Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego nr 3/H9/2020
- Wykaz doświadczenia
…………………………………………..
Nazwa firmy/ imię i nazwisko
……………………………………………..
Adres
…………………………………………….
NIP/PESEL
…………………………………………….
Telefon do kontaktu
WYKAZ DOŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY
I. Zakres doświadczenia w realizacji usług tożsamych z postępowaniem ofertowym:
Lp.

Nazwa odbiorcy
realizowanej usługi

Termin realizacji
(początek/koniec), liczba
godzin

Zakres świadczenia usługi

1

2

3

Uwaga: Wykonawca obowiązany jest załączyć dowody (np. referencje, umowy) potwierdzające, że usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
………………………….......................................................
Miejscowość, data, czytelny podpis
osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3
do zapytania ofertowego nr 3/H9/2020
– Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
…………………………………………..
Nazwa firmy/ imię i nazwisko
……………………………………………..
Adres
…………………………………………….
NIP/PESEL
…………………………………………….
Telefon do kontaktu

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBISTYCH

Oświadczam,
że
jestem
Wykonawcą
nie
powiązanym
osobowo
lub
kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
Zamawiającym
lub
osobami
upoważnionymi
do
zaciągania
zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem
i
przeprowadzeniem
procedury
wyboru
Wykonawcy
a Wykonawcą polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spó łce jako wspó lnik spó łki cywilnej lub osobowej,

-

posiadanie co najmniej 10% udziałó w lub akcji,

-

pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeń skim, w stosunku pokrewień stwa lub powinowactwa w linii
prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewień stwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeń stwo, krewni małż onka/i) lub
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

-

…………………………………………….………………………………………………
Miejscowość, data, czytelny podpis
osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4
do zapytania ofertowego nr 3/H9/2020
- Oświadczenie o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej umożliwiającej wykonanie zamó wienia
…………………………………………..
Nazwa firmy/ imię i nazwisko
……………………………………………..
Adres
…………………………………………….
NIP/PESEL
…………………………………………….
Telefon do kontaktu

OŚWIADCZENIE
Przystępując do postępowania na wykonanie usług w projekcie:
„Aktywni w pracy - udostępnienie usług diagnostycznych, profilaktycznych i rehabilitacyjnych w celu
ułatwienia pozostania w zatrudnieniu i powrotu na rynek pracy osobom z zapalnymi chorobami układu
kostno- stawowego i mięśniowego”
Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w niniejszym postępowaniu, tj.:

1)
Znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamó wienia;
2)
Posiadam/y opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że jesteśmy
ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamó wienia,
któ rej
kserokopia
potwierdzona
za zgodność z oryginałem stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

…………………………….......................................................
Miejscowość, data, czytelny podpis
osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5
do zapytania ofertowego nr 3/H9/2020
– Oświadczenie o spełnianiu warunkó w udziału w postępowaniu
…………………………………………..
Nazwa firmy/ imię i nazwisko
……………………………………………..
Adres
…………………………………………….
NIP/PESEL
…………………………………………….
Telefon do kontaktu

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania na wykonanie usług w projekcie:
„Aktywni w pracy - udostępnienie usług diagnostycznych, profilaktycznych i rehabilitacyjnych w celu
ułatwienia pozostania w zatrudnieniu i powrotu na rynek pracy osobom z zapalnymi chorobami układu
kostno- stawowego i mięśniowego”
Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w niniejszym postępowaniu, tj.:
- nie wyrządziłem/liśmy szkody, nie wykonując zamó wienia lub wykonując je nienależycie, jeśli szkoda ta
została stwierdzona orzeczeniem sądu, któ re uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem
postepowania,
- nie jestem/jesteśmy podmiotem, w stosunku, do któ rego/któ rych otwarto likwidację lub któ rych upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcó w, któ rzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego,
- nie jestem/jesteśmy podmiotem któ ry zalega z uiszczeniem podatkó w, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadkó w gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu,
- nie jestem osobą fizyczną, któ rą prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamó wienia, przestępstwo przeciwko prawom osó b wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
…………………………….......................................…
Miejscowość, data, czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 6
do zapytania ofertowego nr 3/H9/2020
– Oświadczenie dot. personelu projektu (276 godz.)

…………………………………………..
Nazwa firmy/ imię i nazwisko
……………………………………………..
Adres
…………………………………………….
NIP/PESEL
…………………………………………….
Telefon do kontaktu
OŚWIADCZENIE
Oświadczam/y, że łączne zaangażowanie zawodowe personelu projektu/moje łączne zaangażowanie,
niezależnie od formy zaangażowania, w realizację wszystkich projektó w finansowanych z funduszy
strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źró deł, w tym środkó w własnych beneficjenta i innych
podmiotó w, nie przekracza 276 godzin miesięcznie*. Do ww. limitu wlicza się okres urlopu wypoczynkowego
oraz czas niezdolności do pracy w skutek choroby.

……………………………..........................................
Miejscowość, data, czytelny podpis
osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 7
do zapytania ofertowego nr 3/H9/2020
Wzór umowy wraz z załącznikami (m.in. umowa powierzenia danych osobowych, sprawozdanie z czasu
pracy,)

WZÓR UMOWY
NR ……./2020/H9
wspó łfinansowany ze środkó w Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewó dztwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej VIII. Regionalne kadry
gospodarki opartej na wiedzy: Działanie: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji
leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powró t do pracy. Poddziałanie: 8.3.2. Realizowanie
aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.
Zawarta w dniu ………………..r w Częstochowie pomiędzy:
Ekovita Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie ul. Klasztorna 23 NIP 573-03-02-590
Regon 008197574 w imieniu któ rego działa:
Karwowska Karolina, V-ce Prezes Zarządu Spó łki
zwanym w treści umowy „ realizatorem projektu, zamawiającym”,
a

…………………………………, NIP:…………………………….., REGON: …………………………
zwanym/-ną dalej „Wykonawcą, przyjmującym zamó wienie " o następującej treści:
Podstawa umowy
Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu
o zapytanie ofertowe, o numerze sprawy: 2/H9/2020
§1
1. Przedmiotem zamó wienia jest realizacja szkoleń dla uczestników w ramach realizacji projektu pt.:
Aktywni w pracy - udostępnienie usług diagnostycznych, profilaktycznych i rehabilitacyjnych w
celu ułatwienia pozostania w zatrudnieniu i powrotu na rynek pracy osobom z zapalnymi
chorobami układu kostno- stawowego i mięśniowego (zwanego w treści umowy „Projektem”),
wspó łfinansowanego ze środkó w Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewó dztwa Ś ląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej VIII. Regionalne
kadry gospodarki opartej na wiedzy: Działanie: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i
rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powró t do pracy. Poddziałanie: 8.3.2.
Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej dla mieszkań có w

Wojewó dztwa Śląskiego. Celem projektu jest przywró cenia możliwie maksymalnej sprawności fizycznej
oraz zdolności do aktywności zawodowej 420 osobom aktywnym zawodowo lub deklarującym gotowość
do podjęcia zatrudnienia, za pomocą działań prewencyjnych i rehabilitacyjnych ukierunkowanych na
zniwelowanie występowania zapalnych choró b układu kostno-stawowego i mięśniowego.
2. Wykonawca będzie realizował umowę z uwzględnieniem zakresu i warunkó w opisanych w zapytaniu
ofertowym oraz ofercie, zgodnie ze szczegó łowym opisem.
§2
1. Strony uzgadniają termin obowiązywania umowy na okres od dnia podpisania do 04/2022
roku.
2. Wykonawca uwzględniając okres obowiązywania umowy oraz ilość godzin szkoleniowych,
zobowiązany jest podjąć działania mające na celu jej realizację w taki sposó b, aby zakoń czenie działań
nastąpiło najpó źniej do dnia wskazanego w umowie jako data zakoń czenia obowiązywania umowy.
3. Usługi będą świadczone w miejscach wskazanych w ofercie Wykonawcy, złożonej w postępowaniu
poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego
z Wykonawcą, chyba że Zamawiający wyraził zgodę na zmianę miejsca realizacji usługi.
§3
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i przygotowanie do prawidłowej realizacji umowy zgodnie
z obowiązującymi wytycznymi i przepisami.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do prawidłowej dokumentacji prowadzonych usług, według wzoru
opracowanego przez Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr …... do umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest poddać się okresowej kontroli i ocenie realizacji umowy, w
szczegó lności w celu badania:
a) stanu realizacji umowy
b) efektywności, rzetelności i jakości realizacji umowy,
c) prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu wszelkich informacji o przebiegu wykonywania
umowy.
§4
1) Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług opisanych w §1 umowy za wynagrodzeniem, o
któ rym mowa w §5 umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.
2) W ramach projektu przyjmujący zamó wienie będzie realizował zadania wyszczegó lnione w projekcie,
tj.: będzie przeprowadzał szkolenia dla uczestnikó w projektu zgodnie z jego założeniami.
3) Stawka wynagrodzenia za szkolenie w ramach realizacji usług, określona w §5 ust. 1 niniejszej
umowy, a ewentualne jej zmiany mogą następować wyłącznie w przypadkach określonych w §10 umowy
4) Usługi zostaną wycenione na podstawie szczegó łowego opisu dołączonego jako
załącznik nr ... do umowy.
5) Zamawiający ma prawo do jednostronnego zmniejszenia ilości osó b objętych usługą w przypadku
zmniejszenia się liczby uczestnikó w, poprzez pisemne zawiadomienie Wykonawcy.
§5

1. Wynagrodzenie stanowić będzie iloczyn zrealizowanych usług, wynoszącej………. zł brutto (słownie:
……………… brutto) oraz zsumowaną łączną ilość zrealizowanych przez Wykonawcę usług, tj. max.
…………… zł brutto.
2. Wynagrodzenie wypłacone będzie Wykonawcy po zakoń czeniu miesiąca, na wskazany przez
Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty wpływu złożonej przez
Wykonawcę rachunku/faktury, chyba, że zaistnieją okoliczności, o któ rych mowa w §4 ust. 3 niniejszej
umowy.
3. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest zatwierdzenie przez Zamawiającego prawidłowo
sporządzonego protokołu zdawczo-odbiorczego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do umowy,
któ rego integralną częścią będzie prawidłowo sporządzona dokumentacja, opracowana zgodnie z wzorem
określonym w załączniku nr 2 oraz 2a do umowy, uwzględniająca liczbę zrealizowanych usług.
4. W przypadku konieczności dokonania korekty lub uzupełnienia sporządzonej dokumentacji określonej
w §5 ust.3, termin płatności wskazany w § 5 ust.2 ulegnie odpowiedniemu wydłużeniu do czasu
zatwierdzenia skorygowanej dokumentacji przez Zamawiającego.
5. Zamawiający zobowiązany jest wypłacić wynagrodzenie za wykonaną usługę, z zastrzeżeniem
dostępności środkó w na finansowanie działań realizowanych w Projekcie na rachunku bankowym
Zamawiającego. W przypadku zmiany terminó w wpłaty transz środkó w finansowych przez Instytucję
Zarządzającą, wynagrodzenie zostanie wypłacone niezwłocznie po uzyskaniu przez Zamawiającego
dostępności w/w środkó w finansowych.
6. W przypadku wystąpienia okoliczności, w wyniku któ rych nastąpi opó źnienie terminu wypłaty
należności, Wykonawca oświadcza, iż zrzeka się odsetek z tytułu opó źnienia wypłaty należności.
7. Wykonawca wystawi rachunek za wykonaną usługę, ze wskazaniem danych: NABYWCA: Ekovita sp. z
o.o. ul. Klasztorna 23, 42-200 Częstochowa NIP: 573-03-02-590
8. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia za przeprowadzoną usługę wyłącznie na wskazany przez
Wykonawcę firmowy rachunek bankowy służący do prowadzenia działalności gospodarczej, w ramach
któ rej wykonywana jest usługa.
§6
1. Dokumentacja tworzona w ramach realizacji Umowy stanowi własność Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu – na każde żądanie - wgląd do prowadzonych
przez siebie dokumentó w związanych z realizowaną umową, w tym w szczegó lności dokumentacji
merytorycznej i finansowej oraz do przedłożenia żądanych dokumentó w Instytucji Zarządzającej.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji w trakcie wykonywania czynności w
toku realizacji umowy w sposó b zapewniający poufność i bezpieczeń stwo, zachowując wymogi określone
przepisami prawa i umową, w szczegó lności w zakresie ochrony danych osobowych.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji medycznej.
5.
Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie po wykonaniu czynności w toku realizacji umowy
przekazać Zamawiającemu dokumentację związaną z jej realizacją.
6. Dokumentacja projektowa winna być prowadzona zgodnie z w/w umową realizatora oraz założeniami
RPO Wojewó dztwa Śląskiego a przede wszystkim z harmonogramem realizacji projektu.
7.
W przypadku rozwiązania umowy, Wykonawca jest obowiązany niezwłocznie przekazać
Zamawiającemu całą prowadzoną przez siebie w toku realizacji umowy dokumentację.
8. Najpó źniej w dniu rozwiązania umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu na
piśmie informację o sprawach niedokoń czonych, będących w toku lub wymagających natychmiastowego
załatwienia.

§7
1. W ramach realizacji niniejszej umowy, Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe uczestnikó w
Projektu zgodnie z umową oraz przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osó b fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE – dalej: „RODO”, i przepisami krajowymi.
2. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Wojewó dztwa Śląskiego, pełniący funkcję Instytucji
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewó dztwa Śląskiego na lata 2014-2020 (zwany
w treści umowy: „Instytucją Zarządzającą” lub „IZ”), mający siedzibę przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.
3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązkó w związanych z realizacją
niniejszej umowy, zawartej w ramach Projektu, na zasadach określonych w projekcie.
4. Podanie danych przez uczestnika Projektu jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w
Projekcie. Odmowa ich podania jest ró wnoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach
Projektu.
§8
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za terminowe i należyte wykonanie przedmiotu umowy w
okresie jej trwania oraz pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody powstałe na skutek
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, tak wobec Zamawiającego jak i osó b
trzecich.
2. W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody w trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest
do pokrycia całej szkody.
§9
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
a) 15% maksymalnego wynagrodzenia umownego, określonego w §5 umowy - w razie niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy,
b) 15% maksymalnego wynagrodzenia umownego, określonego w §5 umowy - w razie odstąpienia od
umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za któ re odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
2.
Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne, na
zasadach ogó lnych.
3. Kary umowne, o któ rych mowa w ust.1 powyżej mogą być kumulowane.
4. W razie nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do potrącenia
kwot należnych tytułem kar umownych, o któ rych mowa w ust. 1 powyżej z wynagrodzenia Wykonawcy.
§10
1. Zmiany treści umowy, jej rozwiązanie, odstąpienie od niej albo jej wypowiedzenie wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje zmianę postanowień umownych w przypadku zaistnienia następujących
okoliczności:

a) nastąpi zmiana przepisó w prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
zamó wienia (np. przepisy podatkowe, przepisy w zakresie ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych itp.),
b) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowie o
dofinansowanie projektu pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Zarządzającą lub będzie wynikać z
wymogó w stawianych Zamawiającemu jako Beneficjentowi przez Instytucję Zarządzającą, w
szczegó lności w zakresie ochrony danych osobowych;
c) z powodu wystąpienia okoliczności o charakterze siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia
losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, któ rego nie można było przewidzieć z
pewnością, w szczegó lności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.
§11
Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie przez Zamawiającego umowy przyjmuje się w
szczegó lności sytuację, w któ rej wykonawca nie realizuje umowy zgodnie z postanowieniami i przyjętymi
wymogami, w tym z rażącym naruszeniem postanowień określonych w § 1 -§3 oraz § 6 - § 7 umowy,
narusza zasady w zakresie przetwarzania danych osobowych lub odmawia podpisania aneksu w
przypadkach, o któ rych mowa w §10 ust.2 umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
§12
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo zamó wień publicznych, a nadto w zakresie ochrony danych osobowych przepisy
RODO oraz odpowiednie przepisy krajowe.
2. Dla rozpatrzenia ewentualnych sporó w właściwy będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwó ch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
4. Załączniki do umowy, w tym Druki służące do prawidłowej dokumentacji realizowanych usług, według
wzoró w opracowanych przez Zamawiającego z uwzględnieniem specyfiki Projektu stanowią integralną
część niniejszej umowy.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – wykaz zrealizowanych konsultacji
Załącznik nr 2 – Indywidualna lista potwierdzająca odbyte konsultacje
Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

…………………………………….
Realizator projektu

……………………………….
Wykonawca

Załącznik nr 1 do umowy nr ……./2020/H9 z dnia …..…
- wykaz zrealizowanych konsultacji
WYKAZ ZREALIZOWANYCH KONSULTACJI W MIESIĄCU………………………
KONSULTACJĘ ………………………………………
( reumatologiczne, rehabilitacyjne, psychologiczne, podologiczne)

Lp
.

TERMINY
konsultacji

Rodzaj konsultacji
(reumatologiczna,
rehabilitacyjna,
psychologiczna, itp.)

Liczba
konsultacji

Osoba
udzielająca
konsultacji
(Imię i
Nazwisko)

Rodzaj wizyty

PODPIS

A. WYPEŁNIA WYKONAWCA
PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
Jako wykonawca usługi oświadczam, że potwierdzam prawidłowość jej wykonania zgodnie z zawartą
umową.
B. WYPEŁNIA ZLECAJĄCY
W imieniu Zlecającego potwierdzam/nie
i dokonuję/ nie dokonuję* odbioru usługi:

potwierdzam*

prawidłowe

wykonania

zlecenia

a) Bez zastrzeżeń .
b) Z zastrzeżeniami:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C. WYPEŁNIA WYKONAWCA I ZLECAJĄCY

………………………………
(podpis Wykonawcy)

………………………………………….
(podpis Zlecającego

Załącznik nr 2 do umowy nr ……./2020/H9 z dnia …..…
- Indywidualna lista potwierdzająca odbyte konsultacje
Imię i nazwisko uczestnika/uczestniczki: ……………………………………………………….
PESEL UCZESTNIKA*………………………………………………………...

OŚWIADCZENIE
POTWIERDZENIE OBECNOŚCI:

Potwierdzam uczestnictwo w konsultacjach zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.

TERMINY
konsultacji

Rodzaj konsultacji
(reumatologiczna, rehabilitacyjna,
psychologiczna, itp.)

Osoba udzielająca
konsultacji
(Imię i Nazwisko)

PODPIS UCZESTNIKA

Załącznik nr 3 do umowy nr ……./2020/H9 z dnia …
- Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawarta dnia ……………………….. w ……………………., pomiędzy stronami:
1. Ekovita sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Klasztornej 23, NIP: 573-03-02-590, reprezentowanym
przez:
V-ce Prezesa Zarządu – Panią Karolinę Karwowską
zwanym dalej „Powierzającym”,
a
2. …………………………………., reprezentowanym przez …………….
zwanym w treści Umowy „Przetwarzającym”,
w dalszej części Umowy Powierzający i Przetwarzający są nazywani łącznie Stronami lub każde oddzielnie
Stroną.
Mając na uwadze, że:
I. Strony w dniu ……………………….... zawarły umowę nr …………………………, (zwaną dalej Umową podstawową)
dotyczącą realizacji projektu, a w związku z jej wykonywaniem Powierzający powierza Przetwarzającemu
przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym niniejszą Umową powierzenia przetwarzania
danych osobowych, zwaną dalej „Umową”.
II. Celem Umowy jest ustalenie warunkó w, na jakich Przetwarzający wykonuje operacje przetwarzania Danych
Osobowych w imieniu Powierzającego.
III. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Wojewó dztwa Ś ląskiego, pełniący funkcję Instytucji
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewó dztwa Ś ląskiego na lata 2014-2020, mający
siedzibę przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.
IV. Strony zawierając Umowę dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania Danych Osobowych, aby
odpowiadały one postanowieniom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osó b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogó lne rozporządzenie o
ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z
2018 r., poz. 1000 z pó źn. zm).
Strony postanowiły zawrzeć niniejszą Umowę o następującej treści:
§ 1 Opis Przetwarzania
1. Przedmiot [Art. 28, ust. 3 RODO]. Na warunkach określonych Umową Powierzający powierza
Przetwarzającemu przetwarzanie (w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO), opisanych dalej w Umowie Danych
Osobowych. Pod pojęciami „Dane Osobowe” lub „Dane” użytymi w niniejszej Umowie Strony rozumieją Dane
Osobowe zdefiniowane w art. 4 pkt 1 RODO.

2. Przedmiot [Art. 28, ust. 3 RODO]. Powierzający powierza Przetwarzającemu do przetwarzania Dane
Osobowe w celu prawidłowej realizacji Umowy podstawowej, a Przetwarzający zobowiązuje się do ich
przetwarzania z zachowaniem wszelkich obowiązkó w wynikających z obowiązujących przepisó w, w
szczegó lności określonych w art. 28 ust. 3 li. a)- h) RODO.
3. Czas [Art. 28, ust. 3 RODO]. Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie obowiązywania Umowy
podstawowej, z uwzględnieniem pozostałych postanowień niniejszej Umowy dotyczących obowiązkó w i
uprawnień przysługujących Stronom. Przetwarzający może przetwarzać Dane Osobowe ró wnież po
wygaśnięciu bądź rozwiązaniu Umowy, jeśli uprawnienie to wynika z obowiązujących przepisó w prawa.
4. Charakter i cel [Art. 28, ust. 3 RODO]. Charakter i cel przetwarzania wynikają z potrzeby realizacji Umowy
podstawowej. W szczegó lności:
a) celem przetwarzania jest realizacja obowiązkó w określonych Umową podstawową,
b) charakter przetwarzania będzie polegał na: (jednorazowym/wielokrotnym dostępie Przetwarzającego do
Danych Osobowych Powierzającego)
c) Powierzone Dane będą przetwarzane w następujący sposó b : (np. w formie papierowej/ elektronicznej).
5. Rodzaj danych [Art. 28 ust. 3 RODO].Rodzaje Danych Osobowych, kategorie osó b, któ rych Dane dotyczą
oraz czynności przetwarzania jakie będą wykonywane na Danych Osobowych wskazane są w Załączniku nr 1
do Umowy.
§ 2 Dalsze Przetwarzanie
1. Dalsze Przetwarzanie [Art. 28 ust. 2 RODO]. Przetwarzający może powierzyć przetwarzanie Danych (dalej
„Dalsze Przetwarzanie”) w drodze pisemnej umowy dalszego przetwarzania innemu przetwarzającemu (dalej
„Dalszy Przetwarzający”), jedynie w celu realizacji Umowy podstawowej i pod warunkiem uzyskania
uprzedniej akceptacji Dalszego Przetwarzającego przez Powierzającego.
2. Lista Dalszych Przetwarzających. „Lista Dalszych Przetwarzających” zaakceptowanych przez
Powierzającego określona została w Załączniku nr 2 do Umowy. W przypadku konieczności zmiany Załącznika
nr 2 Przetwarzający przekazuje jego nową wersję do akceptacji Powierzającego. Zmiana Załącznika nr 2 nie
stanowi zmiany Umowy.
3. Transfer obowiązków [Art. 28, ust. 4 RODO]. Dalszy przetwarzający powinien spełniać te same gwarancje
i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot Przetwarzający w niniejszej Umowie. Przetwarzający –
zachowując formę pisemną - zobowiązany jest nałożyć co najmniej takie same obowiązki na Dalszego
Przetwarzającego jakie nakłada na Przetwarzającego niniejsza Umowa.
§ 3 Obowiązki Przetwarzającego
1. Udokumentowane polecenie [Art. 28, ust. 3, lit.a RODO]. Niniejsza Umowa stanowi udokumentowane
polecenie Powierzającego , o któ rym mowa w przywołanym artykule.
2. Nieprzetwarzanie poza EOG [Art. 28, ust. 3, lit. a RODO].Przetwarzający oświadcza, że nie przekazuje
Danych do pań stwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej
„EOG”).
3. Poinformowanie o zamiarze przetwarzania poza EOG [Art.28, ust.3, lit. a RODO]. Jeżeli prawo unii
nakładałoby na Przetwarzającego obowiązek przekazywania Danych poza EOG, Przetwarzający informuje o

tym Powierzającego, w celu umożliwienia Powierzającemu podjęcia decyzji i działań niezbędnych do
zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem.
4. Bezpieczeństwo [Art. 28, ust. 3, lit. c RODO].Przetwarzający zobowiązany jest zapewnić ochronę Danych i
podjąć wszelkie środki ochrony Danych, o któ rych mowa w art. 32 RODO.
5. Dalsze Przetwarzanie [Art. 28, ust. 3, lit. d RODO].Przetwarzający zobowiązany jest przestrzegać
warunkó w korzystania z usług Dalszego Przetwarzającego.
6. Współpraca przy realizacji praw jednostki [Art. 28, ust. 3, lit. e RODO].Przetwarzający biorąc pod uwagę
charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga Powierzającemu poprzez odpowiednie środki
techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, któ rej dane dotyczą, w
zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
7. Wsparcie przy obowiązkach bezpieczeństwa [Art. 28, ust. 3, lit. f RODO].Przetwarzający uwzględniając
charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Powierzającemu wywiązać się z obowiązkó w
określonych w art. 32–36 RODO.
8. Legalność poleceń [Art. 28, ust. 3,lit h, akapit 2 RODO]. Jeżeli Przetwarzający poweźmie wątpliwości co
do zgodności z prawem wydanych przez Powierzającego poleceń lub instrukcji, Przetwarzający informuje
Powierzającego o stwierdzonej wątpliwości.
9. Minimalizacja [Art. 25, ust. 2 RODO]. Przetwarzający zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do Danych
Osobowych wyłącznie do osó b, któ rym dostęp do Danych jest potrzebny dla realizacji Umowy.
10. Rejestr [Art. 30, ust. 2 RODO]. Przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia rejestru kategorii
czynności przetwarzania Danych Osobowych zgodnego z RODO. Przetwarzający udostępniania na żądanie
Powierzającego prowadzony na podstawie Umowy rejestr.
11. Zachowanie tajemnicy [Art. 28 ust.3 lit. b RODO]. Przetwarzający zapewnia, by osoby upoważnione do
przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu
ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
12. Potwierdzenie kompetencji [Art. 39 ust. 1, lit. b RODO]. Przetwarzający zapewnia, aby osoby
upoważnione do przetwarzania Danych otrzymały odpowiednie szkolenie z zakresu ochrony Danych
Osobowych.
13. Prowadzenie dokumentacji. Przetwarzający zobowiązany jest do wprowadzenia odpowiednich
dokumentó w regulujących zasady ochrony danych osobowych i zobowiązuje się do ich stosowania, w tym
klauzuli informacyjnej zgodnej z art. 13-14 RODO.
14. Szkolenia pracowników. Przetwarzający zobowiązany jest do przeprowadzenia co najmniej jednego
szkolenia pracownikó w zaangażowanych w realizację Umowy podstawowej, w zakresie przetwarzania danych
osobowych, przed przystąpieniem do jej realizacji.
15. Inspektor Ochrony Danych. Przetwarzający zobowiązany jest do poinformowania Powierzającego o fakcie
powołania Inspektora ochrony danych osobowych i przekazania jego danych (o ile dotyczy).
16. Przeglądy Procedur. Raport. Przetwarzający zobowiązany jest do okresowych (nie rzadziej niż raz na pó ł
roku) przeglądó w obowiązujących procedur w zakresie ochrony danych osobowych, w szczegó lności w
kontekście ich adekwatności do zidentyfikowanego ryzyka oraz faktu przestrzegania ich przez wszystkie
zaangażowane osoby. Z czynności należy sporządzić pisemny raport.
17. Oprogramowanie antywirusowe. Przetwarzający zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych
wyłącznie przy użyciu sprzętu wyposażonego w oprogramowanie antywirusowe.

18. Zabezpieczone nośniki. Przetwarzający zobowiązany jest do przenoszenia danych osobowych wyłącznie
na zabezpieczonych nośnikach.
§ 4 Zobowiązanie do Zachowania Poufności
1. Zachowanie poufności. Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich Danych
Osobowych, informacji i materiałó w przekazanych lub udostępnionych mu, lub o któ rych wiedzę powziął
w związku z realizacją Umowy, a także powstałych w wyniku jej wykonania informacji i materiałó w w formie
pisemnej, graficznej lub jakiejkolwiek innej formie.
2. Informacje i materiały są objęte tajemnicą, nie mogą być bez uprzedniej zgody Powierzającego udostępniane
jakiejkolwiek osobie trzeciej, ani też ujawnione w inny sposó b, chyba że w dniu ich ujawnienia były
powszechnie znane albo muszą być ujawnione zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
orzeczeniem sądó w lub upoważnionych organó w pań stwowych.
§ 5 Powiadomienie o Naruszeniu Ochrony Danych
Powiadomienie o naruszeniu [Art. 33 RODO]. Przetwarzający powiadamia Powierzającego o podejrzeniu
naruszenia ochrony Danych nie pó źniej niż w 24 godziny od wykrycia potencjalnego naruszenia ochrony
Danych.
§ 6 Obowiązki Powierzającego
1. Powierzający zobowiązany jest wspó łdziałać z Przetwarzającym w wykonaniu Umowy, udzielać
Przetwarzającemu wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności poleceń Powierzającego .
2. Powierzający oświadcza, że przetwarza Dane Osobowe zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 RODO.
§ 7 Nadzór
1. Udzielenie informacji [Art. 28, ust. 3, lit. h RODO]. Przetwarzający udostępnia Powierzającemu wszelkie
informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązkó w, o któ rych mowa w przepisach oraz niniejszej
Umowie oraz umożliwia Powierzającemu lub audytorowi upoważnionemu przez Powierzającego
przeprowadzanie audytó w, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich.
2. Powierzający uprzedzi o planowej inspekcji lub audycie Przetwarzającego na co najmniej 3 dni robocze
przed jej rozpoczęciem. Powierzający nie będzie nadużywał prawa do kontroli.
§ 8 Odpowiedzialność
1. Odpowiedzialność. [Art. 82, ust. 2 RODO]. Podmiot Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane
przetwarzaniem, gdy nie dopełnił obowiązkó w, któ re RODO nakłada bezpośrednio na podmioty
przetwarzające, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Powierzającego lub wbrew tym
instrukcjom.
2. Jeżeli Dalszy Przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązkó w ochrony Danych,
odpowiedzialność wobec Powierzającego za ich niewypełnienie przez Dalszego Przetwarzającego spoczywa na
Przetwarzającym.
§ 9 Okres Obowiązywania i wypowiedzenie Umowy

1. Czas obowiązywania [Art. 28, ust. 3 RODO]. Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania umowy
podstawowej.
2. W przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia umowy podstawowej - wobec wygaśnięcia celu przetwarzania
- niniejszą Umowę uznaje się za rozwiązaną lub wypowiedzianą z tym samym dniem.
3. Powierzający może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Przetwarzający:
a) Przetwarza Dane w sposó b niezgodny z umową,
b) Pomimo wezwania do usunięcia uchybień stwierdzonych w ramach kontroli, nie usunie ich w wyznaczonym
terminie,
c) Powierzył przetwarzanie Danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Powierzającego lub z
naruszeniem obowiązujących przepisó w.
§ 10 Usunięcie Danych
1. Usunięcie Danych [Art. 28, ust. 3, lit. g RODO]. Z chwilą rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy
Przetwarzający nie ma prawa dalszego przetwarzania powierzonych Danych i jest zobowiązany do (według
wyboru Powierzającego):
a) usunięcia Danych i usunięcia wszelkich istniejących kopii Danych, lub
b) zwrotu Danych i usunięcia wszelkich istniejących kopii Danych, w terminie 14 dni chyba, że Powierzający
postanowi inaczej lub prawo Unii Europejskiej lub prawo pań stwa członkowskiego nakazują dalej
przechowywanie Danych lub dalsze przetwarzanie Danych jest niezbędne do celó w związanych z roszczeniami
Stron. W przypadku braku decyzji Powierzającego w odniesieniu do liter a) i b) niniejszego ustępu Strony
ustalają, że przetwarzający usuwa Dane oraz wszystkie istniejące kopie Danych.
§ 11 Postanowienia Końcowe
1. Wejście w życie. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.
2. Zmiany Umowy. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
3. Właściwość sądu. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporó w powstałych w związku z realizacją Umowy
jest sąd właściwy dla siedziby Powierzającego.

4. Egzemplarze. Umowę sporządzono w dwó ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

………………………………………
Powierzający

……………………………………………
Przetwarzający

Załącznik nr 1
Rodzaj danych, kategorie osób, których dane dotyczą oraz czynności przetwarzania
I. Rodzaj Danych Osobowych będących przedmiotem przetwarzania, w ramach Umowy: np.:
1. nazwisko i imiona, numer PESEL,
2. imiona rodzicó w,
3. numer NIP,
4. seria i numer dowodu osobistego, numer paszportu,
5. data i miejsce urodzenia,
6. sytuacja zawodowa,
7. adres zamieszkania lub pobytu/zameldowania,
8. informacja o stopniu niepełnosprawności, stanie zdrowie, uzależnieniach,
9. informacje o członkach rodziny (stopień pokrewień stwa, stan cywilny),
10. istniejące obciążenia finansowe,
11. źró dła i wysokość dochodó w,
12. nr rachunku bankowego, nr telefonu,
13. informacja o przyznanych świadczeniach,
14. informacja o zrealizowanych świadczeniach,
15. płeć,
16. obywatelstwo,
17. Informacje o edukacji, nazwa i adres szkoły,
18. orzeczenia sądowe i administracyjne,
19. sytuacja mieszkaniowa,
20. pozycja na rynku pracy,

II. Kategorie osó b, któ rych Dane Osobowe będą przetwarzane, w ramach Umowy:
1. …………..
2. ………………
III. Czynności przetwarzania, któ re będą wykonywane na Danych Osobowych, w ramach Umowy: ( zgodnie z
art. 4 pkt 2 RODO, np.
1) zbieranie,
2) utrwalanie,

3) organizowanie,
4) porządkowanie,
5) przechowywanie,
6) adaptowanie /lub modyfikowanie,
7) pobieranie,
8) przeglądanie,
9) wykorzystywanie,
10) ujawnianie poprzez przesłanie,
11) rozpowszechnianie /lub innego rodzaju udostępnianie,
12) dopasowywanie/ lub łączenie,
13) ograniczanie,
14) usuwanie lub niszczenie.
Załącznik nr 2
Lista Dalszych Przetwarzających
1. ………………….. (* w przypadku braku Dalszych Przetwarzających należy wpisać „ BRAK”).

