Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
<w celu uzyskania wersji WORD prosimy o kontakt z FiM Consulting>

….……………………………….
Pieczęć Wykonawcy

………………………………..
Miejscowość, data

Dane Wykonawcy:
Imię i nazwisko/Nazwa……………………………………………
Adres ………………………………………………………………
NIP…………………………REGON………………Nr KRS ………………………………………
Telefon kontaktowy. ……………………………………………………………
Adres e – mail………………………………………………………
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 20/11/2018 z dnia 20.11.2018r. dotyczące realizacji
zamówienia w postaci przeprowadzenia audytu wzorniczego wraz z opracowaniem strategii
wzorniczej, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działania 1.4. „Wzór na
konkurencję” –etap I, I Osi priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Programu
Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, składam/y następującą ofertę dotyczącą realizacji zadań
wskazanych w zapytaniu ofertowym:








I.

Całkowita cena brutto z tytułu realizacji całego przedmiotu zamówienia, w zakresie
zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym wynosi
w zł ……………………………………
(słownie:......................................................................................................................),
w tym VAT ……………………………..

II.

Planowany czas realizacji zamówienia (w dniach kalendarzowych) wynosi: ……….. dni.
Oświadczam/y, iż zapoznałem/liśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę/simy do
niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/liśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do
przygotowania oferty.
Oświadczam/y iż uważam/y się za związanego/nych ofertą przez okres 60 dni kalendarzowych
licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Oświadczam/y iż w przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty zobowiązuję/y się
do podpisania umowy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 w terminie i miejscu wskazanym
przez Zamawiającego.
Oświadczamy, iż Wykonawca i Eksperci spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Oświadczamy, że przedmiot oferty jest zgodny ze specyfikacją wskazaną w zapytaniu ofertowym.
Oświadczamy, że informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe i zgodne ze stanem
faktycznym.

………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą
a Zamawiającym

……………………………………
Pieczęć Wykonawcy

………………………………..
Miejscowość i data
Oświadczenie

Nawiązując do zapytania ofertowego nr 20/11/2018 z dnia 20.11.2018r.
ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
działając w imieniu i na rzecz:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(dane Wykonawcy – pełna nazwa i adres firmy)
oświadczam, że:
Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie występują żadne
powiązania kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych powiązań między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b)
posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
c)
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d)
pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić wątpliwości, co
do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim albo
we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.

……………………………….
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 – Oświadczenie od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

…………………………………….
Pieczęć Wykonawcy

………………………………..
Miejscowość i data
Oświadczenie

Nawiązując do zapytania ofertowego nr 20/11/2018 z dnia 20.11.2018r.
ja, niżej podpisany …………………………………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
działając w imieniu i na rzecz:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(dane Wykonawcy – pełna nazwa i adres firmy)

Oświadczam, że:
wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia w niniejszym postępowaniu.*

………………………………………..
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

1

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1).
* w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO
treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

3

Załącznik nr 4
Wykaz wykonanych projektów*

Pełna nazwa
Zamawiającego
wraz z nr NIP oraz
danymi kontaktowymi

Nazwa projektu

Branża, której
dotyczył projekt

Rok wykonania
projektu

Zakres zrealizowanych
prac wraz z osiągniętymi
efektami

*Do wykazu należy przedłożyć dokumenty potwierdzające wykazywane doświadczenie dla każdego ze
wskazanych projektów

…….……………………………………….
Podpis/pieczątka Wykonawcy
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Załącznik nr 5
Wykaz ekspertów*
Imię i nazwisko
eksperta, który
realizował projekt

Pełna nazwa
Zamawiającego
wraz z nr NIP
i danymi
kontaktowymi

Nazwa
projektu

Branża, której
dotyczył projekt

Rok
wykonania
projektu

Zakres
zrealizowanych
prac wraz z
osiągniętymi
efektami

Ekspert I :

Ekspert II:

*Do wykazu należy przedłożyć dokumenty potwierdzające wykazywane doświadczenie dla każdego ze
wskazanych ekspertów

……………………………………….
Podpis/pieczątka Wykonawcy
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Załącznik nr 6 umowa warunkowa

UMOWA/NR 1.4/PARP/…..

zawarta w ………………….. dnia ………
pomiędzy:
…
reprezentowanym przez:
a) ….
- zwanym w treści Umowy „Przedsiębiorstwem”,
a
…………………………………………………………………………………………………………………….
reprezentowaną przez:
a) ………………………………………………………………….;
b) …………………………………………………………………..
- zwaną w treści Umowy „Wykonawcą”,
łącznie zwani „Stronami”

§ 1 Przedmiot umowy
1. W związku z planowanym przez Przedsiębiorstwo złożeniem wniosku o dofinansowanie
projektu "Przeprowadzenie audytu i opracowanie strategii wzorniczej dla FiM Consulting Sp. z
o.o." w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działania 1.4. „Wzór na
konkurencję” –etap I, I Osi priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Programu
Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (dalej jako „Projekt”), Przedsiębiorstwo i
Wykonawca zawierają umowę pod warunkiem zawieszającym obowiązywanie umowy od
otrzymania informacji od PARP o przyznaniu dofinansowania dla projektu Przedsiębiorcy.
2. Z zastrzeżeniem zapisów w §1 pkt. 1, Przedsiębiorstwo zleca wykonanie, a Wykonawca
zobowiązuje się wykonać usługę obejmującą przeprowadzenie audytu wzorniczego w
Przedsiębiorstwie i opracowanie Strategii Wzorniczej (dalej jako „Usługa”).
3. Audyt wzorniczy obejmować będzie co najmniej: analizę wzorniczą Przedsiębiorstwa w
zakresie oferty produktowej, modelu biznesowego, technologii, struktury organizacyjnej,
procesów komunikacji, strategii marketingowej, zdefiniowania i charakterystyki klientów i
konkurencji oraz kluczowych w kontekście Przedsiębiorstwa trendów branżowych, analizę
potrzeb Przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania wzornictwem, analizę oferty pod kątem
wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego Przedsiębiorstwa.
4. Raport z przeprowadzonego audytu wzorniczego w postaci Strategii Wzorniczej (dalej jako:
SW) musi zawierać co najmniej następujące elementy:
a)
ogólną charakterystykę Przedsiębiorstwa zawierającą analizę
wzorniczą
przedsiębiorstwa w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów
komunikacji z klientem, strategii marketingowej ;
b)
ogólny opis otoczenia Przedsiębiorstwa w zakresie designu zawierający co najmniej
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5.

6.

7.
8.

9.
10.

informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów oraz ich
produktów;
c)
opis trendów rynkowych, określenie kluczowych w kontekście Przedsiębiorstwa
trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek
Przedsiębiorstwa;
d)
ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w Przedsiębiorstwie oraz jego potencjału
w tym zakresie;
e)
zdefiniowanie problemów wzorniczych w Przedsiębiorstwie, przy czym problemy te
mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie;
f)
możliwości rozwiązania problemów wzorniczych w Przedsiębiorstwie;
g)
rekomendacje dalszych szczegółowych działań w Przedsiębiorstwie.
Wymagane jest, aby raport z przeprowadzonego audytu wzorniczego – Strategia Wzornicza
poparty był wiarygodnymi źródłami, w szczególności analizą wyników m.in. badań preferencji,
badań obserwacyjnych, wywiadów i badań doświadczeń klientów, kooperantów,
dystrybutorów, analiz konkurentów, a także powinien zawierać case study i przykłady dobrych
praktyk. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Przedsiębiorstwu surowych danych
badawczych.
Szczegółowy opis działań planowanych do realizacji w ramach Usługi z uwzględnieniem
harmonogramu, miejsca realizacji i osób odpowiedzialnych za ich realizację zawarto w
załączniku nr 1 do umowy warunkowej.
Informacje o zespole Wykonawcy realizującym Usługę zawarto w załączniku nr 2 do umowy
warunkowej.
Wykonawca zobowiązany jest do udziału co najmniej jednego jego przedstawiciela (eksperta)
w posiedzeniu Panelu Ekspertów w terminie wyznaczonym przez PARP, zgodnie z
Regulaminem konkursu do Etapu I działania 1.4 „Wzór na konkurencję” POPW.
W związku z udziałem eksperta Wykonawcy w posiedzeniu Panelu Ekspertów, Wykonawcy nie
przysługuje wynagrodzenie.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Usługi zgodnie z wymogami określonymi w
Regulaminie i zasadami działania 1.4 „Wzór na konkurencję” POPW.

§2 Harmonogram i Odbiory
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Usługę w terminie od …. do…. r.
2. Realizacja przedmiotu umowy musi rozpocząć się najpóźniej w terminie do dwóch miesięcy od
zawarcia umowy o dofinansowanie projektu z PARP przez Przedsiębiorstwo, a okres realizacji
Usługi nie może przekraczać 6 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia realizacji Usługi.
3. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy oznacza przekazanie przez Wykonawcę
Przedsiębiorstwu dokumentu Strategii Wzorniczej (SW).
4. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i niezbędne zaplecze osobowe oraz
niezbędną wiedzę, by wykonać Usługę określoną w § 1 niniejszej Umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Przedsiębiorstwem w zakresie niezbędnym dla
prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności:
a) do udziału w spotkaniach konsultacyjnych w miejscu realizacji zamówienia (ul. Droga
Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin) w celu przeprowadzenia wywiadu i zebrania
danych niezbędnych do przygotowania Strategii Wzorniczej;
b) do prezentacji opracowanej SW w Przedsiębiorstwie w dniu przekazania dokumentu SW
do odbioru;
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c) do opracowania SW zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie konkursu do Etapu
I działania 1.4 „Wzór na konkurencję” POPW;
d) do uzgodnienia ostatecznej wersji SW z Przedsiębiorstwem;
e) do uwzględnienia uwag do SW zgłoszonych przez Przedsiębiorstwo oraz przez PARP;
f) do realizacji usługi doradczej zgodnie z zasadami działania 1.4 „Wzór na konkurencję”
POPW.
6. W przypadku wniesienia przez Przedsiębiorstwo uwag lub zastrzeżeń do SW, Wykonawca
dokona poprawy SW w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zgłoszenia uwagi przez
Przedsiębiorstwo.
7. W przypadku wniesienia uwag lub zastrzeżeń przez PARP do SW, Wykonawca dokona poprawy
i/lub uzupełnienia SW lub przedstawi stosowne wyjaśnienia w terminie do 3 dni liczone od
daty otrzymania przez Wykonawcę pisma PARP dotyczącego uwag zgłoszonych do SW.
8. Osoby wyznaczone do współpracy przy realizacji Usługi:
a) ze strony Przedsiębiorstwa:
- …….. email …..
- …….. email …..
b) ze strony Wykonawcy:
- …….. email …..
- …….. email ……
§3 Koszt wykonania Usługi
1. Z tytułu realizacji działań związanych z realizacją Usługi prowadzącej do przygotowania
Strategii Wzorniczej, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie ……. zł netto (słownie:
…… ), powiększonej o podatek VAT w obowiązującej stawce.
2. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni po zatwierdzeniu Strategii Wzorniczej i po
uwzględnieniu uwag i poprawek zgłoszonych przez Przedsiębiorstwo.
3. Uwagi PARP do Strategii Wzorniczej oraz uwagi i zastrzeżenia zgłoszone przez Przedsiębiorstwa
Wykonawca będzie uzupełniał bez prawa do odrębnego wynagrodzenia.
4. Należność zostanie przekazana przez Przedsiębiorstwo przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na Fakturze VAT.
5. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

§4 Kary umowne
1.

2.

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić na rzecz Zamawiającego karę umowną w następujących
przypadkach i w wysokości:
a) w razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu końcowego
określonego w §2 ust. 1 niniejszej umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego
+ VAT za każdy dzień opóźnienia;
b) w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z innej przyczyny niż leżąca po stronie
Zamawiającego - 15% wynagrodzenia określonego w §3 ust.1 + VAT;
c) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po
stronie Wykonawcy 15% wynagrodzenia określonego w §3 ust.1+ VAT;
Zamawiający zobowiązany jest zapłacić na rzecz Wykonawcy karę umowną w następujących
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3.

4.

przypadkach i w wysokości:
a) w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego 15% wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust.1;
b) w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego 15% wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust.1;
W przypadku niezaakceptowania Strategii Wzorniczej przez PARP na etapie oceny wniosku o
płatność, i w związku z tym odmową wypłaty dofinansowania do SW przez PARP w wysokości
przewidzianej w umowie o dofinansowanie projektu, wynagrodzenie wskazane w §3 pkt. 1
zostanie pomniejszone o wartość nieprzyznanego przez PARP dofinansowania. Zwrot należności
z tytułu utraty dofinansowania nastąpi w terminie do 7 dni od przekazania Wykonawcy pisma
PARP o odrzuceniu SW.
Każda ze stron uprawniona jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego
wysokość kar umownych zastrzeżonych w ust. 1 i 2.

§5 Prawa autorskie i prawa własności intelektualnej
1. Autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do wszelkich utworów powstałych w związku z
przeprowadzeniem usługi doradczej i opracowaniem Strategii Wzorniczej, przechodzą na
Przedsiębiorstwo z dniem przekazania SW zgodnie z §2.
2. Wykonawca wyraża zgodę na przedłożenie dokumentu SW do PARP.
3. Strony zgodnie postanawiają, iż przeniesione na Przedsiębiorstwo majątkowe prawa autorskie
do wszelkich utworów powstałych w związku z przeprowadzeniem usług doradczych i
opracowaniem Strategii Wzorniczej, obejmują wyłączne prawo do korzystania przez
Przedsiębiorstwo z utworów oraz rozporządzania nimi na wszelkich polach eksploatacji, w
szczególności:
a) Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną,
video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, w tym DVD, VCD,
CD-ROM, technika zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników,
dostosowanych do tej formy zapisu,
b) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy wyników, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
c) publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie,
d) prawo obrotu w kraju i za granicą,
e) użyczenie, najem, dzierżawa lub wymiana nośników na których wyniki utrwalono,
f) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej
ilości nadań i wielkości nakładów,
g) wykorzystanie na stronach internetowych, w utworach multimedialnych,
h) wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych
wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne,
i) wykorzystywania do celów promocyjnych i reklamowych.
4. Wykonawca przenosi na Przedsiębiorstwo wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie
zależnego prawa autorskiego do utworów. W zakresie tworzenia i rozpowszechniania dzieł
zależnych, zrealizowanych przy wykorzystaniu utworów składających się na Przedmiot
Umowy, Wykonawca zezwala Przedsiębiorstwu na korzystanie z nich na wszystkich polach
eksploatacji określonych w ust. 3.
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5. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do utworów, Wykonawca przenosi na
Przedsiębiorstwo prawo własności nośników, na których utwory zostały utrwalone.
6. Po przeniesieniu majątkowych praw autorskich, prawo do korzystania i dysponowania
utworami będzie przysługiwać wyłącznie Przedsiębiorstwu.
7. Wykonawca oświadcza, że wszystkie mogące stanowić przedmiot praw autorskich
opracowania, przygotowane
w ramach niniejszej
Umowy będą oryginalne, bez
niedozwolonych zapożyczeń z prac osób trzecich, oraz nie będą naruszać praw
przysługujących osobom trzecim, w tym w szczególności praw autorskich innych osób.
8. W ramach niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Przedsiębiorstwo autorskie prawa
majątkowe i prawa zależne do wszelkich utworów powstałych w związku z przygotowaniem
Strategii Wzorniczej, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust.1.
§6 Informacje Poufne
1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności, nie wykorzystywać we własnym celu
innym niż na potrzeby wykonania niniejszej umowy, i nie udostępniać osobom trzecim
informacji dotyczących Przedsiębiorstwa o charakterze technicznym, technologicznym,
handlowym i organizacyjnym.
2. Obowiązek zachowania poufności dotyczy informacji, które nie zostały podane do publicznej
wiadomości i nie są dostępne dla osób trzecich.
3. W razie wątpliwości, co do obowiązku zachowania w tajemnicy określonej informacji,
Przedsiębiorstwo na pisemny wniosek Wykonawcy zdecyduje czy określona informacja ma
charakter poufny. Stanowisko Przedsiębiorstwa jest wiążące dla Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie zapewnić odpowiednie procedury i środki
techniczne celem zabezpieczenia informacji chronionych niniejszą umową przed ich
wykorzystaniem lub udostępnieniem wbrew postanowieniom umowy.
5. W przypadku wygaśnięcia albo rozwiązania Umowy wskutek odstąpienia lub wypowiedzenia
oraz na każde żądanie Przedsiębiorstwa, Wykonawca zwróci Przedsiębiorstwu wszelkie
dokumenty, które zawierają Informacje Poufne lub opracowania powstałe na ich podstawie
oraz usunie wszelkie Informacje Poufne ze swoich zasobów na każde żądanie
Przedsiębiorstwa.
§7 Wypowiedzenie umowy
1. Przedsiębiorstwo może wypowiedzieć niniejszą umowę w trybie natychmiastowym w
przypadku:
a)
wypowiedzenia lub rozwiązania umowy zawartej pomiędzy Przedsiębiorstwem i PARP,
której przedmiotem jest dofinansowanie realizacji przez Przedsiębiorstwo projektu,
niezależnie od trybu i sposobu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy,
b)
wykonywania przez Wykonawcę zleconych prac nienależycie i/lub niezgodnie z umową
po wcześniejszym wyznaczeniu przez Przedsiębiorstwo odpowiedniego terminu do wykonania
prac w sposób prawidłowy i/lub zgodny z umową,
c)
braku rozpoczęcia realizacji umowy w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia wskazanej
w § 2 ust.1
d)
naruszenia przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy praw własności
intelektualnej osób trzecich.
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§8 Przetwarzanie danych osobowych
1. Wykonawca wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, zgodnie z Rozporządzeniem
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 (dalej jako „RODO” lub „Ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych”). Przetwarzanie powierzonych danych
osobowych będzie odbywało się z poszanowaniem przepisów RODO oraz wydanych w związku
z nim krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
2. Przedsiębiorstwo oświadcza, że jest administratorem danych, o których mowa w niniejszej
umowie.
3. Przedsiębiorstwo będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu wykonania
umowy oraz realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO oraz Ustawy
o rachunkowości.
4. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy oraz wymogiem ustawowym do
wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych osobowych
uniemożliwia zawarcie umowy i prawidłowe jej wykonanie.
5. Dane mogą być udostępniane dostawcom, usługodawcom i partnerom, z którymi
Przedsiębiorstwo podejmuje współpracę w zakresie niezbędnym do realizacji umowy i
kontaktów biznesowych. Odbiorcą danych mogą być w szczególności Instytucje Pośredniczące,
Instytucje Zarządzające oraz inne instytucje państwowe i unijne, jak również podmioty
zaangażowane przez te instytucje w związku z audytem, rozliczeniem i kontrolą projektu
unijnego, Urząd Skarbowy, Bank, Kancelaria Prawna, Poczta Polska, firmy kurierskie. Ponadto
dane mogą być przekazywane/ udostępniane dostawcom i podwykonawcom usług tj.
informatyk, biuro rachunkowe, firmy doradczo-konsultingowe – takie podmioty przetwarzają
dane tylko na podstawie umowy oraz tylko zgodnie z poleceniami.
6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz
nie będą przekazywane do państw trzecich.
7. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, do
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich usunięcia lub ich przeniesienia w
przypadkach określonych w przepisach RODO.
8. W każdej chwili, Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
(GIODO lub jego prawny następca - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
9. Okres przetwarzania obejmuje okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia
roszczeń wynikający z przepisów oraz okres przechowywania dokumentacji projektowej zgodnie
zapisami umowy o dofinansowanie projektu.

§9 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową ma zastosowanie Kodeks Cywilny oraz
Regulamin Konkursu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia dla Działania 1.4
„Wzór na konkurencję” Etap I.

11

2. Wszystkie spory jakie mogą wyniknąć pomiędzy Stronami w związku z niniejszą Umową
rozstrzygane będą polubownie. W przypadku niemożliwości polubownego rozstrzygania
sporów, wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd
właściwy ze względu na siedzibę Przedsiębiorstwa.
3. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem: 1
egzemplarz dla Przedsiębiorstwa i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Przedsiębiorstwo

Wykonawca

pieczątka i podpis

pieczątka i podpis
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