
                                                       
 

 
 
 
 
 

  

 

  

 

 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe                              Prudnik, dnia 28.01.2021r. 

„Dąbrówka” w Prudniku 

ul. Dąbrowskiego 26  

48-200 Prudnik       
Tel: (77) 88-70-200 

mail: schronisko@prudnik.pl 

   

Zapytanie ofertowe - numer sprawy:  SSM.26.1.2021 

  

ZAPYTANIE OFERTOWE 

                  
na wykonanie okresowego przeglądu technicznego pięcioletniego obiektów budowlanych administrowanych 

przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Dąbrówka” w Prudniku, 

48-200 Prudnik, ul. Dąbrowskiego 26. 

 

Numer sprawy: SSM.26.1.2021 

I.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU. 

DNI I GODZINY PRACY: 

Gmina Prudnik Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Dąbrówka” w Prudniku 

numer telefonu: 0 77 88 70 200 

schronisko@prudnik.pl 

Dni i godziny pracy Zamawiającego: 

poniedziałek-niedziela 

w godz. 8.00 – 16.00. 

 

II. TRYB PROWADZENIA POSTEPOWANIA 

Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z przepisami "Regulaminu w sprawie 

obowiązujących w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Dąbrówka” w Prudniku  procedur udzielania 

zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro" dostępnego na stronie internetowej 

Zamawiającego. 

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (ZAPYTANIA OFERTOWEGO): 

1.Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest: 

- okresowa kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych administrowanych przez Szkolne Schronisko 

Młodzieżowe „Dąbrówka ”w Prudniku zgodnie z art. 62.1 Prawa budowlanego polegająca na: 

sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu 

sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń odporności izolacji przewodów oraz 

uziemień instalacji i aparatów. (rezystancja izolacji, impedancja izolacji pętli zwarcia, sprawdzenie wyłączników 

różnicowo-prądowych, rezystancja izolacji kabli 1kV, odporność uziomów odgromowych, uziemienie ochronne, 

ciągłość przewodów wyrównawczych, sprawdzanie wyłącznika p.poż. hotel-NEC, natężenie oświetlenia, 

oświetlenie ewakuacyjne). 

 

2. Wykaz obiektów budowlanych administrowanych przez Zamawiającego: 

a)  SSM” Dąbrówka” w Prudniku 

 

 

3. Wykonawca dokona wpisów w książkach obiektów budowlanych o przeprowadzonych 

przeglądach. 

 

4. Informacje dodatkowe: 

a) Przeglądy należy wykonać w terminie uzgodnionym z przedstawicielem 

Zamawiającego i w obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

B) Kontrole powinny zostać przeprowadzone przez osoby posiadające uprawnienia 

mailto:schronisko@prudnik.pl


                                                       
 

 
 
 
 
 

  

 

  

 

 

budowlane w odpowiedniej specjalności 

5. Usługi stanowiące przedmiot niniejszego zapytania ofertowego muszą być wykonywane 

zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa budowlanego, Polskimi Normami oraz sztuką 

budowlaną. 

 

6. Szczegółowy zakres przedmiotu zapytania ofertowego określony zostanie we WZORZE 

UMOWY stanowiącej załącznik numer 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

7. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z warunkami 

określonymi we WZORZE UMOWY stanowiącym załącznik numer 2 do niniejszego 

zapytania ofertowego. 

 

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI 

Wskazane we WZORZE UMOWY stanowiącym załącznik numer 2 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

 

V. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Prudnik -01.03.2021r. 

 

VI. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY: 

1. Ofertę (na FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik numer 1 do zapytania 

ofertowego) wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej i doręczyć na adres: 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Dąbrówka” w Prudniku 

ul. Dąbrowskiego 26 

48-200 Prudnik. 

 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnie. 

3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania 

Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego) 

lub jego upełnomocnionego przedstawiciela (pełnomocnictwo winno zostać złożone wraz 

z ofertą).  zapytanie ofertowe - numer sprawy: SSM.26.1.2021. 

4. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej 

następującymi napisami: 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE – znak: SSM.26.1.2021 

OFERTA – PRZEGLĄD TECHNICZNY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

NAZWA I SIEDZIBA WYKONAWCY …………………………………………………...... 

NIE OTWIERAĆ PRZED: 11 LUTY 2021 ROKU GODZ. 10.15. 

W PRZYPADKU UMIESZCZENIA OFERTY W KOPERCIE NIE ZAWIERAJĄCEJ WYŻEJ 

WYMIENIONYCH OZNACZEŃ – ZAMAWIAJACY NIE BĘDZIE PONOSIŁ ŻADNEJ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU OTWARCIA KOPERTY PRZED 

UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT. 

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA 

OFERT, TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

1. Miejsce składania ofert: 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Dąbrówka” 

ul. Dąbrowskiego 26 

48-200 Prudnik 

Termin składania ofert: 11 luty 2021r. do godz. 10.00. 

2. Miejsce otwarcia ofert: 
Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Dąbrówka” 

ul. Dąbrowskiego 26 

48-200 Prudnik 

3.Termin otwarcia ofert: 11.02.2021 roku o godz. 10.15. 



                                                       
 

 
 
 
 
 

  

 

  

 

 

4.Termin związania ofertą od dnia 11.02.2021r.  do dnia 01.03.2021 roku. 

 

VIII. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE ZOBOWIĄZANI 

SĄ ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ – WYKONAWCY: 

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą: 

1) oświadczeń (na załączniku numer 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTY) 

potwierdzających, że Wykonawca: 

ertowym – numer sprawy: SSM.26.1.2021 (w tym - opisem 

przedmiotu zamówienia) i nie wnosi do niego zastrzeżeń, 

iada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (zapytania 

ofertowego), 

 

potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

 jest związany ofertą do dnia 01.03.2021 roku; 

2) oświadczeń (na załączniku numer 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTY)  zapytanie ofertowe - 

numer sprawy:SSM.26.1.2021. 

potwierdzających, że w stosunku do Wykonawcy: 

- nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości (chyba, że po ogłoszeniu upadłości 

Wykonawca zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ 

nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego); 

3) wypełnionego FORMULARZA OFERTY stanowiącego załącznik numer 1 do zapytania 

ofertowego. 

Każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć dokumenty wymagane przez 

Zamawiającego w jednej z następujących form: 

- oryginały 

- kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 

 

IX.KRYTERIUM OCENY OFERT I JEGO/ICH ZNACZENIE: 

1/ cena – 100 % 

2/ cena musi obejmować wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zapytania 

ofertowego opisanego w ust. III pkt.1-5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

/ZAPYTANIA OFERTOWEGO/w terminie wskazanym w ust. V TERMIN REALIZACJI 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /ZAPYTANIA OFERTOWEGO oraz należny podatek 

VAT. 

UWAGA: 

 

do jednego grosza. 

 

3/ W okresie obowiązywania umowy – cena netto za usługi stanowiące przedmiot zapytania 

ofertowego nie może ulec zmianie na niekorzyść Zamawiającego. Wysokość stawki 

należnego podatku VAT może ulec zmianie wskutek jej urzędowej zmiany na usługi 

stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia. W takim przypadku nowa stawka podatku 

VAT obowiązywać będzie od daty wejścia w życie przepisów zmieniających jej wysokość. 

 

X. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 

1/ Dyrektor - Barbara Starzyk – strona formalno-prawna – tel: 77 88 70 200 

(dni robocze – w godzinach: 8.00 - 16.00); E-mail schronisko@prudnik.pl 

zapytanie ofertowe - numer sprawy: SSM.26.1.2021 

 
 

Barbara Starzyk 

                        (-) 

                               Dyrektor SSM „Dąbrówka” w Prudniku 



                                                       
 

 
 
 
 
 

  

 

  

 

 

 
ZAŁĄCZNIK NUMER 1  

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

FORMULARZ OFERTY 

 

 

OFERTA 

na wykonanie okresowego przeglądu technicznego, pięcioletniego, obiektów budowlanych administrowanych 

przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Dąbrówka” w Prudniku 

ul. Dąbrowskiego 26  48-200 Prudnik 

numer sprawy: SSM.26.1.2021 

I.DANE WYKONAWCY: 
....................................................................................................................................................... 

[ imię i nazwisko / nazwa Wykonawcy] 

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

[ adres / siedziba Wykonawcy] 

 

numer telefonu....................................................................numer faksu......................................  

 

adres internetowy.............................................e-mail ................................................................. 

 

REGON:..........................................................NIP.......................................................... ............. 

PESEL: ………………………………..........(dotyczy osób fizycznych) 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: ................................................................................. 

II. CENA: 

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia (zapytania ofertowego) za: 

- cenę brutto*: ..................... (słownie: .................................................................  

.................................................................................................................................) złotych; 

*Cena musi obejmować: 

- wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zapytania ofertowego opisanego 

w ust. III pkt.1-5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /ZAPYTANIA OFERTOWEGO/w 

terminie wskazanym w ust. V TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

/ZAPYTANIA OFERTOWEGO oraz należny podatek VAT. 

zapytanie ofertowe - numer sprawy:SSM.26.1.2021. 

Cena musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, czyli z dokładnością do jednego 

grosza (zgodnie z zasadami matematyki). 

Dodatkowe informacje: 

- cena netto: ..................... (słownie: .................................................................  

.................................................................................................................................) złotych;  

- wysokość stawki podatku VAT: ...... % (słownie: ....................................................procent)  

III. OŚWIADCZENIA: 

Oświadczam, że: 

- zapoznałem się z zapytaniem ofertowym – numer sprawy: SSM.26/1/2021 (w tym – opisem 

przedmiotu zamówienia) i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, 

- posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, 

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję lub będę dysponował 

potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

- zobowiązuję się do zawarcia umowy zgodnej ze WZOREM UMOWY stanowiącym 

załącznik numer 2 do zapytania ofertowego w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

- jestem związany ofertą do dnia 01 marca 2021 roku. 

Oświadczam, że w stosunku do Wykonawcy: 

- nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości (chyba, że po ogłoszeniu upadłości 



                                                       
 

 
 
 
 
 

  

 

  

 

 

Wykonawca zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ 

nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego). 

IV. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM 

(kontakt, przekazywanie wzajemnych uwag wynikających 

z realizacji ewentualnej umowy oraz nadzór nad realizacją ewentualnej umowy): 

imię i nazwisko: .......................................................................................................... ................. 

stanowisko służbowe: ........................................................................................................ .......... 

numer telefonu: ...................................................................................... ...................................... 

numer faksu: ................................................................................................................ ................ 

dni i godziny pracy: ..................................................................................................................... 

adres e-mail: ....................................................................................................................... ......... 

V. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODPISANIA UMOWY: 

imię i nazwisko: ............................................................................................................. .............. 

stanowisko służbowe: ............................................................................................... ................... 

zapytanie ofertowe - numer sprawy:SSM.26.1.2021. 

VI. DANE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY/PODWYKONAWCÓW: 
1.Wykonawca PRZEWIDUJE/ NIE PRZEWIDUJE* powierzenia podwykonawstwa 

w ramach niniejszego zapytania ofertowego. 

*-niepotrzebne skreślić 

2. Wartość zamówienia (netto), którego powierzenie podwykonawcom - przewiduje 

Wykonawca:.................... zł (słownie: ....................................................................złotych).  

3. Wartość zamówienia (brutto), którego powierzenie podwykonawcy/podwykonawcom - 

przewiduje Wykonawca:................... zł (słownie: ......................................................złotych).  

4. Procentowy udział wartości zamówienia (w całym zamówieniu), którego powierzenie 

podwykonawcy/podwykonawcom - przewiduje Wykonawca:.........................% (słownie: 

................................................... procent). 

5. Zakres przedmiotowy (szczegółowy) zamówienia, którego powierzenie 

podwykonawcy/podwykonawcom - przewiduje Wykonawca: 

( uwaga : może zostać sporządzony w formie załącznika do FORMULARZA OFERTY) 

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

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

UWAGA: 

a) pkt.2, 3, 4 i 5 wypełniają wyłącznie Wykonawcy, którzy przewidują podwykonawstwo 

w ramach niniejszego zapytania ofertowego 

 

b) W przypadku Wykonawców, którzy przewidują powierzenie podwykonawstwa w ramach 

niniejszego zapytania ofertowego – w załączniku numer 2 do zapytania ofertowego- WZÓR 

UMOWY w §1 – dopisuje się pkt.1.7 – o następującym brzmieniu: 

„1.7 WYKONAWCA odpowiada za działania lub zaniechania podwykonawcy/ 

podwykonawców, którym powierzył realizację przedmiotu umowy – jak za swoje własne.” 

 

c) W przypadku Wykonawców, którzy nie przewidują powierzenie podwykonawstwa 

w ramach niniejszego zapytania ofertowego – w załączniku numer 2 do zapytania 

ofertowego- WZÓR UMOWY w §1 – dopisuje się pkt.1.7 – o następującym brzmieniu: 

„1.7 WYKONAWCA zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy samodzielnie, 

bez udziału podwykonawcy/podwykonawców.” 

 

 

 

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

/ pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 

zapytanie ofertowe - numer sprawy:SSM.26.1.2021 

 

 



                                                       
 

 
 
 
 
 

  

 

  

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NUMER 2  

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO  WZÓR UMOWY 

 

UMOWA 

 

zawarta z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – art. 4 ust.8 

 

w dniu ................. ……….. roku w Prudniku pomiędzy: 

Nabywca: Gmina Prudnik ul. Kościuszki 3,48-200 Prudnik, NIP 755-19-11-362 

Odbiorca: Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Dąbrówka” w Prudniku 

ul. Dąbrowskiego 26, 48-200 Prudnik, NIP 755-19-11-362, REGON 531413188, reprezentowane przez: 

Barbarę Starzyk – Dyrektora 

zwanym dalej  ZAMAWIAJĄCYM, a: 

 

2/ imię i nazwisko ...../ adres głównego miejsca wykonywania działalności ........ / adres 

do doręczeń ....... / prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ......../NIP........../ 

REGON......./ 

lub 

firma..... / siedziba ..../ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez ......./ pod numerem ……./ NIP........./ REGON 

…………………./wysokość kapitału zakładowego ...... ( pokryty w całości)/, reprezentowana 

przez ............ 

zwanym dalej WYKONAWCĄ – o następującej treści: 

§1 

1.1Przedmiotem niniejszej umowy jest: 

1.2 Wykonawca jest zobowiązany dokonać wpisów w książkach obiektów budowlanych 

o przeprowadzonych przeglądach. 

1.3 Przeglądy należy wykonać w terminie uzgodnionym telefonicznie z przedstawicielem 

Zamawiającego (dane kontaktowe znajdują się w §5 pkt. 5.2 niniejszej umowy) i w obecności 

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Kontrole zostaną przeprowadzone przez 

osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. 

1.4 Usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy muszą być wykonywane zgodnie 

z przepisami prawa, w tym prawa budowlanego, Polskimi Normami oraz sztuką budowlaną. 

§2 

WYKONAWCA będzie zobowiązany do współpracy w zakresie realizacji przedmiotu 

umowy z ZAMAWIAJĄCYM. 

 

§3 

3.1 Wartość wynagrodzenia należnego WYKONAWCY z tytułu realizacji przedmiotu 

umowy określonego w §1 Strony ustalają na kwotę ....................................... zł (słownie: 

…………………………………………………………………………………………..) brutto. 

Kwota ta zawiera podatek VAT. 

3.2 Kwota określona w pkt.3.1 została ustalona w oparciu o ofertę złożoną przez 

WYKONAWCĘ w zapytaniu ofertowym - numer sprawy: SSM.26.1.2021. 

3.3 Strony ustalają, że w trakcie obowiązywania umowy kwota określona w pkt. 3.1 nie może 

ulec zmianie na niekorzyść ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

§4 

4.1 ZAMAWIAJĄCY dokona płatności wynagrodzenia WYKONAWCY wskazanego w §3 

pkt.3.1 niniejszej umowy w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty realizacji całości 

przedmiotu umowy określonego w §1 potwierdzonego przez ZAMAWIAJĄCEGO 

protokołem odbioru przedmiotu umowy (sporządzonym przez WYKONAWCĘ 



                                                       
 

 
 
 
 
 

  

 

  

 

 

i podpisanym bez zastrzeżeń ze strony ZAMAWIAJĄCEGO) i otrzymania- przez 

ZAMAWIAJĄCEGO - faktury. 

 

4.2 Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na następujący rachunek bankowy 

WYKONAWCY: 

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

4.3 W przypadku ewentualnej zwłoki w terminie płatności- określonym w pkt.4.1 – 

WYKONAWCA może dochodzić odsetek ustawowych od wartości niezrealizowanej 

płatności – za każdy dzień zwłoki. 

 

§5 

5.1 Strony zobowiązują się do bieżącej kontroli właściwego wykonywania usług 

stanowiących przedmiot niniejszej umowy. 

5.2 Do koordynowania realizacji przedmiotu umowy oraz przekazywania wzajemnych uwag 

wynikających z realizacji niniejszej umowy upoważnione są: 

a/ ze strony ZAMAWIAJĄCEGO: 

imię i nazwisko 

stanowisko służbowe 

dni pracy 

godziny pracy 

numer faksu /numery faksu/ 

numer telefonu /numery telefonów/ 

b/ ze strony WYKONAWCY  zapytanie ofertowe - numer sprawy: SSM.26.1.2021. 

 

imię i nazwisko 

stanowisko służbowe 

dni pracy 

godziny pracy 

numer faksu /numery faksów/ 

numer telefonu /numery telefonów/ 

 

§6 

WYKONAWCA jest zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 1 marca 2021 roku. Strony zgodnie stanowią, że terminem realizacji 

przedmiotu umowy będzie data podpisania odbioru przedmiotu umowy (bez zastrzeżeń 

ze strony ZAMAWIAJĄCEGO). 

 

§7 

7.1 WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU za przekroczenie terminu realizacji 

przedmiotu umowy określonego w §6 umowy karę umowną w wysokości 1% (słownie: jeden 

procent) wartości wynagrodzenia WYKONAWCY brutto określonego w §3 pkt.3.1 umowy 

za każdy dzień zwłoki. 

7.2 W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY – 

WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wysokości 10% (słownie: dziesięciu procent) 

wartości wynagrodzenia WYKONAWCY brutto określonego w §3 pkt.3.1 umowy. 

7.3 W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

ZAMAWIAJĄCEGO – ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę umowną 

w wysokości 3% (słownie: trzy procent) wartości wynagrodzenia WYKONAWCY brutto 

określonego w §3 pkt.3.1 umowy. 

7.4 Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przekraczającego wartość zastrzeżonych kar umownych. 

 

 

 



                                                       
 

 
 
 
 
 

  

 

  

 

 

§8 

WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność wobec ZAMAWIAJĄCEGO, osób 

poszkodowanych oraz osób trzecich za wszelkie szkody związane i wynikłe z niewykonania 

lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, jak również poniesie wszelkie koszty 

powstałe wskutek rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. 

 

§9 

W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCEMU będzie przysługiwać prawo odstąpienia od umowy 

w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim wypadku WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

§10 

10.1 Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają – pod rygorem nieważności – formy 

pisemnej w postaci obustronnie podpisanego aneksu. 

10.2 Spory mogące wyniknąć w toku wykonywania niniejszej umowy strony poddają 

rozstrzygnięciu sądom właściwym ze względu na siedzibę ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

§11 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron.  zapytanie ofertowe - numer sprawy: SSM.26.1.2021. 

 

§12 

Integralną część umowy stanowią: 

1/ zapytanie ofertowe – numer sprawy: SSM.26.1.2021. 

2/ oferta złożona przez WYKONAWCĘ w zapytaniu ofertowym – numer sprawy: 

SSM.26.1.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

WYKONAWCA                                                                                            ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       
 

 
 
 
 
 

  

 

  

 

 

 
                                                                                                                                                                                   ZAŁĄCZNIK NUMER 3  

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO KLAUZULA INFORMACYJNA  
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, zwane 

dalej  „RODO”), informuję, że: 

 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Dąbrówka” w 

Prudniku, 48-200 Prudnik ul. Dąbrowskiego 26, tel.: 77 88 70 200, adres        e-mail: 

dyrektor@prudnik.pl, reprezentowane przez Dyrektora Barbarę Starzyk. 

2.  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych : adres e-mail: rodo@oswiata-prudnik.pl.,        tel.: 

kontaktowy  77 406 82 65. 

3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą  w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego na podstawie Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, 

Rozp. Ministra Rozwoju z 26.07.2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia, Ustawy o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach. 

4.  Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów, a po tym czasie przez okres 

oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (5 lat).  

5.  W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, nie będą profilowane, przekazywane do państw trzecich/organizacji 

międzynarodowych, a także udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów 

prawa.  

6.  Posiada Pani/Pan prawo : dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania (poprawiania) 

danych osobowych; żądania usunięci danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w sytuacji, 

gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów 

prawa, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

7.  Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8.  Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest 

obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że 

w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów 

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w 

szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia 

 

 
Informuję, że zapoznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej.  

 

 
                                                                                     .……………………………………… 
                                                                                                                                                                  (data i podpis) 
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