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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1N.131.2.2022

1. ZamarYiaiecy;

Gmlna Bliryn
26-120 Bli2yn, ul. Ko6ciBzki 79A

2. Prredmiot zam6wlenla:

3. Tormin realizacjl zam6wienia: po uzgodnieniu z zamawiajqcym, nie p6iniej nii do 30 wrzeinia 2022 r

4. KMsria wy'lroru oferty:

1) Zamawiajecy dokona oceny wa2nych ofert na podstawie nastqpujqcych kryteri6w:

,,Przeprowadzenie Bzkolenia dla urzednik6w (pracownik6w Urzedu Gminy Blilyn i jednostek podleglych)
w zakresie cyberbGzpieczefutwa (edukacja cyfrowa dla urz?dnik6w)"

Opis przedmiotu zam6wienia: Przeprowadzenie szkolenia dla uz?dnik6w (pracownik6w Uzgdu Gminy Blizyn i

iednostek podlegtych) w zakresie cyberbezpieczenslwa (edukacja cyfrowa dla uzednik6w) t,/g Konkursu

Grantowego Cyfrowa Gmina OS PrioMetowa V. Rozw6j cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odpomosci na

zagro2enia - REACT-EU Dzialanie 5.1
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'1) Szkolenie zostanie pzeprowadzone w formie zdalnej lub stacjonamej (w siedzibie klienta) prezentacii i

wykladu dla czterech osobnych grup maksymalnie '10 osobowych;

2) Czas trwania szkolenia dla ka2dej z grup - do 2,5h + 30min (ewenlualna dyskusja izadawanie pytari);

3) tematyka szkolenia bedzie dotyczyla w szczeg6lnosci nastepuiqcych zagadniei z zakresu

cyberbezpieczeistlYa :

- zagro2enia dla uzytkownika i zasob6w organizacji;

- socjotechniczne mechanizmy dzialania cyberpzestgpc6w;

- tozpoznawanie zagro2eh oraz reagowanie na pojawiajqce sie niebezpieczeistwa;

- dobre praktyki zabezpieczania sie pzed poszczeg6lnymi zagro2eniamii

- utzymanie bezpieczehstwa informacjiw systemach informatycznych (zabezpieczanie Srodowiska pracy)

- podstawy bezpieczehstwa system6w informatycznych:

- przenoszenie sie zagro2ed pomigdzy obszarem prywatnym a sfu2bowym;

- profilaktyka bezpiecznego korzystania z lntemelu oraz sieci LAN iWi-Fi,

- konsekwencje lekcewazenia zasad cybezpieczeistwa;

4) Do dyspozycji zamawiajqcego zostanq pzekazane w formie elektronicznej materialy obejmujace tematyke

szkolenia.

5) Vwkonawca oswiadcza, 2e posiada potencjal techniczny, osobowy, wiedzQ oraz doswiadczenie niezbfdne

do wykonania przedmiotu zam6wienia - konieczne wykazanie pzez wykonawce, 2e w okresie ostatnich 3

lat wykonwane byly pzez niego szkolenia z zakresu cyberbezpiecze6stwa lub bezpiecze6stwa pracy w

systemach informatycznych, w co naimniej 6 jednostkach samozedu terytorialnego.

lnformacie nal€lv wskazad na zalaczniku nr 3 do Zapvtania - wvkaz ualuo

6) Wykonawca oswisdcza, 2e nie podlega wykluczeniu z postgpowania w zwiqzku z okolicznoSciami

wskazanymi w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 t. o szczq6lnych rozwiqzaniach w zakresie

pzeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sfuzqcych ochronie bezpiecaeistwa narodowego, na

czas tMania tych okolicznosci. O6wiadczenie stanowi zalqcznik nr 4 do Zapytania\
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a) Cena 100%r

b) OcGnie podlega cena brutto lqcznie

c) llosd punktow dla ka2dej oferty w kryterium ,Cena" zostanie wyliczona wg ponizszego wzoru

C min.

c- 

- 

x100%

Co

gdzie: 1 %- l punkt

5. lnne istolne warunkl zam6wienia:

6. Spos6b przygotoyyania ofarty.

Prosimy o pzeslanie oferty wg zalqcznika

o Wzdr formulaza oferty (Zahcznik n|l). Vvykaz ustug (Zalqcznik nr 3)

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czqsciowych i wariantowych

7. Mlejsce i termin zlolenia ofert.

Oferly mo2na skladac w nastepujacy spos6b:
'1. drogq elektronicznq na adres +mail: $krotadat@blizyn.pl lub,

2. Orogq pocztowa lub osobiscie na adres:

r) Oferta powinna zawiera6 ofe rowanq cenq, rozumi ane jako ceng ryczaltowa brutto, ob€jmujqcq

2)

wynagrodzenie za yyszystkie obowiezki wykonawcy, niezbedne do prawidlowego zraalizowania
uslugi.

cena musi zawiera6 wszystkie koszly zwiqzane z rcalizaqq zadania wynikajqce wprost, jak r6wniez

nieujete, a niezbedne do wykonania przedmiotu zam6wienia.

w toku badania i oceny ofen zamawi4qcy mo2e 2qdad od vvykonawc6w wyjasnieri dotyczqcych tresci

zlozonych ofe(.

Wykonawca moze pzed uplywem terminu sktadania ofert zmieni6 lub wycofa6 swojq oferte.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zam6wieniem i otzymanie od panstwa oferty nie powoduje
powstania zadnych zobowiqzarl wobec stron.

cena nie ulegnie zmianie pzez okres realizacji i nie bgdzie podlegala waloryzacji ze v,zgledu na inffacie.

Rozliczenia miedzy zamawiajqcym a wykonawcq bgde odbywac sie w watucie potskiej w zlotych (pLN).
Zaplata dokonana bedzie pzelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w wystawionei pzez
vwkonawce faktuze vAT lub innym dokumencie, w terminie do 14 dni od wystawienia faktury
popzedzonej prawidlowym odbiorem pzedmiotu zam6wienia.

3)

4)

5)

6)

7)

8)
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gdzie:

C - ilo6d punkt6w oferty oceniane.i

C min. - cena minimalna sposr6d wszystkich oferl niepodlegajqcych odzuceniu
Co - cena oferty ocenianej

2l Jezeli zostaly zloione oferty o takiej samej cenie. z.amavtdqcy wezwie wykonawc6w, ktorzy zlozyli te
oferty, do zlo2enia w terminie okreslonym pzezzamawi4q@go ofert dodatkowych.

3) Mfkonawcy skladajqcy oferty dodatkowe nie mogq zaoferowac cen wyzszych ni2 zaoferowane

w zloZonych ofertach.

4) Zamawiqqcy moZe nie rozstzygna6 postgpowania lub zmniejszyC zakres zam6wienia, jeZeli cena oferty

uznanej za najkorzystniejszq, Wzery2sz,l kwote jakq Zamawidqc! zamie(z:a p,zezna(zy' na

sfi nansowanie zam6wienia.
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Urzqd Gminy Bliiyn, ul. Kogciuszki 79A,2A-1?0 Bliiyn w zamknietej kopercie opisanej:
,,Przeprowadzenie szkolenia dla urzqdnik6w (pracownik6w Urzedu Gminy Bliiyn ijednostek
podleglych) w zakresie cyberbezpieczeistwa (edukacja cyfrowa dla urzgdnik6w)"

Oferty nale2y sktadac do dnia 30.06.2022 r., do godz.10:00, (decyduje data wptywu)

Oferty zlo2one po terminie zoslanq odzucone i nie beda rozpatrywane.

8. Osoba do kontaktu w przedmiotowoj sprawie.

Gzregoz Patura - sprawy techniczne -lel. 41 25/.1 104

9. Zalqczniki:

Zahcznik n|I - Wz6r formulaza oferty

Zalqcznik nr 2 - Wz6r Umowy

Zalacznik nr 3 - Wykaz uslug

Zalacznik nr 4 - Oswiadczenie Wykonawcy

(podpis W6jta osoby upowaznionej)
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Pieczgd oferenta MiejscowoSc, data

OFERTA

Odpowiadajqc na skierowane do nas zapytanie ofertowe nr lN.131.2.2022 dotyczace zam6wienia

,,Przeprowadzenie szkolenia dla urzednik6w (pracownik6w Urzedu Gminy Bliiyn i iedno8tak
podleglych) w zakresie cyberbezpieczeistwa (edukacja cyfrowa dla urz9dnik6rY)"

sktadamy ofertQ nastepujece.i tresci:

1. Oferujemy wykonanie zamowienia za cene:

zl

(slownie: .... .zl\

2. Przyimujemy do realizaqi warunki postawione przez zamawiajacego w zapytaniu ofettowym.

3. Oswiadczamy, ze lirma iest ptatnikiem podalku VAT o numeze idenMkacyjnym NIP ....... ....

4. Oswiadczam, 2e uwazam sie za zwiqzanego oferlq w terminie 30 dnl od dnia uply\flu terminu skladania ofert

5. Dane kontaktowe:

Tel.: ...................

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

Osoba upowa2niona do kantaku z Zamawiajqcym:

Na podstawie arl. 13 ust. 1 i 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z pzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego peeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektyry 95/46ME (Dz. U. UE. L. 2016, nr 1'19, s. 1), zvranego dalei

"RODO", informuje, 2e:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest W6jt Gminy Bliiyn z 3ie(tsiba mieszczacq siQ pod adresem:
ul. Koccluszki 79A,. 26-120 Blityn, t6l. 41 2!41 104, nvany dalsj ,,Administratorom"

2. Administrator wyznaczyl lnspektora Ochrony Danych- Pani Mazena Jeiewska, z kt6rym mo2e Pani/Pan skontaktowac siq
pod nr telefonu 41 254'1 104 lub pisemnie, kierujac korespondenqQ pod adres siedziby Administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe beda przetwazane w celu przeprcwadzenia postepowania o udzielenie zam6wienia lub
konkursu. kt6rego wartosc nie pzekracza kwoty 130 000 ZL, zwanego dalej lam6wieniem".

4. Pani/Pana dane osobowe bedq przetwazane w celu zwiqzanym z rozpatrzeniem oferty, w zwiazku z ewentualnym
zawarciem iwykonywaniem umowy na wykonanie zadania stanowiacego pzedmiot zapytania olertow€go oraz
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Gmina Bli2yn

ul. Ko6ciuszki 794
26-120 Bli2yn

Cena brutto lqcznie

Do:
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ewentualnej kontroli uprawnionych organdw, jak r6!vnie2 w celu.ealizaqi praw oraz obowiqzk6w wynikajecych
z pzepis6w prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 20(X roku ustawa Prawo zam6,viei
publicznych. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, iak r6wnie2 art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

W zwiqzku z pzetwazaniem danych w celu, o kl6rym mowa w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych moga
bv6:

a) podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisow prawa;
b) podmioty, kt6re na podstawie stosownych um6!v podpisanych z Administratorem sa wsp6ladministratorami

danych osobowych lub pzetwazaja w imieniu Administratora dane osobowe, jako podmioty ptzelwazajqce.
Adminiskator nie ma zamiaru ptzekazywa' Pani/Pana danych osobowych do paistwa tzeaiego lub o;danizaqi
miedzynarodowych.
Pani/Pana dane osobowe bgde pzechowlMane przez okres niezbedny do realizacji celu okreSlonego w ust. 3, jak r6,rnie2
pr2ez okrcs w zakresie wymaganym pzez usta$,e z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(t. j. Oz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa.
W zwiqzku z pzetwazaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych pzysluguje pani/panu:
1) prawo dostepu do danych osobowych, w tym prawo do otzymania kopii danych podtegajqcych pzetwazaniui2\ ptayo 2qdania sprostowania danych osobowych kt6re sa nieprawidlowe, a tak2i prawo 2qdania uzupelnienia

niekomplelnych danych osobowych ,3) prawo do 2qdania ograniczenia pzetwaEania danych osobowych, w nastQpujqcych prrypadkach:
a) gdy kwestionuje Pani/Pan prawidlowoSC danych osobowych - na okres pozwalajqcy Administratorowi sprawdzic

prawidlowoSC tych danych,
b) jezeli przetwazanie jest niezgodne z pran€m, a Pani/Pan spzeciwia siQ usunigciu danych osobowych, 2qdajac

w zamian ograniczenia ic*r wykorzystania,
c) Administrator nie potzebuje juz danych do cel6r, pzetwarzania, ale sq one potzebne pani/panu do ustalenia,

dochodzenia lub obrony roszczen,
d) Je2eli wnioslahvni6sl Pani/Pan spzeciw na mocy a(. 2'l ust. 1 RoDo wobec przetwazania - do czasu

stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora sq nadzQdne wobec podstaw
sprzeciwu.

4) prawo do ptzenoszenia danych na zasadach okrealonych w ad. 20 RODO.
W zwiazku z pzetwazaniem pzez Adminbtratora pani/pana danych osobowych nie pzystuguje pani/panu:
1) prawo do usuniecia danych osobowych, gdy2 na podstawie art. 17 ust. a rit. o). o)'oraiel RoDo - prawo to nie ma
,. zastosowania w zwiqzku z pr2etwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3;2) prawo do spzeciwu wobec pzetwadania danych osobowych ;a podstawie aft. 21 RODO, gdy2 nie ma ono

-. zastosowania, je2eli podstawe prawnq pdetwazania tych danych stanowi art. 6 ust. I lit. b) tub c) RbbO.3) prawa do ptzenoszenia danych na zasadach okreslonych w ad. 20 RODO.
Pzyslugure Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Uzedu Ochrony Danych Osobowych,
pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie.pzez Pania/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych wyklucza
mo2liwosd udzielenia zam6!r,/ienia.
Nie podlega Pani/Pan decyzjom, kt6re opieraja siQ wy,lqcznie na zautomatyzowanym przetwaeaniu, w tym profilor,/aniu,
o kt6rym mowa w art. 22 RODO

7

8

I

10

11

12

OJ?

podpis ronej

' Realizaqa prawa do sprostowania nie mo2e: 1) skutkowaC zmianq wyniku postepowania ani zmiane postanowiei umowy
w zakresie niezgodnym z pzepisami prawa; 2) naruszaa integralnosci protokolu zamdwienia publicznego ijego zalecznik6w.

Sltona 2 22
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Zatqc,;znlk nr 2 do Zapylania

UMOWA nr

zawarta dnia pomi?dzy Gminq Blizyn z siedzibA w Bli2ynie przy ul. KoSciuszki 79A,26-'120 Blizyn, NIP

663 12 57 935 REGON 291009981 zwanq dalej w tekscie ZamawiajAcym w imieniu ktorego dzialajq naslepujEce

osoby:

W6jt Gminy Blizyn - Mariusz Walachnia

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Bsaq Ozan

a

firmq 
,,,,...., ' ,,,,,,.. ..;;;;;;;".",;;.;;;;*,*"""-*

S 1 Przsdmlot umowy

l. Pzedmiotem umowy jest realizacja uslugi w zakresie Pzeprowadzenie szkolenia dla uzQdnik6w (pracownik6w

Uzqdu Gminy Masl6w i .lednostek podlegtych) w zakresie cyberbezpieczedstwa (edukaqa cyfrowa dla uzednik6w),

wg Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina OS Priorytetowa V. Rozw6j cyftowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej

odpomoSci na zagro2enia - REACT-EU Ozialanie 5.1.

2. Vwkonawca oswiad(za,2e posiada uprawnienia oraz posiada niezbedna wiedze i doswiadczenie, a tak2e niezbedne

Srodki techniczne do nale2ytego pzeprowadzenia szkolenia obietego przedmiotem umowy.

3. Szkotenie bedzie przeprowadzone w formie zdalnej lub stacjonamei (w siedzibie ZamawiajAcego) prezentacji i

wykladu dla caerech osobnych grup maksymalnie 10 osobowych.

4. Czas trwania szkolenia dla kazdej z grup - do 2,5h + 30min (ewenlualna dyskusia i zadawanie pytai)'

5. Zakres szkolenia zgodnie z opisem przedmiotu zam6wienia w Zapytaniu ofertowym.

S 2 Termin wykonania umowy

strony postanawiajq, 2e pzedmiot umowy okre6lony w s 1, zoslanie wykonany w terminie do 30 wrze9nia 2022 t

S 3 Obowiqzki Zamawiajqcego

1. Zamawiaiqcy zobowiqzuje siQ do:

l) udostepnienia Vvykonawcy danych i dokument6w wewnetrznych Zamawiaiacego niezbldnych do prawidlowego

wykonania pzedmiotu umowy;

2) umoZliwienia Wykonawcy peeprowadzenia wywiad6w i ankiel z pracownikami Zamawiaiqcego w celu uzyskania

informacji niezbednych do prawidlowego wykonania pzedmiotu umowy

3) Zapewnienia wymaga6 dotyczecych srodowiska komputerowego niezbednego do udzialu w szkoleniu, tj. system

operacyiny Microsofl Windows lub/i macos lub/i Linux, mikrofon, gtosniki, dostep do sieci lnternet ipoczly
elektronicznei.
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zawarto umowe o nastepujqcej tre6ci:

S 4 Obowiazki Wykonawcy

I . Wykonawca, pzygotuje harmonogram szkolenia oraz program szkolenia i dostarczy je w terminie nie p6iniej niz 7

dni roboczych pzed dniem rozpoczecia szkolenia do akceptacii pzez Zamawiajecego.

2. Harmonogram zajq6 powinien zawierad informacje dotyczqce czasu i miejsca realizaqi danego szkolenia.

3. Vwkonawca przygotuje i zapewni materialy szkoleniowe dla kaZdego uczestnika szkolenia, pozwalajqce na

samodzielnq edukacje z zakresu tematyki szkolenia (np. opracowania, wydruki materialow szkoleniowych).
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Zamawiajqcy dopuszcza doslarczenie dla kazdego uczestnika szkolenia kompletu material6w w formie
elektroniczne.i, np. dokumenty w standardzie PDF, w mieisce material6w papierowych.

Wykonawca dostarczy uczestnikom szkolenia ww. materialy szkoleniowe najp62niej w dniu rozpoczecia szkolenia.

Koszty opracowania materiat6w szkoleniowych ponosi Wykonawca.

Zamawi4qcy pzewiduje peeprowadzenie szkolenia z wykozystaniem nazgdzi umozliwiajEcych wideokonferencje
na ponizszych warunkach:

a) Oprogramowanie wykorzystane do udostepnienia ekranu kompulera prowadzqcego, ob.€zu oaz d2wigku z sali
szkoleniowej zostanie udostepnione uczeslnikom szkolenia bez ponoszenia paez Zamawi qcfJgo dodatkowych
koszt6w. Wykorzystane opmgramowanie bedzie pochodzie z legalnego 2tbdla oaz spos6b uzycia nie mo2e
naruszac warunk6w licencyjnych, na jakich oprogEmowanie zoslalo udostqpnione.

b) Wykozystane oprogramowanie musi umozliwiaC uczestnikom szkolenia zadawanie pytah i zglaszanie
wqtpliwo6ci w czasie zeczywistym.

c) Sposob prowadzenia szkolenia pzez prowadzqcego musi umo2liwiad uczestnikom zadawanie pyta6 izglaszanie
wqtpliwosci w czasie zecz),wistym.

Wykonawca nie jest zobowiezany do zapewnienia uczestnikom szkolenia wyiywienia.

Po pzeprowadzonym szkoleniu Wykonawca dokonuje ewaluacji zadowolenia uczestnikow oraz efektywnosci
szkolenia.

l0.Umozliwienie uczestnikom skozystania z konsultacji po ukoiczeniu szkolenia

I I .Wykonawca w ramach otzymanego wynagrodzenia zapewni uczestnikom szkolenia imienne ceMkaty
potwierdzajqce ukoiczenie szkolenia i jego zakres.

12. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajqcego pzekazai praw iobowiqzk6w wynikaiqcych z tresci niniejsze.i
umowy na zecz os6b tzecich.

S 5 Wynagrodzenie

l. Slrony postanawiaje, Ze za wykonanie pzedmiotu umowy okreSlonego w S 1 Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie ... ... ... ... ... ... ... ....zl netto (slownie: ........................ zlotych
00/100), powiekszone o nateZny podatek VAT w wysokosci ........ %w kwocie ....................... zt, tj.

................ zl brutto (slownie: .... zlotych 00/100).
2. Vwnagrodzenie, o kt6rym mo,va w ust. 1 obermuje wszystkie koszty Wykonawcy zwiqzane z wykonaniem pzedmiotu

umowy.

S 6 Tormin zaplaty wynagrodzenia

l. Zaplala wynagrodzenia nastqpi pzelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury
VAT na rachunek bankowy Wykonawcy nr .................... .... prowadzony pzez

2. Za dale zaplaty pzyjmuie sig date obci+enia rachunku bankowego Zamawia.lqcego.

S 7 Kary umowne

l. Zamawiajqcy naliczy Wykonawcy kary umowne
1) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania umowy okre6lonego w S 2 - 1% wynagrodzenia og6lnego

brutto za ka2dy rozpoczety dzien op62nienia;
2) z q du odstapienia od umowy z pzyczyn lezacych po slronie wykonawcy, w wysokosci 30% - ceny brutto

okreslonej w S 7 ust. 1.

2. Lqena wysokosc kar umownych nie mo2e pzekrocayd kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w S 5 ust. j
umowy.
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3. Zamawiajqcy ma prawo dochodzenia odszkodowania pzewyzszajqcego wysokoso zastze2onych kar umownych
na zasadach 096lnych prawa cywilnego.

4. Wykonawca wyraZa zgode na potrqcenie kary umownej, o kt6rej mowa w ust. 1 pkt 1 z przyslugujqcego mu
wynagrodzenia.

5. OdpowiedzialnosC Stron z q ufu nienalezytego wykonania lub niewykonania usfug wylqczaje jedynie zdazenia "sily
wyZszej", kt6rych nie moZna bylo przewidziec i kt6rym nie mozna bylo zapobiec. Sila wyzsza lo zewnqlzne,
niemo2liwe do pzewidzenia izapobie2enia zdarzenie wystepujqce po zawarciu Umowy, uniemo2liwiajqce nale2yte
wykonanie pzez Strone jej obowiqzkow, w szczeg6lnosci lakie, jak katastrofy naturalne, wojny, ataki lerrorystyczne,
straiki, dzialania wladz paistwowych.

6. JeZeli niezrealizowanie szkolenia bgdzie spowodowane przyczynami niezaleznymi od slron, obie strony wyznaczA w
porozumieniu nowy termin wykonania uslugi. Zmiana terminu nie jest zmiane Umowy i nie wymaga spozadzenia
aneksu do Umowy.

7. W pzypadku, je2eli niezrealizowanie szkolenia bgdzie spowodowane pzyczynami niezaleznymi od Zamawia.iqcego.
w6wczas sluzy mu prawo odstqpienia od realizacji Umowy bez ponoszenia konsekwencji finansowych.

S 8 Zachowanie poufnosci

l. Strony umowy zobowiqzu.iq sie do utzymania w tajemnicy i nie przekazywania osobom tzecim, w tym tak2e
nieupowa2nionym pracownikom, informacji i danych, kt6re strony uzyskaly w trakcie lub w zwiqzku z rcalizaqq
umowy, bez wzgledu na spos6b i forme ich utrwalenia lub pzekazania, w szczeg6lnosci w formie pisemnej,

kserokopii, faksu i zapisu elektronicznego, o ile informacje takie nie sq powszechnie znane, bedz obowiqzek ich

u.iawnienia nie wynika z obowiEzujecych przepis6w, ozeczen sqdowych lub decfzji odpowiednich wladz.

2. zasadq poufno6ci nie jest objety fakt zawatcia otazwatunki umowy.

3. Ujawnienie pzez kt6rqkolwiek ze stron informacji poufne.i, z zaslze2eniem pzepisu ust. I, wymagad bedzie

ka2dorazowo pisemnej zgody drugiej strony, chyba 2e sq to informacje publicznie dostqpne, a ich ujawnienie nie

nastqpilo w wyniku naruszenia postanowiei ninieiszej umowy.

4. Obowiqzek zachowania poufno6ci nalozony jest na strony umowy bezterminowo.

5. KaZda ze stron niezwlocznie poinformuje drugE strone o ujawnieniu informacji, organie, kt6remu informacje zostaly
ujawnione oraz zakresie ujawnienia.

S I Zmiany umowy

Warunki dotyczqce zmiany postanowiei umowy dotyczq:

1. Zmiana Umowy mo2e nastqpid w pzypadku zaistnienia nastgpu.iqcych okolicznosci:

l) zmian w terminie realizacji pzedmiotu umowy, naslepujqcym w wyniku pzeszk6d o obieklywnym,
nadzwyczajnym, niemo2liwych do pzewidzenia charakteze,

2) gdy zaistnieie sila wyzsza lub inna, niemozliwa do pzewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosd
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za kl&EZadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnoaci, skulkujqca brakiem

mozliwosci nalezytego wykonanaa umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym lub wprowadzenie tych zmian jest

korzystne dla zamawiaiqcego,

3) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez

Zamawiajqcego lub Wykonawce, zaakceptowanych pzez obie strony,

4) w pzypadku koniecznosci wprowadzenia zmian spowodo\./anych dzialaniem lnstlnucji Wdra2ajecej; w wyniku
podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie przedmiotowego zadania zmieniajacego zasady i terminy jego

realizacji;

5) zmiany wynagrodzenia brutto w pzypadku ustawowej zmiany siawki podatku VAT. Zamawiajqcy dopuszcza
zmian? wynagrodzenia wynikajqcq ze zmiany stawki tego podatku obowiezujecq w dacie powstania obowiqzku
poda&owego w czasie tMania umowy, z zachowaniem formy pisemnej.

2. Zmiana postanowiei niniejsze.i umowy mo2e nastepid w formie aneksu do umowy za zgode obu Stron, pisemnie pod

rygorem niewa2no6ci.

3. ZamawiajAcemu pzystuguie prawo odstqpienia od umowy lub.iej rozwiqzania ze skutkiem natychmiastowym, w
pzypadku niewykonania lub nienalea ego wykonywania umowy, w szczeg6lnosci op62nienia w realizacji umowy

Strona 3 z 4

Fundusze
Europejskie
Polska Cyfrowa



1
Fundusze
Europejskie
Polska cyfro'liira

Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego

wynoszqcego l0 dni roboczych. Prawo odstapienia moZe byd wykonane najpozniej w ciagu 7 dni od zaistnienia

zdazenia slanowiqcego podstawg odstqpienia od umowy.

5 10 PGtanowienia koicowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowe maiq zastosowanie pzepisy Kodeksu Cwilnego oraz odpowiednie
przepisy dotyczece ochony danych.

2. Wszelkie spory mogace wyniknac pomiQdzy Slronami pzy realizowaniu pzedmiotu umowy lub z niq z,tiqzane w
pzypadku braku mozliwosci ich polubownego zalatwienia, bedq rozpatrywane pzez Sqd wlasciwy dla siedziby
Zamawiajqcego.

3. Umowg spozqdzono w trzech jednobzmiqcych egzemplazach, dwa egzemplarze dla Zamawiajqcego i jeden

egzemplarz dla Wykonawcy.

S I I Zalqczniki do umowy

I . Umowa powiezenia pzetwazania danych osobowych

2. Wz6r upowaZnienia do pzetwazania powierzonych do pzetwazania danych osobowych

3. Oferla Wykonawcy

4. Zapytanie ofertowe

Zamawiajqcy Wtd(onawca

w T

Lo.a

Marius
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OSwiadczenie Wykonwacy

1. O5wiadczam,2e nie podlegam wykluczeniu z postqpowania w zwiqzku z okoliczno5ciami

wskazanymi w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia ?022 r. o szczeg6lnych rozwiqzaniach

w zakresie prueciwdzialania wspieraniu agresji na Ukrainq oraz slu2qcych ochronie

bezpieczeistwa narodowego, na czas trwania tych okolicznosci.

(niejscowolt), dnia r

Zalqcznik nr 4 do Zapytania

Zamawiaiqcy l

Gmina Bliiyn
ul. KoSciuszki 79A
26-120 Bliiyl,-

Mar

JT

ul

Dokufient naleiy podpisot lorolilikowarym podpisem

elektronicznym lub podpisem zoufanym lub

e I e ktr o n i cznyn p o d p is e m oso b is rym

1
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OSwiadczam, Ze wszystkie informacje podane w powy\szych o3wiadczeniach sq aktualne

i zgodne z prawdq oraz zostaly przedstawione z pelnq SwiadomoSciq konsekwencii wprowadzenia

zamawiaiEcego w blqd przy przedstawianiu informac.ii.

(niejscowolt), dnia r

Dokufient naleiy podpisoC kwolilikowanym podpisefi

elektonicznym lub podpisem zoufanym lub

elektronicznym pod pisem osobisqlm

2

OSWIADCZENIE D0TYCZACE P0DANYCH INFoRMACTI:


