Postepowanie nr: KIE.WOP.260.8.2019.KM

Załącznik nr 1 do
Ogłoszenia o zamówieniu

Umowa nr ……………
zawarta w dniu …………………….. r. w Kielcach
na podstawie przeprowadzonego postępowania, zarejestrowanego pod nr:
KIE.WOP.260.8.2019.KM o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 138o
ustawy Prawo zamówień publicznych
pomiędzy:
Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa będącym państwową osobą prawną
powołaną na mocy ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia
Rolnictwa, (Dz. U. z 2018 r. poz. 1154 tj.), z siedzibą w Warszawie, 01-207 Warszawa,
ul. Karolkowa 30, NIP 527-281-83-55, REGON 367849538, reprezentowanym przez:
1.
............................................................................................................................
............................................................................................................................
2.
...........................................................................................................................
............................................................................................................................
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
............................................................................................................................
............................................................................................................................
reprezentowanym przez:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą",
łącznie zwanymi dalej „Stronami" lub „Stroną" w odniesieniu do każdej z nich o
następującej treści:

§1
Przedmiot umowy
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi przeprowadzenia
dwóch pokazów kulinarnych połączonych z degustacją tradycyjnych i regionalnych potraw
z użyciem polskich produktów bądź charakterystycznych dla danego regionu na stoisku
promocyjnym KOWR.
Usługa realizowana będzie podczas imprez plenerowych w dniach: 2 maja 2019 r.
podczas trwania IV Świętokrzyskiego Festiwalu Smaków w Parku Etnograficznym
w Tokarni oraz 14 lipca 2019 r. podczas trwania Świętokrzyskiego Święta Zalewajki w
Hucie Szklanej, których zakres został określony w Załączniku nr 1 – Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia, stanowiącym integralną część niniejszej umowy, zwanej
w dalszej części „usługą”.
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§2
Warunki realizacji przedmiotu umowy
W zakresie prawidłowej realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się przyjąć na
siebie następujące obowiązki i warunki realizacji usługi:
1.1. Wykonanie usługi zgodnie z zakresem określonym w Szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy.
1.2. Wykonawca realizując przedmiot zamówienia zobowiązany jest do:
1.2.1. przygotowania i realizacji pokazu w terminie i w miejscu wskazanym
przez Zamawiającego.
1.2.2. zapewnienia produktów i składników niezbędnych do przygotowania
potrawy wraz ze świeżym pieczywem.
1.2.3. zapewnienia
kompleksowego
sprzętu
i
wyposażenia
gastronomicznego niezbędnego dla realizacji tego typu usługi w tym
m.in: paleniska (dopuszczalne tylko: elektryczne lub gazowe), kotła
do gotowania, naczyń i sztućców jednorazowych oraz pojemników i
worków na śmieci.
1.2.4. doprowadzenia po świadczeniu usługi miejsca świadczenia usługi do
stanu
sprzed
jej
świadczenia
łącznie
z
uprzątnięciem
niewykorzystanych porcji.
1.2.5. skierowania do realizacji przedmiotu zamówienia osób, które
posiadają aktualne, wymagane prawem badania sanitarnoepidemiologiczne.
1.2.6. przeprowadzenia usługi w sposób przystępny, nowoczesny,
inspirujący oraz dostosowany do grupy wiekowej słuchaczy.
1.2.7. przeprowadzenia usługi z należytą starannością, posiadaną wiedzą
i doświadczeniem praktycznym.
1.3. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów w związku z wykonaniem
usługi, a wynagrodzenie określone w umowie, jest jedynym świadczeniem
należnym Wykonawcy w związku z wykonaniem usługi.
1.4. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia składa się z dwóch
płatności oraz zostanie uregulowane po wykonaniu każdorazowo pokazu
kulinarnego.
1.5. Wykonawca wyraża zgodę, bez dodatkowych warunków, aby media (radio,
prasa, telewizja) na zasadach umożliwiających przygotowanie informacji
o wydarzeniu (nagrywanie wizji, dźwięku, sporządzanie notatek i inne) i ich
upublicznienie, mogły uczestniczyć przy realizacji usługi.
1.6. Wykonawca oświadcza, że pozyska od wszystkich osób, które będą realizować
przedmiot umowy w jego imieniu bezterminowe, nieodwołalne, nieograniczone
czasowo ani terytorialnie zgody na wykorzystywanie, rozpowszechnianie
i zwielokrotnianie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ich wizerunków
utrwalonych, w trakcie realizacji usługi, wszelkimi dostępnymi aktualnie
technikami i metodami utrwalania i rozpowszechniania, w tym w formie zdjęć
i/lub materiałów filmowych, poprzez wyświetlanie, udostępnianie w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, do celów promocyjnych i informacyjnych wynikających z zadań
statutowych, o których mowa w ustawie z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym
Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 1154 tj.), bez ograniczenia
egzemplarzy oraz liczby wydań. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody
stanowi załącznik nr 4 do umowy.
1.7. Zgody, o których mowa w ust. 1.6:
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nie naruszają dóbr osobistych ani innych praw osób, które będą
realizować przedmiot umowy w imieniu Wykonawcy, ani niczyich
innych;
1.7.2.
zapewniają nieodpłatne korzystanie przez KOWR z wizerunków
osób, które realizować będą przedmiot umowy w imieniu
Wykonawcy, w celach i w sposób określony w punkcie 1.6;
1.7.3.
są nieograniczone w czasie;
1.7.4.
zapewniają brak możliwości podjęcia działań faktycznych lub
prawnych mogących uniemożliwić lub utrudnić wykorzystanie
wizerunków osób, które realizować będą przedmiot umowy
w imieniu Wykonawcy przez KOWR lub jego następców prawnych;
1.7.5.
zostaną udostępnione KOWR na każde żądanie.
1.8. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich
czynnościach i przeszkodach mających wpływ na realizację usługi.
1.9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez
pracowników oraz za osoby trzecie, którym powierzy czynności związane
z realizacją usługi, zwalniając w tym zakresie z odpowiedzialności
Zamawiającego.
Do obowiązków Zamawiającego w zakresie prawidłowej realizacji umowy należy:
2.1. Zapewnienie powierzchni do świadczenia usługi z dostępem do mediów.
2.2. Zapłata należnego wynagrodzenia w ustalonym terminie.
§3
Wynagrodzenie
Z tytułu wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić
Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości …………………………………………………………………….
zł brutto (słownie: …………………………………………………………………………… złotych brutto) za prawidłowe wykonanie usługi, o której mowa w § 1 umowy.
Wykonawca za każdy zrealizowany pokaz wystawi fakturę VAT zgodnie z cenami
podanymi w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
Suma dwóch faktur stanowi wynagrodzenie określone w § 3 pkt.1.
Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę
w terminie 30 dni (słownie: trzydziestu dni) od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Zamawiający wyraża zgodę na
wystawienie faktury wynikających z niniejszej umowy przez Wykonawcę bez
podpisu odbiorcy.
Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury zgodnie z następującymi
danymi:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30,
01-207 Warszawa
NIP 527-281-83-55
Podstawą wystawienia faktury i uzyskania przez Wykonawcę zapłaty za realizację
przedmiotu umowy jest podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego Protokół
odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do umowy.
Po wykonaniu każdorazowo pokazu, Zamawiający oraz Wykonawca sporządzają
protokół odbioru wykonania danej części usługi-pokazu.
Do podpisania protokołu upoważnieni są:
8.1. ze strony Zamawiającego …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
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8.2. ze strony Wykonawcy ………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
§4
Kary umowne
Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy w formie kar umownych.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
2.1. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub
niewykonania przedmiotu umowy w całości, w wysokości 20 % wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 3 pkt.1 niniejszej umowy, wyrażonego w
złotych;
2.2. z tytułu niewykonania przedmiotu umowy z należytą starannością w sposób
przewidziany w Ogłoszeniu oraz Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy, w wysokości 10% wynagrodzenia
całkowitego brutto określonego w § 3 pkt.1 niniejszej umowy, wyrażonego w
złotych.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 20%
wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 3 pkt.1 niniejszej umowy,
wyrażonego w złotych.
Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia
umowne w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem
zapłaty.
Zamawiający, w razie opóźnienia w zapłacie kar po stronie Wykonawcy, może
potrącić należną mu kwotę z dowolnej należności Wykonawcy po uprzednim
wystawieniu noty księgowej przez Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża
zgodę. Łączna kwota potrąceń z tytułu kar umownych nie może przekroczyć kwoty
100% wynagrodzenia umownego określonego w § 3 pkt.1 niniejszej umowy.
W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniającej naliczenia kar umownych,
Zamawiający wystawi każdorazowo notę obciążeniową.
Kary umowne płatne będą przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia doręczenia
Wykonawcy noty obciążeniowej.
Niezależnie od kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na
zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych na
jego rzecz kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Strony zgodnie ustalają, że rozwiązanie umowy nie zwalnia Wykonawcy
z zobowiązania zapłaty kar umownych naliczonych do dnia rozwiązania.
§5
Odstąpienie od umowy
W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować swoich obowiązków
wynikających z niniejszej umowy z powodów innych niż te, za które
odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający, Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 3 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi
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bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. Wykonawca może w takim przypadku żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
Żadna ze stron nie będzie odpowiadała za niewykonanie swoich zobowiązań
wynikających z niniejszej umowy, jeżeli spowodowane zostały „siłą wyższą”. „Siła
wyższa” oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą Strony, występujące
po podpisaniu umowy, a uniemożliwiające wypełnienie obowiązków Strony.
Wydarzenia takie mogą obejmować w szczególności: wojny, pożary, powodzie,
embarga przewozowe, strajki oraz oficjalne decyzje organów władzy państwowej. W
sytuacji „siły wyższej” strony poinformują się natychmiast o jej zaistnieniu i w
dobrej wierze rozpatrzą możliwości realizacji bądź rozwiązania umowy.
Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1-2, nastąpić może wyłącznie
w formie pisemnej lub w formie opatrzonej podpisem osoby upoważnionej do
reprezentacji pod rygorem nieważności. Adresy e-mail do kontaktu:
Zamawiający: ……………………………………………………..
Wykonawca: ………………………………………………………..

§6
Podwykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że wykonywać będzie niniejszą umowę samodzielnie/z
udziałem
Podwykonawcy
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
w
następującym
zakresie
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Powierzenie Podwykonawcy innej czynności zamówienia niż wskazana lub nie
wskazanej w ofercie Wykonawcy, a także zmiana Podwykonawcy na etapie realizacji
zamówienia
wymaga
uzasadnienia
i
wcześniejszej
pisemnej
akceptacji
Zamawiającego.
3. Powierzenie Podwykonawcom realizacji części zamówienia nie ma wpływu
na odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego za jego wykonanie.
Wykonawca
jest
odpowiedzialny
za
działania,
uchybienia
i
zaniechania
Podwykonawców i ich pracowników w takim stopniu, jakby były to działania,
uchybienia lub zaniedbania jego samego lub jego pracowników.

1.

2.
3.

§7
Zobowiązanie do zachowania poufności i ochrona danych
Strony zobowiązują się do zapewnienia poufności wszelkich informacji uzyskanych
w trakcie realizacji niniejszej umowy i nie ujawniania ich bez uprzedniej zgody
Strony, która jest ich administratorem.
Strony zobowiązują się do wykorzystywania informacji, o których mowa w ust. 1
wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy.
Obowiązek zachowania poufności dotyczy w szczególności informacji prawnie
chronionych, do których Strony mogą mieć dostęp w trakcie lub w związku
z realizacją przedmiotu umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub
przekazania, o ile informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich
ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądów lub decyzji
odpowiednich władz.
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Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt zawarcia umowy ani jej
treść w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa.
Powyższe zobowiązanie nie dotyczy informacji, które zostały podane do publicznej
wiadomości w sposób niestanowiący naruszenia niniejszej umowy lub są znane
Stronie z innych źródeł.
Powyższe postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają postanowień
przepisów szczególnych powszechnie obowiązującego prawa, nakładających
obowiązek ujawnienia informacji we wskazanym tymi przepisami zakresie.
Wszelkie dane osobowe uzyskane podczas realizacji niniejszej umowy będą
przetwarzane w taki sposób i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do jej
realizacji, z zachowaniem zasad określonych w rozporządzeniu 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 z dn. 4 maja 2016 r. z późn.
zm.) dalej jako RODO.
Wykonawca oświadcza, że spełnił obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 lub
art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskał w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
Wraz z podpisaniem umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy Klauzulę
informacyjną dotycząca ochrony danych osobowych, której wzór określa Załącznik
nr 3 do niniejszej umowy.
§8
Zmiana umowy
Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w wypadku zmiany stawki podatku
od towarów i usług. Zmiana wysokości wynagrodzenia w tym wypadku odnosić się
będzie wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami
ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę
podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. Powyższa zmiana
nie będzie prowadzić do zmiany wynagrodzenia netto, zaś wartość wynagrodzenia
brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności, z wyjątkiem § 3 ust. 7, § 9 ust. 4.
§9
Postanowienia końcowe
W przypadku jakichkolwiek sporów powstałych na tle realizacji przedmiotu umowy,
Strony zobowiązują się rozstrzygać je w drodze porozumienia.
Spory lub roszczenia wynikające z realizacji przedmiotu umowy, które nie zostały
rozstrzygnięte w drodze porozumienia poddane zostaną do rozstrzygnięcia sądu
powszechnego właściwego dla miasta Kielce.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy
prawa polskiego, w szczególności przepisy RODO i Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie zawiadomienia będą uważane za dostarczone drugiej Stronie w ramach
niniejszej umowy, jeśli dostarczone zostaną w formie pisemnej kurierem, listem
poleconym, e-mailem na następujące adresy Stron:
4.1. Zamawiający:
Nazwa Zamawiającego: ......................................................................
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Adres do korespondencji: ....................................................................
e-mail: .............................................................................................
telefon: .............................................................................................
4.2. Wykonawca:
Nazwa Wykonawcy: ............................................................................
Adres do korespondencji: ....................................................................
e-mail: .............................................................................................
telefon: .............................................................................................
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron. Umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia.
Integralną część umowy stanowią załączniki:
Załącznik nr 1 do umowy - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 2 do umowy - Protokół odbioru;
Załącznik nr 3 do umowy - Klauzula informacyjna dla Wykonawcy będącego osobą
fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą;
Załącznik nr 4 do umowy - Oświadczenie osoby realizującej przedmiot zamówienia
o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie wizerunku.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

…………………………………………

………………………………………….

(Czytelny podpis
lub podpis z pieczęcią imienną)

(Czytelny podpis
lub podpis z pieczęcią imienną)
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Załącznik nr 1
do Umowy nr ……………………
z dnia ……………………
Postępowanie nr:
KIE.WOP.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia
Usługa polegająca na przeprowadzeniu dwóch pokazów kulinarnych na terenie
województwa świętokrzyskiego połączonych z degustacją tradycyjnych i regionalnych
potraw z użyciem polskich produktów bądź charakterystycznych dla danego regionu.
2. Cel przeprowadzania usługi
Celem usługi jest promocja tradycyjnych i regionalnych potraw.
3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Wykonawca przygotuje i przeprowadzi dwa pokazy kulinarne połączone
z degustacją potrawy- Zalewajki świętokrzyskiej, wpisanej na krajową Listę
Produktów Tradycyjnych.
3.2. Pokaz będzie składał się z:
- przyrządzenia potrawy,
- wydania potrawy do degustacji.
Dokładna godzina rozpoczęcia serwowania potraw do degustacji zostanie ustalona na
kilka dni przed rozpoczęciem wydarzenia.
3.3. Wykonawca zaserwuje podczas każdego pokazu nie mniej niż 500 porcji
świętokrzyskiej zalewajki. Pojemność zaserwowanej porcji degustacyjnej nie może
być mniejsza niż 200 ml.
3.4. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania dojazdu na miejsce prowadzenia
pokazów kulinarnych we własnym zakresie.
3.5. Wykonawca zapewnieni produkty i składniki niezbędne do przygotowania potraw oraz
świeże pieczywo.
3.6. Wykonawca zapewni niezbędny do przeprowadzenia pokazu i podania wykonanych
potraw sprzęt i wyposażenie gastronomiczne niezbędne dla realizacji tego typu usługi
w tym m.in: paleniska (dopuszczalne tylko: elektryczne lub gazowe), naczynia do
degustacji (miseczki, łyżki), pojemnik i worki na śmieci.
4. Grupa docelowa:
Dzieci, młodzież, osoby dorosłe będące uczestnikami danego wydarzenia.
5. Termin i miejsce realizacji usługi:
1) 02.05.2019 r.- IV Świętokrzyski Festiwal Smaków w Parku Etnograficznym w Tokarni.
2) 14.07.2019 r.- Świętokrzyskie Święto Zalewajki w Osadzie Średniowiecznej w Hucie
Szklanej.
6. Szacowany czas wykonania pojedynczego pokazu
10:30 - 15:30.
Godziny rozpoczęcia wydarzenia będą znane bliżej terminu wydarzenia. Czas
rozpoczęcia wykonania usługi jest szacowany, może ulec nieznacznej zmianie +/- 30
min. jednak nie przekroczy 5-godzinnego czasu świadczenia usługi- pojedynczego
pokazu.
7. Dodatkowe informacje
Zakres usług uwzględnia wszelkie ewentualne zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu, a
także pisemne odpowiedzi na zadane pytania, które stały się integralną częścią
Ogłoszenia.
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Załącznik nr 2
do Umowy nr ……………………
z dnia ……………………
Postępowanie nr:

PROTOKÓŁ ODBIORU
z dnia ……………………………………………………..
do Umowy nr ………………. z dnia …………………… r.
Zamawiający:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Kielcach
ul. Piaskowa 18, 25-343 Kielce
woj. świętokrzyskie
NIP: 527-281-83-55, REGON: 367849538-00041
Wykonawca:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
(nazwa i adres firmy)
Przedmiot odbioru:
Wykonanie usługi przeprowadzenia dwóch pokazów kulinarnych z degustacją
tradycyjnych
i
regionalnych
potraw
z
użyciem
polskich
produktów
bądź
charakterystycznych dla danego regionu.
Strony potwierdzają
zgodność określonych
w umowie
parametrów
zamówienia:

☐ Tak
☐ Nie
☐ Wystąpiły zaakceptowane przez obie Strony rozbieżności,
zgodnie z poniższym wykazem i uzasadnieniem
☐ Wystąpiły niezaakceptowane rozbieżności, zgodnie z
poniższym wykazem i uzasadnieniem

Wykaz rozbieżności:

-

Uzasadnienie:

-

Niniejszy protokół odbioru sporządzony został w 2 (słownie: dwóch) jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

…………………………………………

………………………………………….

(Czytelny podpis
lub podpis z pieczęcią imienną)

(Czytelny podpis
lub podpis z pieczęcią imienną)
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Załącznik nr 3
do Umowy nr ……………………
z dnia ……………………
Postępowanie nr:

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH PRZEZ KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
Niniejsza informacja stanowi wykonanie obowiązku określonego w art. 13 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 dalej „RODO”.

W związku z pozyskaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy, że:
1.
Administrator danych osobowych
Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany
dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30.
2.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się
Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych
osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.qov.pl lub pisemnie na adres naszej
siedziby, wskazany w pkt 1.

3.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu zawarcia
i rozliczenia
umowy Nr ................. z dnia ................

4.

5.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji i
rozliczenia ww. umowy, której Pani/Pan jest stroną, oraz realizacji wszystkich
innych określonych w przepisach prawa obowiązków, w tym obowiązków jako
płatnika danin publicznych, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu
Pani/Pana danych osobowych w oparciu o przesłanki legalności przetwarzania,
o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
Okres przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej
umowy oraz po zakończeniu obowiązywania tej umowy przez okres wskazany w
przepisach szczególnych, w tym przez okres przechowywania dokumentacji
określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w
zakresie
archiwizacji
dokumentów
oraz
okres
przedawnienia
roszczeń
przysługujących KOWR i w stosunku do niego.
Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli
obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.
Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające
dane w naszym imieniu (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące
pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia i archiwizacji dokumentów,
jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we
własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
KOWR nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa
trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego
obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do
organizacji międzynarodowych.
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6.

Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do swoich danych osobowych;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy
o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wskazany w pkt 2 lub
pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.
Posiada Pani/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Zgodnie z RODO nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) 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. b i c RODO.

7.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do zawarcia i rozliczenia umowy,
której jest Pani/Pan stroną.

8.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe KOWR nie będzie podejmował wobec
Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem
profilowania.
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Załącznik nr 4
do Umowy nr ……………………
z dnia ……………………
Postępowanie nr:

OŚWIADCZENIE WSPÓŁPRACOWNIKA/PRACOWNIKA* WYKONAWCY
O WYRAŻENIU ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
Ja, niżej podpisana/y …………………………………..........................…......................................
w związku z uczestnictwem w realizacji pokazów kulinarnych na stoisku promocyjnym Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach w dniu ....................... 2019 r.
oświadczam, że wyrażam zgodę na utrwalenie, rozpowszechnianie i wykorzystanie mojego
wizerunku do celów związanych z udokumentowaniem i promocją ww. wydarzenia przez Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.
Nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego
(nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z mojego wizerunku, głosu,
wypowiedzi oraz imienia i nazwiska na wszystkich polach eksploatacji, w tym do wykorzystania na
nośnikach audio CD i DVD, a w szczególności:
1. utrwalania lub zwielokrotniania jakakolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy
fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo na wszelkich nośnikach informatycznych;
2. wprowadzania do obrotu;
3. wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej lub multimedialnej lub
sieci telefonii komórkowej;
4. publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostępu w miejscu
i czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie);
5. publicznego wykonania lub publicznego odtwarzania;
6. wystawiania;
7. wyświetlania;
8. użyczenia lub najmu;
9. nadawania za pomocą wizji lub fonii, przewodowej lub bezprzewodowej, przez stację
naziemną oraz nadawania za pośrednictwem satelity;
10. równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania).
Niniejsze upoważnienie obejmuje również prawo do nieodpłatnego dokonywania zmian, skrótów,
opracowań, przeróbek i adaptacji materiałów w których mój wizerunek zostanie utrwalony.
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas
wydarzenia promocyjnego mogą być zamieszczone na stronie internetowej KOWR oraz
wykorzystane w innych materiałach promocyjnych dot. zakresu działalności KOWR

……………………………..
Miejscowość data

……………………………....………………………….
Czytelny podpis (imię i nazwisko)

……………..……………………………
Nazwa firmy

*niepotrzebne skreślić
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