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zawarta w dniu 02,01.2019 r. w Kędzierzynie-Koźlu
Miejskim

Ośrodkiem

instytucją

kultury

,t,i

H, \~ ;. ..,J "

pomiędzy:

II 27, 47-220 Kędzierzyn-Koźle (NIP: 749-10-03-186),
do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę
Kędzierzyn-Koźle, reprezentowanym przez: Piotra Gabrysza - Dyrektora, zwanym dalej Ośrodkiem
Kultury z

siedzibą

nr1l2019IMOSiR

..

przy al. Jana

Pawła

posiadającą osobowość prawną, wpisaną

a
Gminą Kędzierzyn-Koźle
Kędzierzyn-Koźle

- Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji - Kędzierzyn-Koźle, al. Jana Pawła II 29, 47-220
NIP: 7491954792, REGON: 532437162, reprezentowanym przez: - Zenonę Kuś - Dyrektor, zwaną

dalej Partnerem,
została zawarta umowa następującej

treści.

§1.
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest określenie wzajemnych praw i obowiązków Ośrodka i Partnera, związanych z wymianą
wzajemnych świadczeń, w ramach równoważnej finansowo umowy barterowej, polegających na równoczesnej realizacji
usług reldamowych w obiektach Stron.
§ 2.
Obowiązki Ośrodka w ramach umowy
l, Ośrodek zobowiązuje się do wykonania na rzecz Partnera następujących świadczeń:
a) emisji dwóch planszy / spotów reklamowych (długość emisji planszy/spotu do 10 sekund), na ekranie telewizora
umieszczonego w holu Domu Kultury "Chemik", al. Jana Pawia II 27, 47-220 Kędzierzyn-Koźle;
b) emisji planszy / spotu reklamowego o długości do lO sekund, reklamującego imprezy Partnera, przed seansami
kinowymi wyświetlanymi na ekranie Kina "Chemik", al. Jana Pawła II 27, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.

Obowiązld

§3.
Partnera w ramach umowy

I, Partner zobowiązuje się do wykonania na rzecz Ośrodka następujących świadczeń:
a) emisji dwóch planszy / spotów reklamowych (długość emisji planszy/spotu do 10 sekund), na ekranie telewizora
umieszczonego w holu Krytej Pływalni, al. Jana Pawła II 31, 47-220 Kędzierzyn-Koźle;
b) udostępnienia w 4 miejscach przestrzeni reklamowej o wymiarach 270 cm x 110 cm, w celu ekspozycji banerów
promujących działalność Ośrodka, na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej AZOTY, ul.
Mostowa lA, 47·223
Kędzierzyn-Koźle,

§ 4.
Materialy reldamowe
L Strony umowy dostarczą wzajemnie ustalone, w § 2 ust. l oraz § 3 ust. l, nośniki reklamy (po wcześniejszej akceptacji
danego wzoru przez obie strony), jak również inne materiały reklamowe niezbędne do realizacji świadczeń.
2, Strony ponoszą odpowiedzialność za jakość, przydatność i treść swoich materiałów reklamowych, w szczególności
zapewniają, iż nie będą one naruszały przepisów prawa i dobrych obyczajów oraz praw autorskich osób trzecich,
3, Partner zobowiązuje się zwolnić Ośrodek z wszelkich roszczeń innych podmiotów mających związek z dostarczonymi
materiałami reklamowymi, o których mowa w § 3 ust. l. jeśliby wskutek lub w związku z wykonywaniem przez Ośrodek
obowiązków przewidzianych w tej umowie doszło do naruszenia praw autorskich lub pokrewnych czy dóbr osobistych, W
takim wypadku Partner zaspokoi te roszczenia,
4, Ośrodek zobowiązuje się zwolnić Partnera z wszelkich roszczeń innych podmiotów mających związek z dostarczonymi
materiałami reklamowymi, o których mowa w § 4 ust. I, jeśliby wskutek lub w związku z wykonywaniem przez Partnera
obowiązków przewidzianych w tej umowie doszło do naruszenia praw autorskich lub pokrewnych czy dóbr osobistych. W
takim wypadku Ośrodek zaspokoi te roszczenia,
§ 5.
Rozliczenie finansowe
l. Strony oświadczają, iż łączna wartość świadczonych usług przez kazdą ze stron wynosi 904,71 zl (słownie:
dziewięćset cztery zlote 71/100) netto + obowiązujący podatek 23% VAT miesięcznie,
2, Strony wystawią i doręczą wzajemnie faktury VAT określające należności wymienione w ust. 1 i termin zaplaty.
3, Należności określone w ust. I, po doręczeniu faktur VAT, podlegają potrąceniu (kompensacie l.
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4. Strony oświadczają, że są płatnikami podatku VAT i upoważniają się wzajemnie do wystawienia faktur bez podpi~~
odbiorcy lub jego przedstawiciela.
'
5. W wypadku świadczenia usługi przez niepełny miesiąc strony obciążają się kwotą .proporcjonalną do ilości dni
świadczenia usługi.

6. Ośrodek wystawi Partnerowi fakturę na następujące dane:
Nabywca:
Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP 749205560 l
Odbiorca:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Al. Jana Pawła II 29
47-220 Kędzierzyn-Koźle
NIP 7491954792
§ 6.
Czas trwania umowy
Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres: od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 7.
Wszelkie zmiany i

uzupełnienia treści

Zmiany umowy
niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem

nieważności.

§ 8.
Postanowienia końcowe
l. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla
siedziby Ośrodka.
3. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu Rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dla których Administratorem Danych
jest Dyrektor MOSiR, za wyjątkiem obszaru niezbędnego do zawarcia umowy oraz dokonania wzajemnych rozliczeń
między Stronami.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaźdej ze stron.
Ośrodek

Partl/er
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Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzen'la o ochronie- dau}'ch osol;>ow)'ch z dnia ~7 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 1!9
z 04.05.2016) informuję. iz
l) adminimalOre-m Pani/Pana danych osobowych jest MOSiR z si~dzibą w Kędzierzynie·Kożlu, ul Jana PawIa II 29.
2) konta~1 z IllspeKtOrell'. Ckhrony Danych· iod@-mosirkkpl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będa w ,ell.! realizacji umowy oraz pra\\-TI!e usprawiedliwionego celu· na podstawie- An, 6 ust. I lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 b\'iemia2016 r oraz
4) odbiorcami PauiiPana dan~~b osoo<:l\\lych l>ęd" ""yłączrue podmioty up;J.wnio:łe do uzyskania dan;ch osobo""",h na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane boędą czas trwania unIO\>)' oru przez okres 6 klt!>CI wygaśnięciu umowy IV opardu o uzasadniony interes realizowany przez administratora
6) posiada Pani/Pan prawo do ządania od adminiSTratora do.SlępU do danych os.obo'\~ych, ich s,pros<owania. usunię-cil lub ograniczenia przetwarzania
7) ma panVPan prawo '\vniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakie odmowa podania danyd\ moze sku1~owac odmową zawm:ia urnowy

