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Gminą Kędzierzyn-Koźle - Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu,
Al. Jana Pawła II 29, 47-220 Kędzierzyn-Koźle posiadającym numery REGON 532437162. NIP
7491954792, reprezentowanym przez Dyrektora - Zenonę Kuś, działającą na podstawie
peblomocnictwa nr 01'.0052.7.1.2019 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 02.01.2019 r.,
zwanym dalej Odbiorcą
a
Janem Fecko prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Advertex, ul. Drzewieckiego 46
lok.3 , 54-129 Wrocław, REGON: 02084 J 801, NIP: 899-259-53-24, zwanym w treści urnowy
Dostawcą,

o

następującej treśc i :

§1
1. Przedmiotem niniejszej urnowy jest:
a) wykonanie przez Dostawcę plecaków w ilości 300 szt.,
b) nadruk na plecakach, zgodnie z zatwierdzonym projektem przez Odbiorcę,
c) transport do siedziby Odbiorcy.
2. Szczegółowy zakres rodzajowy i ilościo\yy przedmiottl niniejszej umowy
11.06.2019 r., stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

Dostawca zobowiązuje

się dostarczyć

określa

oferta z dnia

§2
przedmiot dostawy do dnia 06.09.2019 r. do siedziby Odbiorcy.

§3
1. Dostawcy przysługuje od Odbiorcy wynagrodzenie w kwocie 6309,90z1 brutto (słownie: sześć
tysięcy trzysta dziewięć 90/ 100 złotych) i będzie plal11e zgodn ie z wystawioną fakturą.
2. Dane do wystawienia faktury:
Nabywca: Gmina Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, NTP:
7492055601
Odbiorca/płatnik: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Al. Jana Pawła rr 29, 47-220 Kędzierzyn
Koźle

3.

Zapłata

wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez

Dostawcę·

4. Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy,
a w szczególności:
a) koszty dostawy przedmiotu umowy, w tym koszty załadunku, transpoltu i rozładunku ;
b) koszty wynikające z warunków realizacji zamówienia oraz inne niezbędne do prawidłowego
wykonania przedmiotu urnowy.
§-ł

1. Odbiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli
Dostawca wykonuje przedmiot umowy w sposób \"adliwy bądź sprzeczny z umową lub nie dostarczył
przedmiotu urnowy w terminie, o którym mowa w § 2 oraz nie reaguje na wezwania Odbiorcy do
zmiany sposobu wykonywania w wymaczonym przez Odbiorcę terminie.
2. Odbiorca może d ochodzi ć od Dostawcy kar umownych:

1

/
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a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Dostawca, w wysokości
15% wynagrodzenia umownego z przysługującego Odbiorcy,
b) 5% wynagrodzenia umownego z przysrugującego Odbiorcy umowy zgodnie z ofertą, za każdy
dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu zamówienia.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości rzeczywiście
poniesionych szkód, na zasadach ogólnych.
4. Dostawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia.

§S
bez pisemnej zgody zmienić ustalolilego sposobu wykomalilia umowy.
2. Dostawca gwarantuje:
a) że przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy wolny od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń
osób trzec ich,
b) zgodność elementów przedmiotu umowy, dostarczanych w ramach realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, z wamnkami oferty,
c) dobrą jakość plecaków i nadruku,
d) dostarczyć przedmiot niniejszej umowy w ilości i parametrach określonych przez Odbiorcę,
e) niezmienność cen jednostkowych w okresie realizacji całości przedmiotu niniejszej umow')'.
3. Dostawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu niniejszej umowy z należytą starannością,
zgodnie z:
a) zapisami własnej oferty,
b) wamnkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,
c) zasadami rzetelnej wiedzy oraz etyką zawodową i ustalonymi ZW)'czajami, z uwzględnieniem
ewentualnych uwag zgłaszanych przez upoważnionego pracownika MOSiR.

1. Dostawca nie

lIloże

§6
W razie

niemożności

dokonania

określonej czynności

Dostawca jest

obo\viązan}"

natychmiast o tym

powiadomić Odbiorcę.

§7

l. Dostawca nie
zgody Odbiorcy.

może powierzyć

2.
p.

Osobą uprawnioną

3.

Osobą upral'mioną

p.

wykonania

czyJIDości objętych usługą osobą
\~ykonania

trzecim bez pisemnej

do kontaktów z

Dostawcą

w sprawach

do kontaktów z
., tel.

Odbiorcą

w sprawach wykonania niniejszej umowy jest

niniejszej umowy jest

teJ.

§8
l. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.
1655, z późno zm .).
2. 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.

2

\

3. Wykonawca obowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych
w trakcie realizacji niniejszej umowy.
4. Najemca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczegó l ności dotyczące
go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią infOlmację publiczną
w rozmówieniu art. l ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publiczne, która
podlega udostępnieniu w trybie ustawy.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
6. Właściwym dla rozpoznania sporów wyniklych na tle reali zacji niniejszej umowy jest sąd
miejscowo właściwy dla siedziby Odbiorcy.
7. Zmiany umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Dostawca

Odbiorca

/7

11

D y

.,...."..~IIJ'~
l:)

, '

1 1_

j

o

l=i

~

''i'~I/I1tflZ

54 J29 Wrocław

.....<lrl

Fecko

S'y110"", Z togo
oa,IV:~ny i m;.~n;Jfibty

, u. n ~
. .
IP: 899-2 59-53_24 . '''\~1Ctkl.go 46 lok.J
lWiW.advertox "'
• .REGON: 02Q841801
.,..,., &-ma/l' b'
lei. (71) 307 34 44
. ,(JrO@adv~rle.lC.p,
, kom. 531 817 268

MIU5KI O$ROOfK SPORfU I RfKRfAL
4"1v220 R(>rt7.h'!~·z.'·r - r'-uźL:
,

-,-:-" PO' :i2

Zgodnie l art. 13 Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/6791 dnia 27 kwietnia 20!5 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w lwlązku z przetwarzaniem danv~h osobowych
I VI sprawie swobodnego przepływu takich danych OnlZ uchylenia dyrektywy 95!46/WE (ROY.», (Dz. Urz. UE L 119 104.05.2016) Informuję, 11:
1)
2}
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Admlnlstratol'llm PanI/Pan" dOlnych osobowych Jest MlejsklO~rodek Sportu I Rekreu •• .,., Kędzlerzynle·Koflu, ul. Jana Pawta II 29, reprezentowany przez Dyrektora.
KontaKt z Inspelctorem Ochrony Danych- ~C":... -~:';:'. I tel. 575·555-938.
Będziemy pnetwarnc Pani/Pan dane osobowe dla potrzeb ~awareiil umowy, w ~ • jej wykonan ia oraz do wystawienia faktury VAT I do wypełnian ia obowi"lku prawnego
cląi~cego na Administratorze. Brak podania danych osobowych unlemotllwl zawarClf .mowy.
Podstawą prawną przetwarzania PanI/Pana dlnych osobowych iest w opilreiu o im. E ust. 1 lit. b I e rozporządzenia Patlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 - ROOO; 1)
konieczno" (eallzile)! ł\c:ątlłj nilS umowy. 2) wypełnienia obowiązku prawne&o c iąUl~go na .dminlstratorze, wcelu rozliczeń f1n.nsowy.:h, \'ol tym podatkowych,
Odbiorcami Psnt/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do I..:iskanla danych osobowych na pod$tilwie przepls6w prawCl
Będtllilmy przęchowyw~c Pilni/pana dane osobowe przez okres trw.mia I.aiłcej n.i L~vy orał patz okres przedawnienIa ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych
i cywilnych.
Posl~dll P,lnł{Pan prawo do tądllnia od IIdm!nlstratora dostl;pu do danych o$Obow'.,":n, Ich sprostowania, usunlęcla lub ogranlaenla przetwar.tanlll oraz prawo wycofania !,ody
na pl'2et~rzanle danych.
Mil Pani/Pan pl'llWO wniesienia skarsi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ocl";:.::;,y Oi!nyeh Osobowyeh
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