
 
 

            Niemodlin, 29 listopada 2021 r. 

OPS-ADM.241.5.2021 

ZAPYTANIE CENOWE 

Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 zł  

Zamawiający: 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie 

ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 

49-100 Niemodlin 

tel./fax 774607945 

sekretariat@opsniemodlin.pl 

 

zaprasza do złożenia ofert: 

na  świadczenie w roku 2022 usług schronienia dla osób bezdomnych, dla których 

właściwą miejscowo jest Gmina Niemodlin 

I. Przedmiot  zamówienia. 

Uwaga: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

CZĘŚĆ 1 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 

grudnia 2022 r. usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych dla mężczyzn,         
dla których właściwą miejscowo jest Gmina Niemodlin i na mocy decyzji kierownika 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie, działającego z upoważnienia Burmistrza 

Niemodlina, przyznano im pomoc społeczną w postaci schronienia, na podstawie ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2020 r. poz. 1876). 

Zamawiający przewiduje, że prognozowana liczba skierowanych do schroniska mężczyzn 

w okresie świadczenia usługi wyniesie 5 osób. 

 
CZĘŚĆ 2 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 

grudnia 2022 r. usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych  dla kobiet,                

dla których właściwą miejscowo jest Gmina Niemodlin i na mocy decyzji Kierownika 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie, działającego z upoważnienia Burmistrza 

Niemodlina, przyznano im pomoc społeczną w postaci schronienia, na podstawie ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2020 r. poz. 1876). 

Zamawiający przewiduje, że prognozowana liczba skierowanych do schroniska kobiet 

w okresie świadczenia usługi wyniesie 1 osoba. 

 

 

CZĘŚĆ 3 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 

grudnia 2022 r. usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi dla mężczyzn, dla których właściwą miejscowo jest Gmina Niemodlin i na 

mocy decyzji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie, działającego 

z upoważnienia Burmistrza Niemodlina, przyznano im pomoc społeczną w postaci 

schronienia, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U z 2020 r. poz. 1876). 

Zamawiający przewiduje, że prognozowana liczba skierowanych mężczyzn w okresie 
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świadczenia usługi wyniesie 4 osoby. 

CZĘŚĆ 4 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 

grudnia 2022 r. usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi - dla kobiet, dla których właściwą miejscowo jest Gmina Niemodlin i na 

mocy decyzji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie, działającego 

z upoważnienia Burmistrza Niemodlina, przyznano im pomoc społeczną w postaci 

schronienia, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U z 2020 r. poz. 1876). 

Zamawiający przewiduje, że prognozowana liczba skierowanych kobiet w okresie 

świadczenia usługi wyniesie 1 osoba. 

 
CZĘŚĆ 5 

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie schronienia osobom bezdomnym, poprzez 

świadczenie tymczasowej pomocy w postaci miejsca noclegowego, w ramach, którego 

umożliwia się spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia 

(zwanego w dalszej treści ,,schronieniem”) dla kobiet i mężczyzn, dla których właściwą 

miejscowo jest Gmina Niemodlin, zgodnie z  ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U z 2020 r. poz. 1876).  

Zamawiający przewiduje, że prognozowana liczba skierowanych osób w okresie świadczenia 

usługi wyniesie 3 osoby. 

 
CZĘŚĆ 6 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług tymczasowego schronienia przez         

7 dni w tygodniu, przez całą dobę, umożliwiającego interwencyjny, bezpieczny pobyt 

w ogrzewanym pomieszczeniu (ogrzewalni), wyposażonym, co najmniej w miejsca 

siedzące, dla kobiet i mężczyzn, dla których właściwą miejscowo jest Gmina Niemodlin na 

podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2020 r. poz. 1876). 

Zamawiający przewiduje, że prognozowana liczba skierowanych osób w okresie 

świadczenia usługi wyniesie 4 osoby. 

 

Szczegółowy opis oraz warunki udziału w postępowaniu określono w załączniku nr 1 

do zapytania cenowego. 

 

II. Termin i miejsce realizacji zamówienia: 

1. Zamówienie, o którym mowa w punktach od 1 do 5 w okresie od 1 stycznia 2022 r. 

do 31 grudnia 2022 r.; 

2. Zamówienie, o którym mowa w punkcie 6 w okresie od 1 października 2022 r. 

do 31 grudnia 2022 r.;  
3. Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia schronienia. 

 

 

III. Okres gwarancji 

Nie dotyczy 

 

IV. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: 

1. Ocenie i porównaniu ofert będą podlegały wyłącznie oferty, które nie będą podlegały 

odrzuceniu w niniejszym postępowaniu. 

2. Kryterium stosowanym przy dokonaniu wyboru oferty będzie „Cena oferty”. 

3. Maksymalną liczbę punktów w kryterium „Cena oferty” otrzyma oferta z najniższą 

ceną.  



 
 

4. Liczba punktów przyznana ofercie w tym kryterium zostanie określona zgodnie 

z następującym wzorem:  

Cena oferty najtańszej  

Cn = -------------------------------  × Wc  

Cena oferty badanej  

gdzie:  

Cn - liczba punktów przyznana w ofercie w kryterium „Cena oferty”  

Wc - waga procentowa dla kryterium „Cena oferty” = 100  

Osiągnięta wartość procentowa wg powyższego wzoru będzie odpowiadała uzyskanej liczbie 

punktów. Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 100 punktów.  

 

V.  Sposób przygotowania oferty: 

 

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 

do zapytania cenowego. 

 Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. 

 
 

VI. Miejsce i termin oraz sposób złożenia oferty:  

1. Ofertę należy doręczyć w terminie do 14 grudnia 2021 r. do godziny 15
00 

do Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 

49-100 Niemodlin. 

2. Ofertę można składać osobiście albo drogą pocztową, przesyłką kurierską, drogą 

elektroniczną na adres e-mail: sektretariat@opsniemodlin.pl (skan z podpisem), 

z dopiskiem „Zapytanie cenowe - usługi schronienia - część nr ……” (nr części należy 

dopisać zgodnie ze składaną ofertą). 

3. Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert 

Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek..  
 

Termin i miejsce otwarcia ofert  

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu  15  grudnia 2021 r. o godz. 8
00

, w gabinecie 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 

37, 49-100 Niemodlin. 

 

VII. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:  
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień 

dotyczących postępowania jest Agata Donajska, tel./fax. 774607945.  

 

VIII. Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016 r. str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin, tel./fax 

774607945, sekretariat@opsniemodlin.pl 
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2) Wykonawca może kontaktować się z Zamawiającym  pisemnie na adres podany 

powyżej, telefonicznie: tel./fax 774607945 lub za pomocą poczty elektronicznej: 

sekretariat@opsniemodlin.pl 

3) Administrator - Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie wyznaczył inspektora 

ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pisemnie na adres 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 

49-100 Niemodlin, lub poprzez email:  inspektor@kancelaria-odo.pl. 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w celu, związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonym w 

trybie zapytania ofertowego pn. ,,Świadczenie w roku 2021 usług schronienia dla 

osób bezdomnych, dla których właściwą miejscowo jest Gmina Niemodlin”. 
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z przepisami prawa .  

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym związanym z przeprowadzeniem 

postępowania o udzielenie zamówienia, a konsekwencją niepodania danych będzie 

brak możliwości przystąpienia do niniejszego postępowania. 

8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

9) Posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących, 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

, 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO, 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

10) Nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych, 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

c) 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. c RODO. 

 

IX. Załączniki do zapytania ofertowego: 

1. Załącznik nr 1 do zapytania cenowego- opis oraz warunki udziału w postępowaniu 

2. Załącznik nr 2 do zapytania cenowego : Oferta. 

3. Załącznik nr 3: Oświadczenie. 

4. Załącznik nr 4: Wzór umowy.  

5. Załącznik nr 5: Wzór umowy powierzenia danych.  

 

KIEROWNIK 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie 

/-/ 

Edyta Kapuścińska 
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Załącznik nr 1 do zapytania cenowego 

I. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Każdorazowe umieszczenie osób, o których mowa w pkt. 1 - 4 odbywa się na podstawie 

indywidualnej decyzji administracyjnej przyznającej pomoc społeczną w postaci schronienia    

w ośrodku wsparcia i ustaleniu odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia, wydanej przez 

kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie, działającego z upoważnienia 

Burmistrza Niemodlina, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U z 2020 r. poz. 1876). 
2. Każdorazowe umieszczenie osób, o których mowa w pkt. 5 - 6 odbywa się na podstawie 

skierowania wydanego przez kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie, 

działającego z upoważnienia Burmistrza Niemodlina. 
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług         

w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem.  

4.  Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osobom, o których mowa:  
1) w punktach 1 - 4: 
a) całodobowego schronienia z zapewnieniem własnego łóżka i pościeli (materac, poduszka, 

kołdra lub koc i poszwy oraz prześcieradło) oraz stałego dostępu do WC i łazienki z ciepłą            

i zimną wodą; 
b) wyżywienia, w tym jednego gorącego posiłku; 

c) środków czystości i higieny osobistej, a w razie potrzeby środków do odwszawiania; 
d) niezbędnego ubrania odpowiedniego do pory roku; 
e) pomocy w sprawach formalno - prawnych w tym: wyrobienie dowodu osobistego, 

rejestracja w urzędzie pracy, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, ustalenie stopnia 

niepełnosprawności itp., - zgodnie z kompetencjami i zasobami ludzkimi; 
f) zapewnienia podstawowych lekarstw dostępnych bez recepty i środków opatrunkowych 

oraz dostępu do lekarza pierwszego kontaktu; 
2) w punktach 5 - 6 dodatkowego zakresu usług: 
osobom bezdomnym, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają 

częściowej opieki i pomocy w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie 

wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład 

opiekuńczo - leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, tymczasowe schronienie wraz 

z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmocnienie aktywności 

społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.  

3) w pkt. 5 
tymczasowej pomocy w postaci miejsca noclegowego, umożliwiającego spędzenie nocy            

w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia. 
4) w pkt. 6 
tymczasowego schronienia umożliwiającego interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanym 

pomieszczeniu wyposażonym co najmniej w miejsca  siedzące. 
5. Standardy podstawowych usług świadczonych przez Wykonawców, kwalifikacje osób 

świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, muszą być zgodne z Rozporządzeniem 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie 

minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896). 

6. Podana przez Zamawiającego liczba bezdomnych osób jest liczbą przewidywaną 

w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

zmniejszenia lub zwiększenia liczby osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym 

zakresie.  

7. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje zastrzeżenia, o których mowa w punkcie                  

12 i, że z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne dodatkowe roszczenia, w tym pieniężne 

wobec Zamawiającego. 



 
 

8. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za osoby skierowane i faktycznie korzystające   

z usług świadczonych przez Wykonawcę w wysokości proporcjonalnej do rzeczywistego 

pobytu. 

9. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie w okresach miesięcznych, 

z dołu, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

wykonano usługę, z wyłączeniem miesiąca grudnia, za który rozliczenie nastąpi do 18 

grudnia. Gmina Niemodlin ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin NIP: 

9910316271 (nabywca), Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie ul. Bohaterów Powstań 

Śląskich 37, 49-100 Niemodlin (odbiorca).  

10. Podstawą rozliczenia będzie doręczenie przez Wykonawcę faktury z załączonym 

imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i liczby dni udzielonego 

schronienia. 

11. Zapłatę za wykonanie usługi Zleceniodawca ureguluje w terminie 14 dni od daty 

doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. 

12. Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej 

zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia oraz o opuszczeniu 

placówki przez osobę korzystającą. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich 

wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu. 
 

II. Warunki udziału w postępowaniu.  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:  

1) są podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia 

prowadzonego przez wojewodę opolskiego;  

2) posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej 

z przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 

posiadania;  

3) posiadają wiedzę i doświadczenie, niezbędne do prawidłowego wykonania usługi; 

4) pozostają w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe wykonanie 

zamówienia;  

5) spełniają standard podstawowych usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów 

noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. 2018 r. poz. 896). 

III. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu. 

W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. II Wykonawca 

przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć oświadczenie,                       

że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,  na formularzu stanowiącym 

załącznik nr 3. 

V. Warunki i zakres realizacji zamówienia: 

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) za wykonanie 

zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego - zgodnie z drukiem oferty, 

stanowiącym załącznik nr 1 do  niniejszego zapytania. Uwaga: Podając cenę w ofercie należy 

uwzględnić koszt wyżywienia, w tym jednego gorącego posiłku dziennie. Pozostałe warunki 

realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3. 
 



 
 

VI. Wymagane dokumenty, które należy dołączyć: 

 

1. Oferta sporządzona na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania 

cenowego. 

2. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli i zawierania umów, o ile nie wynika 

z innych załączonych dokumentów. 

3. Oświadczenie złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 3. 
 

Informacje końcowe 

1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali 

się o udzielenie zamówienia. 

2. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej 

(odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 

i Wykonawca przekazują w formie pisemnej za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej lub faksu: pisemnie na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin, e-mailem na 

adres: sekretariat@opsniemodlin.pl, faksem na numer: 77 4607945. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. 
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Załącznik nr 2: Oferta  

 

                         

______________________________ 

  (miejscowość i data) 

 

Zamawiający  

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie 

ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 

49-100 Niemodlin 

 

O F E R T A na część ___________ 

(proszę wskazać 1 lub więcej części, na którą/e składana jest oferta) 

 

___________________________________________________________________________ 

Nazwa wykonawcy 

___________________________________________________________________________ 

Adres wykonawcy (siedziba prowadzenia działalności): 

__________________________________________________________________________________ 

Adres Wykonawcy do doręczeń/korespondencji: 

__________________________________________________________________________________ 

Adres zamieszkania Wykonawcy: 

__________________________________________________________________________________ 

PESEL Wykonawcy: 

__________________________________________________________________________________ 

Nr KRS (jeśli dotyczy): 

___________________________________________________________________________ 

NIP:  

___________________________________________________________________________ 

REGON: 

___________________________________________________________________________ 

 W odpowiedzi na zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości 

nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 zł , przedmiotem, którego jest: świadczenie w roku 

2022 usług schronienia dla osób bezdomnych, dla których właściwą miejscowo jest 

Gmina Niemodlin 

I. Oferuję/my wykonanie: 

1. Część 1. Świadczenie w okresie od 1 stycznia 2022 r.  do 31 grudnia  2022 r. usług 

schronienia          w schronisku dla osób bezdomnych dla mężczyzn. 

Cena/koszt dobowego pobytu 1 osoby bezdomnej tj. ogólny koszt stałych wydatków 

rzeczowych i osobowych wraz z wyżywieniem (w tym jeden gorący posiłek) w wysokości 

____________________________________________________________________zł brutto, 

słownie: (_________________________________________________________________)*. 

 



 
 

2. Część 2. Świadczenie w okresie od 1 stycznia 2022 r.  do 31 grudnia  2022 r. usług 

schronienia         w schronisku dla osób bezdomnych  dla  kobiet. 

Cena/koszt dobowego pobytu 1 osoby bezdomnej, tj. ogólny koszt stałych wydatków 

rzeczowych i osobowych z wyżywieniem (w tym jeden gorący posiłek) w wysokości 

___________________________________________________________________ zł brutto, 

słownie: (_________________________________________________________________)*. 

 

3. Część 3. Świadczenie w okresie od 1 stycznia 2022 r.  do 31 grudnia  2022 r. usług 

schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi dla 

mężczyzn. 

Cena/koszt dobowego pobytu 1 osoby bezdomnej, tj. ogólny koszt stałych wydatków 

rzeczowych i osobowych z wyżywieniem (w tym jeden gorący posiłek) w wysokości 

___________________________________________________________________ zł brutto, 

słownie: (_________________________________________________________________)*. 

 

4. Część 4. Świadczenie w okresie od 1 stycznia 2022 r.  do 31 grudnia  2022 r. usług 

schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi  dla kobiet. 

Cena/koszt dobowego pobytu 1 osoby bezdomnej,  tj. ogólny koszt stałych wydatków 

rzeczowych i osobowych z wyżywieniem (w tym jeden gorący posiłek) w wysokości 

____________________________________________________________________zł brutto, 

słownie: (_________________________________________________________________)*. 

 

5. Część 5. Świadczenie usług czasowej pomocy w postaci miejsca noclegowego w 

noclegowni, umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę 

życia i zdrowia, dla kobiet     i mężczyzn. 

Cena/koszt  1 pobytu 1 osoby bezdomnej, tj. ogólny koszt stałych wydatków rzeczowych  

i osobowych w wysokości ______________________________________________zł brutto, 

słownie: (_________________________________________________________________)*. 

 

6. Część 6. Świadczenie usług tymczasowego schronienia przez 7 dni w tygodniu, przez 

całą dobę, umożliwiającego interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanym 

pomieszczeniu (ogrzewalni)  

Cenę/koszt 1 pobytu 1 osoby bezdomnej, tj. ogólny koszt stałych wydatków rzeczowych  

i osobowych w wysokości ______________________________________________ zł brutto, 

słownie: (_________________________________________________________________)*. 

 
 
 
*Wypełnić tylko w przypadku, kiedy oferta dotyczy tej części 

 
 
 
_____________________________                     _________________________________ 

 (miejscowość i data )                                                                      (podpis Wykonawcy lub podpis osoby/osób                                                                                                  
       uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy) 
 

 



 
 

Wykonawca                                                                                            Załącznik nr 3:  

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Tel./fax_________________________________ 

 

OŚWIADCZENIE  

O SPEŁNIENIU  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu na świadczenie  w roku 2022 usług schronienia dla 

osób bezdomnych, dla których właściwą miejscowo jest Gmina Niemodlin 

Oświadczam/y, że:  
1) ceny wskazane w złożonej ofercie zawierają wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający 

w przypadku wyboru niniejszej oferty, cena ta nie ulegnie zmianie w trakcie umowy; 

2) zapoznałem/liśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i terminem realizacji i nie 

wnoszę do niego zastrzeżeń; 

3) zapoznałem/liśmy się z postanowieniami wzoru umowy – odpowiednio do części, 

załączonym do zapytania, akceptujemy bez zastrzeżeń przedmiotowe postanowienia, w 

tym warunki płatności i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do 

zawarcia umowy zgodnej z niniejszym wzorem i naszą ofertą;  

4) posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności związanej z 

przedmiotem zapytania ofertowego; 

5) jesteśmy podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego 

schronienia prowadzonego przez Wojewodę Opolskiego; 

6) posiadam/y wiedzę i doświadczenie, niezbędne do prawidłowego wykonania usługi; 

7) pozostaję/my w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe 

wykonanie zamówienia; 

8) spełniam/my standard podstawowych usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych 

standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. 2018 r. poz. 896). 

9) oświadczam/my, że ww. oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu 

są prawdziwe i mam/my świadomość, iż Zamawiający ma prawo zweryfikować 

prawdziwość ww. oświadczenia; 

10) miejsce, dane adresowe  świadczenia usług: 

 

___________________________________________________________________________ 
Część 1 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
Część 2  
 
_________________________________________________________________________________________________________________
Część 3  
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
Część 4  
 
_________________________________________________________________________________________________________________  
Część 5 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
Część  6  
 

 

  _________________________                                            ________________________________________

 (miejscowość i data )                                                        (podpis Wykonawcy lub podpis osoby/osób     
                                                                                                    uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy)        



 
 

Załącznik nr  4: Wzór umowy  

Umowa nr_________________  

zawarta w dniu _______________________________________2021 r. w Niemodlinie  

pomiędzy  

Gminą Niemodlin / Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 

37,  49-100 Niemodlin, posiadającym NIP: 754-10-93-212, REGON: 004501756 

Reprezentowanym przez ____________________________________________________________ 

- Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie, 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 

a 

________________________________________________________________________________ z 

siedzibą w ___________________________________________________________________ 

wpisaną/ym do ___________________________________________________________________ 

Reprezentowaną/ym przez Pana/Panią ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,  

uprawnionym do wykonywania usług objętych niniejszą umową na podstawie przeprowadzonego 

postępowania w trybie zapytania cenowego OPS-ADM.241.          .2021 z dnia______________   dla 

zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 zł,  zgodnie z Regulaminem 

zamówień publicznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie, których wartość nie przekracza 

kwoty 130.000,00 zł  z dnia 25.01.2021r. obowiązującym dla Zamawiającego,  i oferty złożonej w 

dniu___________________________         przez Wykonawcę,  

 o następującej treści:  

§ 1 

Przedmiotem zawartej umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług w postaci 

schronienia w schronisku dla osób bezdomnych (kobiet/mężczyzn) / w schronisku dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi (kobiet/mężczyzn) / noclegowni / ogrzewalni1 oraz 

zapewnienie im niezbędnych usług zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U z 2020 r. poz. 1876) oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej  z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, 

schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i 

ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896). 

§ 2 

1. Wykonawca zapewnia miejsce dla bezdomnych i  podejmie świadczenie usług, o 

których mowa w § 1, dla osób skierowanych przez kierownika / zastępcę kierownika 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie, działającego z upoważnienia Burmistrza 

Niemodlina. 

                                                           
1
 Niepotrzebne skreślić 



 
 

2. Skierowanie do schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z 

usługami opiekuńczymi odbywa się na podstawie decyzji wydanej przez kierownika / 

zastępcę kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie, działającego z 

upoważnienia Burmistrza Niemodlina. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług 

w oparciu o dane przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem. 

 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że kwalifikacje osób świadczących usługi oraz standard 

obiektu, są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z 

dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk 

dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i 

ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896). 

2. Strony ustalają, iż podana przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym liczba osób 

bezdomnych jest liczbą przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego 

zamówienia.  

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia liczby osób 

w zależności od faktycznych potrzeb w tym zakresie.  

4. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą 

przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego. 

5. Strony ustalają, iż miejscem świadczenia usług będzie:  

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

                                                                     (dokładny adres)  

§ 4 

W ramach niniejszej umowy Wykonawca w szczególności zobowiązuje się do: 

1) zapewnienia usług ukierunkowanych na wzmocnienie aktywności społecznej, wyjścia 

z bezdomności  i uzyskania samodzielności życiowej; 

2) zapewnienia częściowej opieki i pomocy w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych 

osobom bezdomnym, które ze względu na wiek chorobę lub niepełnosprawność tej 

pomocy potrzebują (dotyczy schroniska z usługami opiekuńczymi); 

3) zapewnienia osobom bezdomnym wyżywienia, w tym jednego gorącego posiłku w 

miejscu do tego przeznaczonym; 

4) zapewnienia ubrania stosownego do pory roku i możliwości wyprania brudnej odzieży; 

5) zapewnienia środków higieny osobistej oraz środków opatrunkowych i leków dostępnych 

bez recepty; 

6) zapewnienia mieszkańcom schroniska miejsca do spania oraz dostępu do WC i łazienki; 

7) zapewnienia pomocy w załatwianiu spraw urzędowych ukierunkowanych na 

wzmocnienie aktywności  społecznej i uzyskanie samodzielności życiowej; 

8) współpracy z Zamawiającym  w zakresie realizacji indywidualnych programów 

wychodzenia z bezdomności i zawartych kontraktów socjalnych; 

9) pisemnego informowania zamawiającego o wydaleniu z placówki z podaniem przyczyny 

w terminie  3 dni od dnia zdarzenia; 

10) informowania Zamawiającego o innych istotnych kwestiach dotyczących osoby 



 
 

bezdomnej, a mających wpływ na wydaną decyzję, np. sytuacja zawodowa lub finansowa 

osoby bezdomnej. 

§ 5 
Strony ustalają następujące zasady odpłatności za pobyt w schronisku: 

1. Strony zgodnie ustalają, iż cena/koszt dobowego pobytu 1 osoby bezdomnej, tj. 

ogólny koszt stałych wydatków rzeczowych i osobowych wraz z wyżywieniem (w tym 

jeden gorący posiłek)2 łącznie wynosi _______________________________ zł brutto, 

(słownie:  _________________________________________________________). 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy za osoby skierowane, o czym 

mowa w § 2  i faktycznie korzystające z usług świadczonych przez Wykonawcę, w 

wysokości proporcjonalnej do rzeczywistego pobytu i korzystania z usług Wykonawcy. 

3.    Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie w okresach miesięcznych, z 

dołu, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

wykonano usługę, z wyłączeniem miesiąca grudnia, za który rozliczenie nastąpi do 18 

grudnia. 

4. Podstawą rozliczenia będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura z załączonym 

imiennym wykazem osób w danym miesiącu i liczby dni udzielonego schronienia, 

wystawionej na: Gmina Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 

Niemodlin, NIP: 9910316271 (Nabywca), Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie, 

ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin (Odbiorca). 

5. Zapłaty za wykonanie usługi Zleceniodawca dokona w terminie 14 dni od daty 

doręczenia faktury, przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe. 

6. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§ 6 

1. Strony zawierając Umowę dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania Danych 

Osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, s. 1) – dalej RODO oraz z 

innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, 

których dane dotyczą.  

2. Zakres przetwarzania danych osobowych określi odrębna umowa z Wykonawcą                     

o powierzenie przetwarzania danych osobowych. 

§ 7 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącego sprawowania nadzoru nad realizacją 

niniejszej umowy, a w szczególności do: 

1) kontroli dokumentacji przebywających w placówce osób bezdomnych; 

2) kontroli warunków socjalno – bytowych osób bezdomnych; 

3) merytorycznej kontroli prowadzonej pracy socjalnej z bezdomnymi. 

§ 8 

1. Umowa obowiązuje od 01 stycznia 2022 roku  do  31 grudnia 2022 roku. 
                                                           
2
 Niepotrzebne skreślić 



 
 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. 

3. Wykonawcy w przypadku, o którym mowa w ust. 2 przysługuje jedynie wynagrodzenie do czasu 

rozwiązania umowy z tytułu faktycznego wykonania usługi. 

4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku 

niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę. 

5. Odstąpienie od umowy pod rygorem nieważności musi nastąpić w formie pisemnej.  

§ 9 

1. Strony zgodnie postanawiają, że przy realizacji niniejszej umowy Zamawiającego będzie 

reprezentować ___________________________________________________________ 

(tel _________________, fax __________________, e-mail _______________________)   

lub inna osoba upoważniona przez Zamawiającego,  

a Wykonawcę ____________________________________________________________  

(tel _________________, fax __________________, e-mail ______________________). 

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie 

drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści umowy. 

3. Zmiany osób wymienionych w ust. 1 nie wymagają zmiany umowy i stają się skuteczne 

z chwilą zawiadomienia drugiej Strony o zmianie.  

§ 10 

Postanowienia końcowe: 

1) W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego oraz ustawy o pomocy społecznej. 

2) Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

3) Sądem właściwym do dochodzenia roszczeń wynikających z niniejszej umowy jest Sąd 

właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

§ 11 

Integralną częścią umowy są: 

1) Zapytanie cenowe z dnia _____________________________________________________ 

2) Oferta Wykonawcy z dnia _________________________________________ (data wpływu) 

§ 12 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

  Zamawiający                                                                                   Wykonawca 

                      

 



 
 

Załącznik nr 5: wzór umowy powierzenia danych 

Umowa powierzenia 

przetwarzania danych osobowych 

 
zawarta dnia ___________________________________________ r. (zwana dalej „Umową”) pomiędzy: 

Gminą Niemodlin/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Niemodlinie, ul. Bohaterów 

Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin, zwanym w dalszej części umowy 

„Administratorem danych” lub „Administratorem”, reprezentowanym przez: 

Panią Edytę Kapuścińską – Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie. 

 

oraz 

_____________________________________________________________________________________________________, 

wpisanym do KRS: ___________________________________, NIP: ____________________________, REGON: 

_________________________________, wpisanym do rejestru placówek udzielających 

tymczasowego schronienia Wojewody Opolskiego publikowanego w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego, zwanym w dalszej części umowy „Podmiotem 

przetwarzającym”, reprezentowanym przez:  

1. ___________________________________________________________________________________________________  

2. ___________________________________________________________________________________________________ 

 

§1 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego 
w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania,                          
na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane 
osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami 
prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane 
dotyczą. 

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające 
wymogi Rozporządzenia. 

§ 2  
Zakres i cel przetwarzania danych 

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy 
dane zwykłe oraz dane szczególne klientów administratora, w postaci  imion               
i nazwisk, adresu zamieszkania, nr PESEL . 

2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane 
przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji umowy 
________________________________________________________________ w zakresie świadczenia 
usług ______________________________________________________________________________________, 
dla osób bezdomnych skierowanych przez Kierownika / Zastępcę Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Niemodlinie, działających z upoważnienia Burmistrza 
Niemodlina. 

 
§3 

Sposób wykonania umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych 
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych 



 
 

danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich 
środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 
osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy 
przetwarzaniu powierzonych danych osobowych. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do 
przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały 
powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy. 

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy,            
(o której mowa w art. 28 ust 3 lit b Rozporządzenia) przetwarzanych danych 
przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu 
realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie 
przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych 
z przetwarzaniem danych usuwa/zwraca Administratorowi wszelkie dane 
osobowe  oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub 
prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi 
w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania 
osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych         
w art. 32-36 Rozporządzenia. 

7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych 
bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu  24 godzin. 

 
§4 

Prawo kontroli 

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h) Rozporządzenia ma prawo 
kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy 
przetwarzaniu 
i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia 
umowy. 

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy 
Podmiotu przetwarzającego i z minimum 7 – dniowym uprzedzeniem. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych 
podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie 
dłuższym niż 7 dni.  

4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje 
niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 
Rozporządzenia. 

§5 
Podpowierzenie 

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową 
do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy 
po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych. 

2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie 
na pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada 
na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, 



 
 

któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed 
rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora 
danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej 
informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

3. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 1 winien spełniać te same gwarancje 
i obowiązki, jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umo-
wie. 

4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora 
za niewywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków 
ochrony danych. 

 

§6 

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego 
1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub 

wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności 
za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom 
nieupoważnionym. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania 
Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności 
administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot 
przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek 
decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, 
skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, 
o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących 
przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, 
w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Urząd 
Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych 
osobowych powierzonych przez Administratora danych. 

§7 

Czas obowiązywania umowy 
1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia 01 stycznia 2022 r.   do dnia 31 grudnia 

2022 r. 
2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem okresu 

wypowiedzenia. 

 

§ 8  

Rozwiązanie umowy 
1. Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem 
natychmiastowym, gdy Podmiot przetwarzający: 
a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie 

usunie ich w wyznaczonym terminie; 
b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową; 
c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody 

Administratora danych. 

§9 

Zasady zachowania poufności 
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich 
informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od 
Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych 
w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy, w formie ustnej, pisemnej lub 



 
 

elektronicznej („dane poufne”). 

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 
w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani 
udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie 
Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika 
z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

3. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki 
łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych 
poufnych gwarantowały zabezpieczenie danych poufnych w tym w szczególności 
danych osobowych powierzonych do przetwarzania, przed dostępem osób trzecich 
nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią. 

 
§10 

Postanowienia końcowe 
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze 
stron. 
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego 
oraz Rozporządzenia. 
3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie 
sąd właściwy Administratora danych.   
 
 
 
 
 
…………………………………………………………                     ………………………………………………………… 

(Administrator danych)    (Podmiot przetwarzają



 
 
 


