
  

                                                                                                                                                Załącznik nr 1  

  

…………………………..          

(pieczęć Wykonawcy)       

  

FORMULARZ  OFERTY  

  

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie, 46-100 Namysłów ul. 

Harcerska 1  

  

2. Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług informatycznych dla Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Namysłowie  

  

3. Nazwa i adres Oferenta:  

  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

       Nr telefonu/faksu………………………………………………………………………………………………………………………..  

       Adres e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………...                     

4. Oferuję świadczenie usług informatycznych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie 

zgodnie z warunkami podanymi w zapytaniu ofertowym z dnia 08.08..2019 r.  

       Wykonanie zamówienia za 1 m-c świadczenia usługi :  

       Cena netto...............................................................zł.  

Obowiązujący podatek VAT    ....... %  ..............................................................zł.  

Cena brutto ........................................................................................................zł.  

Słownie: .................................................................................................................................  

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

Wynagrodzenie brutto, o którym mowa wynika z iloczynu kwoty za świadczenie 1 godziny 

zegarowej usług, tj ……… zł brutto i łącznej, zaplanowanej do realizacji w okresie miesiąca 8 godzin 

świadczenia usług.  

  

*UWAGA: Cena brutto winna zawierać, podatek VAT oraz w przypadku osób fizycznych wszelkie 

zaplanowane oraz niezaplanowane, a wynikające z obowiązujących przepisów podatki oraz składki 

ZUS ponoszone przez Zamawiającego oraz Wykonawcę, w tym ewentualne koszty pracodawcy, które 

wystąpią po podpisaniu umowy.  



  

  

5. Deklaruję  ponadto:  

a) Wykonanie usługi zgodne z zapisami przedstawionymi w zapytaniu ofertowym.  

b) Warunki płatności: przelew w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia faktury VAT lub rachunku.  

  

6. Jako Wykonawca oświadczam, że :  

- Posiadam znajomość programów wymienionych w pkt. 2 ppkt. 1) zapytania,  

- Posiadam znajomość systemów operacyjnych Linux oraz Windows,  

- Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają  obowiązek ich posiadania;  

- Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny.  

  

  

  

…………………………………………………  

                                                                                                                                                       Podpis oferenta  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                                                                                                Załącznik nr 2  

  

UMOWA 

 

Zawarta w dniu …………… r. pomiędzy ……………………………………………………. reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………. 

Zwanym w umowie „Zleceniodawcą” 

a Panem …………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 

…………………………………………………………………………, NIP ……………………. 

zwanym w treści umowy „Zleceniobiorcą” 

 

§ 1 

    1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania: 

➢ kontrolowanie poprawności działania sprzętu komputerowego oraz jego oprogramowania, 
➢ modyfikacje w razie konieczności parametrów konfiguracji komputerów, 
➢ szkolenie pracowników w zakresie stosowanych programów komputerowych, 
➢ prowadzenie profilaktyki antywirusowej, 
➢ nadzór nad prawidłowym funkcjonowanie baz danych w systemach informatycznych oraz jego 

archiwizacją. 
 2. Oprócz zakresu objętego ust. 1 Zleceniobiorca zobowiązany jest do napraw sprzętu  

    komputerowego w  zakresie objętym jego możliwościami 

 

§ 2 

Umowa została zawarta na czas określony od ……………… 2019 r. do ………………….2019  r. 

 

§ 3 

          1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do stawiennictwa w siedzibie Zleceniodawcy w terminie ustalonym    

          przez obie strony telefonicznie. 

          2. W przypadku zgłoszenia awarii sprzętu komputerowego Zleceniobiorca zobowiązany jest do  

          stawiennictwa w siedzibie Zleceniodawcy bezzwłocznie – jednak nie później niż w terminie 2-dni  

          roboczych od daty zgłoszenia awarii. 

 

§ 4 

            1. Za wykonanie czynności określonych w § 1 Zleceniobiorca będzie otrzymywał wynagrodzenie w  

            wysokości ……. zł (słownie ………………. złotych) brutto za 1 godzinę pracy łącznie z kosztami dojazdu. 



            2. W przypadku zaistnienia przesłanek z §3 ust. 2 koszty zużytych materiałów zostaną rozliczone 

odrębnie. 

 

§ 5 

1.Zleceniobiorca jest zobowiązany do zachowania tajemnicy danych uzyskanych w wyniku 

wykonywania niniejszej umowy, objętych tajemnicą służbową Zleceniodawcy. 

2. Naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy, o której mowa w niniejszym paragrafie skutkować 

będzie obowiązkiem zapłaty przez Zleceniobiorcę kary umownej w wysokości dwukrotnego 

wynagrodzenia miesięcznego brutto określonego w  § 4, ust.1Umowy liczonych jako średnia  z dwóch 

poprzedzających miesięcy – za każdy przypadek naruszenia, co nie uchybia możliwości dochodzenia  

odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.  

 

§ 6 

W przypadku, gdy wykonywanie Umowy wymaga udostępnienia Zleceniobiorcy danych osobowych 

posiadanych przez Zleceniodawcę, Strony dopełnią w tym zakresie obowiązkom wynikającym z 

przepisów prawa polskiego co do ustawy o ochronie danych osobowych, jak i 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, w tym podpiszą umowę o powierzenie przetwarzania 

danych. 

 

§ 7 

 Jeżeli w związku z wykonaniem usług, o których mowa w § 1 wystąpi potrzeba nabycia dodatkowego 

sprzętu lub oprogramowania, Zleceniobiorca  zobowiązuje się przedstawić Zleceniodawcy  z 

zachowaniem szczególnej staranności, zestawienie zawierające wersję najtańszą rozwiązania oraz 

najkorzystniejszego rozwiązania, wraz z ceną 

§ 8 

1.W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

2.W przypadku sporu zapadłego lub pozostającego w związku z niniejsza umowa sądem właściwym dla 

rozpatrzenia sprawy będzie sąd właściwy dla Zleceniodawcy 

 

§9 

 

Umowa sporządzona została w 3 jednakowo brzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egz. dla 

Zleceniobiorcy i 2 egz. dla Zleceniodawcy. 

 

 

                 Zleceniodawca                Zleceniobiorca 

 



Załącznik nr 3  

…………………………..          

(pieczęć Wykonawcy)       

  

  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie  

                    ul. Harcerska 1  

                 46-100 Namysłów  

  

  

  

OŚWIADCZENIE  

  

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych 

osobowych: Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie ul. Harcerska 1 reprezentowany przez 

Dyrektora Zofię Sławenta-Birską, e-mail: opsnamyslow@poczta.onet.pl, tel: 77 4 107 507 w celu 

przeprowadzenia rekrutacji na świadczenie usług informatycznych.  

  

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam że są one zgodne z prawdą.  

  

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej ( załącznik nr 4 ), w tym z informacją o celu    

i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych                

i prawie ich poprawiania.  

  

  

  

  

  
…………………………………………………                                                                                                    …………………………………………………  

     Miejscowość, data                                                                                                   Podpis osoby składającej  
                                                                            Oświadczenie  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

Załącznik nr 4  

  

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 informujemy, że:  
  

3. Administratorem danych osobowych klientów jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie mający 

siedzibę przy ul. Harcerskiej 1, 46-100 Namysłów, reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Namysłowie.  
   

4. W  Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, 

z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych pod adresem email: daneosobowe@opsnamyslow.pl.  
  

5. Dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celach  rozpatrzenia  złożonych 

wniosków o świadczenie/świadczenia wynikające z działalności statutowej Ośrodka Pomocy 

Społecznej  w Namysłowie, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych.  
  

6. Dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych: podmiotom, z którymi Ośrodek Pomocy Społecznej        

w Namysłowie zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.  
  

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt.  
  

8. Każda osoba, której danymi dysponuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie  ma prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.  
  

9. Każda osoba, której danymi dysponuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie  ma prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r.  
  

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.  
  

11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania.  
  

  

  

  


