejętności społecznych w formie wyjazdowej. 

8. Zleceniobiorca zapewni uczestnikom zakwaterowania oraz wyżywienia zgodnie z opisem 

zawartym w zapytaniu ofertowym. 

9. Zleceniobiorca przygotuje program szkolenia i zapewni przeprowadzenie 18 godzin 

warsztatów kompetencji rodzicielskich zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym. 

10. Zleceniobiorca zapewni opiekę nad dziećmi (23 osoby - łączna ilość dzieci/młodzieży w wieku 

3- 15 lat) przez wykwalifikowanych opiekunów 

11. Zleceniobiorca zapewnieni opiekę oraz przewodnika w trakcie zwiedzania obiektów i miejsc 

w Zakopanym w drugim dniu wyjazdu, łącznie z pokryciem ewentualnych opłat biletów 

wstępu/wejść do zwiedzanych obiektów zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym. 

12. Zleceniobiorca ma prowadzić dokumentację (m.in. dziennika zajęć, listy obecności 

uczestników zajęć, potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych, zaświadczenie 

potwierdzające ukończenie kursu, dokumentacji fotograficznej w formie elektronicznej. 

13. Zleceniobiorca wystawi i doręczy uczestnikom warsztatów po ich zakończeniu certyfikaty 

oraz zaświadczenia, odpowiednio oznakowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania 

projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

na lata 2014-2020. 

14. Zleceniobiorca przekaże Zleceniodawcy w ciągu 5 dni kalendarzowych po zakończeniu 

warsztatów pełnej dokumentacji obejmującej: 

a. oryginały list obecności, 

b. potwierdzenia odbioru, 

c. kserokopii dziennika, 

d. zaświadczeń, 

e. inne dokumenty związane z realizacją warsztatów, o które zwróci się Zamawiający, 

§ 3. 

1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki i doświadczenie 

do wykonania usługi o której mowa w § 1 i zobowiązuje się ją wykonać z najwyższą 

starannością oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, zgodnie z przedłożoną 

ofertą. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do: 

a. współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji umowy, 

b. udzielenia każdorazowo na żądanie Zamawiającego pełnej informacji na temat stanu 

realizacji umowy, 

3. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonywania zadań będących przedmiotem umowy 

osobie trzeciej (nie dotyczy podwykonawstwa). 
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4. W przypadku naruszenia postanowień, o których mowa w ust. 3, Zamawiający może odstąpić 

od umowy ze skutkiem natychmiastowym, z zachowaniem prawa do kary umownej określonej 

w § 8 ust 1. 

§ 4. 

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do udostępnienia Zleceniobiorcy informacji niezbędnych do 

należytego wykonania niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli w każdym czasie realizacji usługi 

w zakresie jej zgodności z przedłożoną ofertą. 

3. Zleceniodawca zobowiązuje Zleceniobiorcę do przechowywania wszystkich oryginalnych 

dokumentów potwierdzających realizację szkolenia do 31.12.2022 roku. 

§ 5. 

1. Do współpracy i koordynacji realizacji przedmiotu umowy upoważnia się: 

a. ze strony Zamawiającego: ……………………...…………. 

b. ze strony Wykonawcy: ……………………………………… 

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, nastąpi poprzez pisemne zgłoszenie drugiej Stronie i 

nie stanowi zmiany treści niniejszej umowy. 

 

§ 6. 

1. Za realizację przedmiotu umowy Strony ustalają maksymalne wynagrodzenie ogółem w 

wysokości …………… PLN brutto (słownie: ………………………) zgodnie z ofertą 

Zleceniobiorcy stanowiącą integralną część niniejszej umowy. 

2. Cena przedstawiona przez Zleceniobiorcę w ofercie nie może ulec zmianie. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wypłacone po zakończeniu warsztatów. 

4. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia, przelewem na rachunek bankowy 

Zleceniobiorcy wskazany na fakturze, w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury VAT, po protokolarnym stwierdzeniu należytego wykonania przedmiotu 

umowy, z zastrzeżeniem ust. 6. Potwierdzeniem należytego wykonania przedmiotu umowy 

będzie protokół odbioru podpisany przez Zleceniodawcę bez zastrzeżeń. 

5. Faktura za zrealizowanie przedmiotu umowy powinna być wystawiona według wzoru 

NABYWCA: Gmina Dąbrowa Tarnowska, Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, NIP: 871-

177-10-55 

ODBIORCA: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie 

Tarnowskiej, ul. T. Kościuszki 15a, 33-200 Dąbrowa Tarnowska. 

6. Niezależnym od stron umowy warunkiem przekazania środków z tytułu prawidłowego 

wykonania umowy jest dostępność środków na rachunku bankowym Zleceniodawcy 

uzależniona od transferów z Instytucji Pośredniczącej. Uregulowanie należności nastąpi 
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niezwłocznie po otrzymaniu przez Zamawiającego środków. Z tego tytułu Zleceniobiorca nie 

będzie dochodzić ewentualnego roszczenia o odsetki powstałe w wyniku nieterminowej 

zapłaty wynagrodzenia. 

§ 7. 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się realizować umowę z najwyższą starannością, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, a szczególności odpowiada za jakość i terminowość 

wykonania przedmiotu umowy. 

2. Zleceniobiorca odpowiada za działania i zaniechania osób, za pomocą których wykonuje 

umowę jak za własne działania i zaniechania. 

3. Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić wykonanie umowy przez wykwalifikowaną kadrę, 

co gwarantuje należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 

4. W przypadku nienależytego realizowania przedmiotu umowy przez którąkolwiek z osób 

uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy, na wniosek Zleceniodawcy, Zleceniobiorca 

jest zobowiązany do zapewnienia innej osoby, która będzie spełniać wymagania określone 

przez Zleceniodawcę. 

5. Zleceniobiorcy nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów wynikających bezpośrednio lub 

pośrednio z wymiany osób, wyznaczonych przez Zleceniodawcę do wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

§ 8. 

1. W przypadku odstąpienia przez Zleceniodawcę od umowy w całości lub części, z przyczyn 

leżących po stronie Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % 

wartości umowy brutto, odpowiednio całości lub części. 

2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. 

3. W każdym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających 

z treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia lub odstąpienia od umowy przez 

Zleceniobiorcę, będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości 

brutto niniejszej umowy określonej w § 6 ust 1. 

4. W przypadku, gdy na wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia przez 

Zleceniobiorcę, Zleceniodawca poniesie szkodę, w szczególności nastąpi utrata środków 

pochodzących z Unii Europejskiej, Zleceniodawca ma prawo domagać się odszkodowania na 

zasadach ogólnych do pełnej wysokości poniesionej szkody. 

5. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy 

wyłączają jedynie zdarzenia „siły wyższej”, których nie można było przewidzieć i którym nie 

można było zapobiec przy zachowaniu nawet najwyższej staranności, a w szczególności 

okoliczności wskazane w ust. 6. 

6. Termin „siła wyższa” oznacza akt terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, 

blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, 

wybuchy i inne podobne, nieprzewidywalne zdarzenia poza kontrolą którejkolwiek ze Stron i 

którym żadna ze stron nie mogła zapobiec. 

 



strona 

18 

 

 

§ 9. 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu przez Zleceniodawcę dane 

osobowe, tj. imię i nazwisko, adres uczestnika wyjazdu, wyłącznie w celu prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy. 

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest spełnić wymagania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 912 ze zm.) i wydanych na jej podstawie 

aktów wykonawczych, a w szczególności spełnić wymagania zawarte w art. 36-39 i art. 39 a 

ww. ustawy. 

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych uczestników wyjazdu oraz jej przestrzegania. 

4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do bezterminowego zachowania w poufności wszelkich 

informacji, z którymi zapoznał się w trakcie wykonywania umowy. 

5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do niewykorzystywania informacji, z którymi zapoznał się 

w trakcie wykonywania przedmiotu umowy do celów innych niż realizacja niniejszej umowy. 

6. W przypadku wykrycia przez Zleceniodawcę, że Zleceniobiorca postępuje niezgodnie z treścią 

niniejszej umowy, Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego przywrócenia stanu 

zgodności. 

7. Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zleceniodawcę o każdym 

incydencie dotyczącym przekazanych przez Zleceniodawcę dokumentów. 

8. Zleceniodawca nie odpowiada za szkody spowodowane działalnością pracowników 

Zleceniobiorcy. 

§ 10. 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych aktów prawnych właściwych 

dla przedmiotu umowy. 

2. Zleceniodawca dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych 

poniżej warunkach: 

a. zmiana terminu umowy - w przypadku: 

- niedotrzymania pierwotnego terminu realizacji umowy wynika z napotkania przez 

Zleceniobiorcę lub Zleceniodawcę okoliczności niemożliwych do przewidzenia 

i niezależnych od nich, np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej 

(klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.); 

- w przypadku braku możliwości uczestnictwa w treningu wyjazdowym z powodu 

choroby lub zgonu uczestnika. 

W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności, w zakresie mającym wpływ na przebieg 

realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec przesunięciu o czas niezbędny do 

zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty. 

b. zmiana terminu płatności - w przypadku: 

- ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego 

niezależnych 

- brak podpisanego protokołu odbioru usług 

c. zmiana wynagrodzenia: 

- zmiana urzędowej stawki podatku VAT 
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Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego 

zobowiązania Zleceniodawcy do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń 

Zleceniobiorcy do ich dokonania. 

3. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

§ 11. 

1. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy 

w przypadku rozwiązania umowy dofinansowania z Instytucją Pośredniczącą. 

2. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozpatrywane przez 

sąd miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Zleceniodawcy. 

§ 12. 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony. 

2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zleceniodawcy oraz jeden dla Zleceniobiorcy. 

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do powiadomienia Zleceniodawcy w terminie 3 dni roboczych 

o każdej zmianie adresu, nazwy i siedziby firmy oraz wszelkich zmianach związanych z jego 

statusem prawnym. Zleceniodawca zastrzega sobie, że pisma kierowane do Zleceniobiorcy na 

ostatni znany mu adres uważa się za skutecznie doręczone z dniem powtórnego zawiadomienia 

o możliwości odbioru pisma, albo zwrotu przez pocztę z adnotacją o nieskuteczności 

doręczenia. 

4. Integralną część umowy stanowi zapytanie ofertowe w tym szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia, oferta wykonawcy. 

5. Zleceniobiorca jest zobowiązany w ciągu 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy 

do podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych wraz z załącznikami. 
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