
FORMULARZ OFERTY 
 

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: 
Nabywca: Powiat Zgorzelecki  
Ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8A 
59-900 Zgorzelec 
NIP: 615 18 11 188 
 
Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej „Jędrek” 
w Opolnie-Zdroju 
ul. Parkowa 2 
59-920 Bogatynia  
 
II. Dane Wykonawcy: 
......................................................................................................................................................................................................... 
(nazwa Wykonawcy) 

  
......................................................................................................................................................................................................... 
(siedziba Wykonawcy) 

    
.........................................................................................................................................................................................................
  
(tel/fax, www, e-mail)  

  
III. Nazwa przedmiotu zamówienia 
Cykliczne dostawy produktów spożywczych. 
 
IV. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 
cenę netto..........................zł słownie netto: ...............................................................................................................................zł. 
cenę brutto.........................złsłownie brutto: .............................................................................................................................zł. 
podatek VAT.....................zł słownie podatek VAT: .................................................................................................................zł 
zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym. 

 
V. Deklaruję ponadto: 
1) termin wykonania zamówienia: od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. 
2) okres gwarancji: na każdą partię dostawy przez cały czas trwania umowy. 
3) termin płatności 21 dni 
4) dostawy trzy razy w tygodniu w poniedziałek, środę i piątek za wyjątkiem świąt, pomiędzy godz. 07:00 a 10:00. 
 
VI. Oświadczam, że: 

 zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, 
 w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych z 

zaproszeniu, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 
 

VII. Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach. 
 

VIII.  Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są wymagane przez Zamawiającego 
następujące dokumenty: 
1) Formularz cenowy 
2) Wzór umowy 

 
 
 
 

........................................... dn. ..................................... 
 
 
 

....................................................................... 
podpisy i pieczęcie osób upoważnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 
 
 
 
 
 



FORMULARZ CENOWY 
 

Nazwa Wykonawcy ................................................................................................. 
 

Adres Wykonawcy ................................................................................................. 
 

 

L.P. PRZEDMIOT j.m. ilość 

cena wartość 

Vat % 

kwota Wartość 
brutto jedn. netto VAT 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. miód naturalny 370g szt.. 80           

2. cukier biały kryszt.ał kg 1460           

3. Cukier puder kg 12           

4. Cukier waniliowy 16g szt. 120           

5. Drożdże suche (suszone)  op. 230           

6. 

galaretka ( w proszku - różne 
smaki) 75g firmy Gelwe lub 
Winiary szt.. 350           

7. 
Budyń ( w proszku - różne smaki) 
40g Firmy Gelwe  lub Winiary szt. 500           

8. 
Kisiel ( w proszku - różne smaki) 
40g Firmy Winiary szt. 350           

9. Kawa rozpuszczalna Tchibo 200g szt. 4           

10. Kawa zbożowa inka 150g szt. 300           

11. Kakao 80g szt. 150           

12. Herbata granulowana czarna 80g szt. 400           

13. 
Herbata ekspresowa Lipton 
a’100szt. szt. 4           

14. 
Proszek do pieczenia 30g Firmy 
Gelwe szt. 200           

15. Paluszki słone 200g szt. 120           

16. Herbatniki 100g szt. 170           

17. masa makowa 0,85kg szt. 6           

18. Napój owocowy niegazowany 2 l szt. 70           

19. 
Woda mineralna niegazowana 1,5 
l szt. 50           

20. 
Przyprawa do zup w płynie Maggi-  
(1-litrowa) Firmy Winiary l 210           

21. Keczup 500g TORTEX szt. 150           

22. Muszt.arda ROLESKI 175g szt. 150           

23. Muszt.arda DEVELEY 210g szt. 150           

24. sól kg 300           

25. Majonez 700g Firmy Winiary  szt.. 300           

26. Ocet 0,5 l szt. 50           

27. śmietanka fix 9g szt. 10           

28. wiórki kokosowe 100g op 10           

29. żelatyna w proszku 20g szt. 54           

30. 
ananasy w puszce w plastrach 
580g szt.. 10           

31. kasza gryczana kg 26           

32. rodzynki 100g szt.. 10           

33. kasza jęczmienna kg 150           

34. kasza kukurydziana kg 40           

35. kasza manna błyskawiczna kg 120           

36. mąka ziemniaczana kg 26           

37. płatki jęczmienne kg 40           



38. płatki kukurydziane 500g kg 80           

39. płatki owsiane kg 50           

40. Ryż  kg 400           

41. Mąka tortowa  kg 900           

42. 
Makaron (świderki, kolanka, rurki, 
spaghetti) kg 450           

43. Makaron nitki 500g w opakowaniu op. 200           

44. 
przyprawa warzywna  typu 
degusta 1kg szt. 100           

45. 
przyprawa do mięsa Firmy 
Prymat szt. 100           

46. przyprawa chińska Firmy Prymat szt. 30           

47. 
przyprawa do kurczaka Firmy 
Prymat szt. 120           

48. 
przyprawa do flaków Firmy 
Prymat szt. 20           

49. 
przyprawa do gulaszu Firmy 
Prymat szt. 60           

50. 
przyprawa do gyrosa Firmy 
Prymat szt. 26           

51. Przyprawa do ryb Firmy Prymat szt. 60           

52. 
sos myśliwski w proszku Firmy 
Winiary szt. 60           

53. 
sos pieczeniowy w proszku 30g 
Firmy Winiary szt. 250           

54. 
sos boloński w proszku Firmy 
Winiary szt. 100           

55. 
ziele angielskie Firmy Prymat lub 
Apetita   szt. 200           

56. 
papryka ostra w proszku Firmy 
Prymat lub Apetita szt. 20           

57. 
papryka słodka  w proszku Firmy 
Prymat lub Apetita szt. 70           

58. 
pieprz mielony czarny 15g Firmy 
Prymat lub Apetita szt. 450           

59. 
majeranek 6g Firmy Prymat lub 
Apetita szt. 280           

60. 
tymianek 10g Firmy Prymat lub 
Apetita szt. 90           

61. kminek Firmy Prymat lub Apetita szt. 24           

62. oregano Firmy Prymat lub Apetita szt. 50           

63. 
bazylia 10g Firmy Prymat lub 
Apetita szt. 120           

64. 
liść laurowy Firmy Prymat lub 
Apetita szt. 120           

65. 
cynamon w proszku 15g Firmy 
Prymat lub Apetita szt. 90           

66. 
zupa ogonowa w proszku 40g 
Firmy Winiary szt. 120           

67. 
zupa żur ( w proszku) Firmy 
Winiary szt. 200           

68. 
zupa barszcz czerwony (w 
proszku) Firmy Winiary szt. 150           

69. 
zupa barszcz biały ( w proszku) 
Firmy Winiary szt. 200           

70. Ogórek konserwowy 880g szt. 200           

71. papryka konserwowa 720g szt. 80           



72. przecier szczawiowy 280g szt. 120           

73. 
groszek konserwowy DAWTON 
400g szt. 150           

74. 
kukurydza konserwowa DAWTON 
400g szt. 220           

75. 

dżem 260g, FIRMY MIRELLA 
smaki: truskawkowy, 
porzeczkowy, wiśniowy, 
brzoskwiniowy szt. 800           

76. 
przecier/koncentrat pomidorowy 
200g Firmy Pudliszki szt. 500           

77. ćwikła z chrzanem 280g szt. 20           

78. pieczarki konserwowe 280g szt. 20           

79. 
fasola czerwona (w puszce) 
DAWTON 400g szt. 40           

80. syrop  PAOLA 430 ml szt.. 1200           

81. 
fasolka szparagowa 
ziel.kons.700g szt. 50           

82. chrzan konserw. 280 ml szt. 80           

83. fasola Jaś kg 120           

84. groch łuskany kg 46           

85. soda oczyszczona 60-80g szt. 14           

86. Grzyby suszone(podgrzybek 20g) szt. 20           

87. Śliwki suszone kg 2           

88. Jabłko suszone kg 4           

89. Gruszka suszona kg 2           

90. Cząber przyprawa szt. 18           

91. Pieprz ziołowy Firmy Bolinero szt. 16           

92. Chili Firmy Prymat szt. 12           

93. Curry Firmy Prymat szt. 10           

94. 
Gałka muszkatułowa Firmy 
Prymat szt. 8           

95. Rozmaryn Firmy Prymat szt. 12           

96. Bułka tarta kg 120           

97. Wafelki bez cukru WAWEL 110g op. 20           

98. Wafelki grześki Goplana, Wawel szt.. 360           

99. 
Pomidory w puszce DAWTON 
całe 400g szt.. 70           

100. 
Bułka do Hot-doga 240g 4 szt.. w 
opakowaniu op 60           

101. 
Bułka do Hamburgera 240g 4 
szt.. w opakowaniu op. 60           

102. Powidła różne smaki - Herbapol szt.. 300           

103. 
Chrupki kukurydziane arachidowe 
SOLO 70g op. 200           

104. Krakersy Dr Gerard 100g op. 150           

105. Wafle andruty (suche  tortowe) op. 25           

106. 
Masa krówkowa kajmak 
Bakalland 460g szt. 25           

107. Ciecierzyca kg 25           

108. Sos pieczarkowy winiary 32g szt.. 20           

109. 
Płatki smakowe kukurydziane 
250g op 20           

110. Płatki ryżowe Kupiec  180g  op 15           



111. Bita śmietana śnieżka Gellwe 60g op 15           

112. Brzoskwinie w puszce 465g szt. 5           

113. Słonecznik łuskany 1kg op 5           

114. Chleb tostowy 750g op. 5           

115. Suchary Mamut 285g op 10           

116. 
Biszkopty MAMUT Wrocławskie 
120g op. 50           

Ogółem: 0,00 x 0,00 0,00 
 
 
 
 
 
Wartość z pozycji OGÓŁEM (kolumna nr 6,8 i 9) należy przenieść do Formularza oferty. 
 
 
 
................................................................................ 
(data i czytelny podpis Wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UMOWA NR ADM. 
 
Zawarta w dniu ……………..roku, w Opolnie-Zdroju  pomiędzy: 
Powiatem Zgorzeleckim z siedzibą w Zgorzelcu, ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 
8A, NIP: 615 18 11 188, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:  
Sylwię Půta-Świercz – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Jędrek” z siedzibą  
w Opolnie-Zdroju, ul. Parkowa 2, na podstawie pełnomocnictwa nr PO.077/218/2016 z dnia 
8 grudnia 2016r. 
przy kontrasygnacie  
Jolanty Mały – Głównego Księgowego 

 

a 
 
zwanymi dalej Wykonawcą. 
 

Zamawiający i Wykonawca zwani są także dalej łącznie Stronami lub pojedynczo Stroną. 
 

§ 1. Przedmiot umowy 
 

1. Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy,       
w postępowaniu  prowadzonym  na: Cykliczne dostawy produktów spożywczych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży Zamawiającemu produktów spożywczych, 
zwanych dalej także łącznie „Przedmiotem zamówienia” . 

3. Wykonawca zobowiązuje się także do dostarczenia Zamawiającemu Przedmiotu 
zamówienia własnym transportem (bez udziału firm kurierskich) wraz z rozładunkiem i 
wniesieniem do magazynu DPS „Jędrek” w Opolnie-Zdroju przy ul. Parkowej nr 2 
(miejsce odbioru), na własny koszt. i bez obciążania Zamawiającego z tego tytułu 
jakimikolwiek koszt.ami. 

4. Wykonawca gwarantuje należytą jakość dostarczonego Przedmiotu zamówienia  
i zapewnia, że będzie on spełniał wymagania przewidziane w obowiązujących przepisach.  

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu Przedmiotu zamówienia, na 
warunkach określonych w § 6 ust. 2 pkt 1 i § 3 ust. 5niniejszej umowy.  

 

§ 2.  Wykonanie umowy 
 

1. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie etapami, trzy razy w tygodniu w poniedziałek, 
środę i piątek za wyjątkiem świąt, pomiędzy godz. 07:00 a 10:00, na podstawie 
każdorazowego zamówienia składanego przez Zamawiającego telefonicznie na numer 
……….., faksem na numer……….. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
……….. 

2. Zamówienie określać będzie każdorazowo ilość i asortyment towaru, a wielkość zamówień 
uzależniona będzie od aktualnych potrzeb Zamawiającego. 

3. Dostawca zobowiązuje się do realizowania dostaw zgodnie z terminem złożonego 
zamówienia.  



4. Odbiór następować będzie na podstawie dostarczonej wraz z Przedmiotem zamówienia 
faktury VAT (dowodu dostawy). Pokwitowanie odbioru towaru przez Zamawiającego na 
dowodzie dostawy jest jednocześnie chwilą wydania rzeczy. 

5. Zamawiający dokona sprawdzenia dostarczonego przedmiotu zamówienia, co do ilości, 
jakości i wartości, poprzez porównanie z załączonym dowodem dostawy. 

6.  Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku ujawnienia przy odbiorze 
przedmiotu zamówienia braków ilościowych, wad jakościowych lub uszkodzonego  
towaru. Zamawiający ma nadto prawo do złożenia reklamacji także w przypadku 
późniejszego ujawnienia wad ukrytych przedmiotu zamówienia.  

7. Reklamacje Zamawiający zgłaszać będzie Wykonawcy w analogiczny sposób jak ustalono 
dla składania zamówień, tj. telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany wadliwego Przedmiotu zamówienia 
na nowy, wolny od wad i zgodny z zamówieniem w ciągu 2 godzin od chwili zgłoszenia 
reklamacji. 

9. Strony zgodnie postanawiają, że osobami wyznaczonymi do współpracy i nadzoru nad 
należytą realizacją Umowy są: 

    1) ze strony Wykonawcy: 
 2) ze strony Zamawiającego:  

10. Zmiana osób wskazanych w ust. 9 powyżej nie wymaga zmiany Umowy, wymaga jednak 
zawiadomienia, odpowiednio Wykonawcy lub Zamawiającego. 

 
 
 

§ 3 
 

1. Szacunkową wartość przedmiotu umowy strony ustalają na kwotę  …….złotych netto.  
2. Do kwoty, o której mowa wyżej, doliczony zostanie podatek VAT wg stawki 23%. 
3. Łączna szacunkowa wartość przedmiotu umowy wyniesie ……… złotych brutto słownie:  
4. Przewidywana wartość przedmiotu umowy może ulec zmianie przy zachowaniu tych 
samych warunków, z zastrzeżeniem  ust. 6-9 niniejszego paragrafu. 
5. Ceny jednostkowe Przedmiotu zamówienia mogą ulec zmianie na zasadach określonych 
poniżej. 
6. W przypadku nie dającej się przewidzieć w chwili zawarcia umowy i znacznej zmiany cen 
rynkowych towarów lub usług zarówno wartość przedmiotu umowy, jak i ceny jednostkowe, 
mogą ulec zmianie na pisemny wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego. 
7. Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zastrzega się 
również możliwość wprowadzenia zmian postanowień niniejszej umowy. W szczególności 
postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz na następujących 
warunkach:  

1)  termin płatności, w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego,  
2) sposób wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu 
realizacji zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź 
wytycznych mających wpływ na wykonanie zamówienia,  
3) ograniczenie zakresu przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności, w 
których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia wraz ze związanym z tym 
obniżeniem wynagrodzenia,  



4) wystąpienie klęski żywiołowej lub gdy warunki atmosferyczne lub inne obiektywne 
okoliczności uniemożliwiają przez dłuższy okres wykonanie przedmiotu umowy; w 
umowie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące sposobu kontynuowania umowy lub 
terminu jej zakończenia,  
5) zmiana osobowa: zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot 
umowy na inne spełniające warunki określone w ogłoszeniu lub SIWZ, albo zmiana, za 
zgodą Zamawiającego, podwykonawców (lub zakresu wskazanego w ofercie jako 
planowany do powierzenia podwykonawcom); w umowie zostaną wprowadzone zmiany 
dotyczące osób lub/i podmiotów, przy pomocy których Wykonawca realizuje zamówienie 
oraz zmiany dotyczące zakresu rzeczowego wykonywanego przez podwykonawców,  
6) zaistnienie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 
spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami 
organizacyjnymi,  

8. Strony umowy muszą wykazać, udokumentować i uzasadnić okoliczności stanowiące 
podstawę do zmiany umowy zgodnie z ust. 6 lub 7. 
9. Zmiany umowy wynikające z ust. 6 lub 7 następują na piśmie w postaci aneksu pod 
rygorem nieważności. 
 
 

§ 4.  Czas realizacji umowy 
 

Umowa niniejsza zawarta jest na okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. 
 
 

§ 5. Warunki płatności 
 

1. Strony ustalają, iż wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 umowy płatne będzie na 
podstawie faktur częściowych, wystawianych przez Wykonawcę za każdą wykonaną 
usługę lub partię dostarczonych towarów,  z zastrzeżeniem ust. 2 - 5 niniejszego paragrafu. 

2. Płatności realizowane będą przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury 
VAT do siedziby Zamawiającego, pod warunkiem dokonania usługi bez zastrzeżeń. 

3.  Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
4. Wykonawca jako Nabywcę na fakturach wykaże: Powiat Zgorzelecki, ul. Bohaterów 

II Armii Wojska Polskiego 8A, NIP: 6151811188 a jako Odbiorcę: Dom Pomocy 
Społecznej „Jędrek” w Opolnie-Zdroju, ul. Parkowa 2, 59-920 Bogatynia. 

5. Warunkiem płatności jest otrzymanie przez Zamawiającego oryginału faktury VAT, 
prawidłowo sporządzonej i zgodnej z obwiązującymi przepisami i postanowieniami 
niniejszej umowy. Opóźnienia w zapłacie wynikające z niespełnienia powyższych 
warunków, nie stanowią podstawy do naliczania odsetek za opóźnienie. 

 
 

§ 6. Odpowiedzialność Stron 
 

1. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca zobowiązani są do naprawiania szkód wynikłych                        
z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 



1) w wysokości 10 %  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej 
umowy - w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy,  

2) karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 
Umowy - za każdy dzień opóźnienia w realizacji dostaw lub wymiany towaru 
wadliwego na nowy i wolny od wad. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z winy 
Zamawiającego - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, z wyłączeniem przypadków,  
o których mowa w ust. 7 poniżej. 

4. Jeżeli kara umowna, z któregokolwiek tytułu wymienionego w Umowie, nie pokryje 
poniesionej szkody, Strona, która poniosła szkodę, może dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego, na zasadach ogólnych, przewidzianych w  Kodeksie cywilnym. 

5. Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowy,                 
w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą Stronę z żądaniem zapłaty. 

6. Zamawiający może także potrącić należną mu karę umowną z należności, którą ma 
zapłacić Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

7. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy: 
1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży                      

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty 
powzięcia wiadomości do powyższych okoliczności; w takim przypadku Wykonawcy 
przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu zrealizowanejczęści umowy. 

2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy w terminie 7 dni od daty złożenia 
zamówienia, bądź nie kontynuuje Umowy mimo pisemnego wezwania 
Zamawiającego. 

8. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
oraz zawierać uzasadnienie. 

 
 

§ 7. 
 

Od 25 maja 2018 roku Zamawiający w związku z podpisywanymi umowami, przetwarza dane 
osobowe na podstawie 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, zwanego RODO. 

 

§ 8.  Postanowienia końcowe 
 

1. Wszelkie oświadczenia pomiędzy Stronami, dla których zastrzeżono formę pisemną pod 
rygorem nieważności, będą dostarczane za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby: 
1)  Zamawiającego:  Opolno-Zdrój, ul. Parkowa 2, 59-920 Bogatynia, 
2)  Wykonawcy:         



2. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego powiadamiania o każdej zmianie 
adresu. W razie zwrotu pisma wysłanego na niezmieniony adres, pismo uznaje się za 
doręczone w dniu, w którym nastąpi jego zwrot. 

3. Strony mają także obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu 
prawnego swojej firmy, a  także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego  
i likwidacyjnego. 

4. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego       
i innych właściwych ze względu na przedmiot umowy ustaw. 

5. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać 
będą polubownie, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygane będą przez sąd 
właściwy  rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron.  

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

Wykonawca       Zamawiający 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Klauzula informacyjna dla kontrahentów 

 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 
fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej 
„Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 
Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o 
przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej „Jędrek”                  
w  Opolnie-Zdroju, ul. Parkowa 2, 59-920 Bogatynia. 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kom: 506 670 545;                    
e-mail – iod@dpsjedrek.pl; siedziba: DPS „Jędrek” w Opolnie-Zdroju bud. Administracji; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO w 
celu realizacji zawartej umowy. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do 
odbioru Pani/Pana danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich 
przepisów prawa. 

5. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie 
określonym przepisami prawa.  

6. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych 
osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego. 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest niezbędne               
w celu nawiązania i realizacji postanowień umowy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


