Kraków, 24 lipca 2019 r.
Zaproszenie do składania ofert
w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z protokołu dyplomatycznego i etykiety
zwane dalej „zaproszeniem”
Szkolenie zostanie zrealizowane na potrzeby realizacji projektu Uniwersytetu Jagiellońskiego
WelcomeJU-wsparcie potencjału uczelni i pracowników administracji w obszarze obsługi
zagranicznej kadry akademickiej, nr umowy o finansowanie PPI/WTP/2018/1/00013/U/001.
I.
Zamawiający:
Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków,
NIP: 675-000-22-36, REGON: 000001270
Nazwa jednostki wykonującej zadanie:
Dział Współpracy Międzynarodowej UJ , ul. Czapskich 4, 31-113 Kraków;
tel. +4812-663-38-50
e-mail: barbara.chmielowska@uj.edu.pl
strona internetowa: www.dwm.uj.edu.pl
Tryb udzielenia zamówienia:
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania
ofertowego o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 30.000 EURO do którego nie
stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz.U. z
2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).
II.
Opis przedmiotu zamówienia.
a) Przeprowadzenie dwudniowego szkolenia z protokołu dyplomatycznego i etykiety dla kadry
administracyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego obsługującej zagranicznych gości, zagraniczną kadrę
akademicką, dla dwóch grup. Zajęcia mają być prowadzone w formie warsztatu z elementami case
studies. W ramach szkolenia dla każdej grupy Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia
obowiązków określonych poniżej w niniejszym punkcie Zaproszenia oraz zorganizuje pokazowy obiad
zasiadany dla maksymalnie 25 osób.
Pokazowy obiad zasiadany powinien uwzględnić:
instrukcje przygotowania zaproszenia na obiad,
instrukcje dotycząca porządku stołu, tj. sposobu rozsadzania gości,
dekoracja stołu (np. obrus, świecznik itp.),
odpowiednio dobrane do każdej potrawy talerze i sztućce,
serwis kelnerski,
miejsce i sale, w którym ma odbyć się zasiadany obiad,
menu składające się z: przystawki gorącej lub zimnej, zupy, dania głównego, deseru,
kawy, napojów bezalkoholowych,

prezentacje i instruktaż dotyczący podawania odpowiednich napoi: alkoholowych i
bezalkoholowych, w tym doboru napoi do dań, sposobu ich serwowania uwzględniającego
rodzaj, kolejność i naczynia, w których serwuje się odpowiednie napoje.
Zajęcia powinny być prowadzone w sposób interaktywny.
Zamówienie obejmuje przeprowadzenie szkolenia dla dwóch grup, każda grupa będzie liczyć
maksymalnie po 25 osób, w sumie maksymalnie przeszkolonych zostanie 50 osób.
Termin szkolenia: I grupa odbędzie szkolenie w 2019 r., II grupa w 2020 r. (dokładne terminy
do uzgodnienia po wyborze Wykonawcy).
Czas trwania jednego szkolenia: 2 dni; 8 godzin (1 godzina/45 min) /1 dzień
Rekrutacja uczestników na szkolenie zostanie przeprowadzona przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia materiałów szkoleniowych, certyfikatów, testów
znakami Funduszy Europejskich, nazwą Programu Welcome to Poland, znakiem Unii Europejskiej z
nazwą Europejski Fundusz Społeczny oraz logotypem NAWA. Zestaw logotypów dostępny jest do
pobrania ze strony www.nawa.gov.pl. Materiały szkoleniowe, certyfikaty, testy powinny zawierać
informacje o otrzymaniu dofinansowania z Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Wspólny Słownik Zamówień: 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe
b) Zakres tematyczny szkolenia: obejmuje w szczególności zasady protokołu dyplomatycznego,
etykieta korespondencji urzędowej: korespondencja urzędowa i oficjalna, zagadnienia precedencji
i tytulatury z uwzględnieniem specyfiki Unii Europejskiej, różnice kulturowe, organizacja eventów
w tym: organizacja i planowanie wizyt, ceremonii, przyjęć oraz konferencji prasowych, usadzanie
gości, etykieta zaproszeń, organizacja wizyt zagranicznych, przyjmowanie zagranicznych delegacji,
zasady savoir-vivre.
c) Koszt jednego szkolenia (tj. dla jednej grupy szkoleniowej) musi zawierać:
1. Przeprowadzenia i przygotowanie szkolenia w tym obiadu zasiadanego w Krakowie oraz wszystkie
niezbędne koszty w celu prawidłowego wykonania zamówienia, w szczególności: koszty sali oraz
niezębnych produktów spożywczych oraz napojów związanych z przygotowaniem obiadu (dla 25
osób/grupa)
2. Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika.
3. Imienny certyfikat dla każdego uczestnika, który ukończył szkolenie.
4. Przeprowadzenie ankiety umożliwiającej sprawdzenie wzrostu kompetencji doskonalonych w
trakcie przedmiotowego szkolenia (na „wejście i wyjście”).
III. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego:
1. Zamawiający zapewni Wykonawcy możliwość zrealizowania zamówienia, zobowiązując się
do:
ustalenia we współpracy z Wykonawcą harmonogramu szkolenia z uwzględnieniem
dostępności wybranego prowadzącego oraz sal (poza miejscem na obiad zasiadany, za które
odpowiada Wykonawca);

zapewnienia miejsca przeprowadzenia szkolenia (poza miejscem na obiad zasiadany,
za które odpowiada Wykonawca); o miejscu przeprowadzenia szkolenia Wykonawca będzie
powiadomiony nie później niż na pięć dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia;
umożliwienia konsultacji z przedstawicielami Zamawiającego odnośnie
szczegółowych treści szkolenia;
przekazania informacji dotyczącej liczby uczestników szkolenia nie później niż na trzy
dni robocze przed zaplanowanym rozpoczęciem. Rekrutacja uczestników szkolenia będzie
przeprowadzona przez Zamawiającego;
2. W przypadku uzasadnionej nieobecności, w danym dniu zajęć, wyznaczonego
prowadzącego, Wykonawca zobowiązany jest - w nowym terminie - zapewnić odpracowanie
zajęć, które nie odbywały się z powodu nieobecności. Jednakże, za zgodą Zamawiającego, w dniu
nieobecności wyznaczonego prowadzącego, Wykonawca może także zapewnić obecność innego
prowadzącego .
3. Zajęcia (poza zajęciami związanymi z przeprowadzeniem obiadu zasiadanego) odbędą się w
miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający zapewnia salę, komputer, rzutnik
multimedialny, ekran, planszę do pisania.
4. Potwierdzeniem wykonania usługi będzie zaakceptowany przez Zamawiającego protokół
przeprowadzenia szkolenia. Protokół dostarczy Zamawiający.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo ewaluacji planu szkolenia oraz prawo do zmiany liczby
uczestników dla poszczególnej grupy szkoleniowej w zakresie +/- 10 osób.
6. Zamawiający informuje, iż realizacja przedmiotu zamówienia będzie poddana nadzorowi
Zamawiającego. Podczas prowadzonego szkolenia może mieć miejsce zapowiedziana lub
niezapowiedziana wizytacja przedstawiciela Zamawiającego lub przedstawicieli instytucji
finansujących i kontrolujących projekt. Na początku i na końcu szkolenia przeprowadzona
zostanie ankieta umożliwiająca sprawdzenie wzrostu kompetencji doskonalonych w trakcie
przedmiotowego szkolenia.
7. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia i przygotowania szkolenia.
8. Wykonawca zobowiązuje się do wydania imiennego certyfikatu dla każdego uczestnika który
ukończył szkolenie
9. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenie wśród wszystkich uczestników szkoleń
ankiet umożliwiających sprawdzenie wzrostu kompetencji doskonalonych w trakcie
przedmiotowego szkolenia (na „wejście i wyjście”).
10. Wykonawca zobowiązuję się przedstawienia programu szkolenia, który zostanie złożony
wraz z ofertą oraz zapewnienia zorganizowanie pokazowego obiadu zasiadanego, w miejscu i
zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego, zgodnie z opisem w pkt. II a)
IV. Termin i miejsce wykonania zamówienia.
1. Szkolenie będzie realizowane w okresie od zawarcia umowy najpóźniej do 30.06.2020 r, przy
czym zakłada się, iż szkolenie dla pierwszej grupy uczestników odbędzie się w 2019 r. a
szkolenia dla drugiej grupy – w 2020 r.
2. Godziny rozpoczęcia szkolenia i dokładne terminy realizacji szkolenia zostaną ustalone
z wyłonionym Wykonawcą na etapie realizacji umowy.

3. Szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia, tj. terminy oraz godziny
szkoleń i dla poszczególnych grup, zostaną ustalone po zawarciu Umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w porozumieniu z Wykonawcą terminów
rozpoczęcia i zakończenia szkolenia.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, tj. osoby fizyczne, osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej, spełniające następujące warunki:
a) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem oraz
dysponują potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonania zamówienia.
b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
c) są lub dysponują osobami, które w ciągu ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia upływu terminu
składania ofert, zrealizowały lub realizują 3 szkolenia w zakresie protokołu dyplomatycznego i
etykiety oraz posiadają min. 2 lata doświadczenia związanego z pracą z zakresu protokołu
dyplomatycznego, w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym.
Wykonawca jest zobowiązany do wykazania spełnia warunków udziału w postępowaniu poprzez
złożenia oświadczenia zawierającego informacje niezbędne do potwierdzenia spełnienia warunku
udziału w postępowaniu (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) oraz
przestawienia programu szkolenia.
2. Warunkiem ubiegania się o wykonanie zamówienia jest brak powiązań kapitałowych lub
osobowych Zamawiającego i Wykonawcy. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wzór oświadczenia o spełnianiu powyższych warunków stanowi integralną cześć oferty (załącznik
nr 1 do zaproszenia).
VI. Kryteria oceny i wyboru oferty
1. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu oraz złożonych przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu,
spełniających wymogi niniejszego zaproszenia.

2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny
ofert:
Kryteria wyboru oferty:
•
najniższa cena (cena brutto) – 100%
Ocena kryteriów zostanie dokonana na podstawie poniższego wzoru:
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium.
ΣPK = PC, gdzie:
PC - liczba punktów za kryterium „Cena oferty”,
(PC) - Cena oferty brutto - 100 %
W ramach kryterium ceny oferty przyjęto następujący wzór:
najniższa oferowana cena brutto spośród ważnych ofert
PC = ------------------------------------------------------------------------------ x 100 %
cena brutto oferty badanej
Liczba punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
Cena zaproponowana w ofercie powinna być cenną brutto (z uwzględnieniem ceny netto) podaną
w PLN i musi zawierać: wszelkie koszty i składniki niezbędne do zrealizowania zamówienia. Ponadto,
jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku publicznoprawnego, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
obowiązkową opłatę publiczno-prawną, którą Zamawiający ma obowiązek rozliczyć.
Wartość oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia opisanego w punkcie II Opis przedmiotu zamówienia, powyżej, w tym materiały
szkoleniowe, certyfikaty, wydruki, koszty realizacji obiadu zasiadanego i wszystkie inne materiały
niezbędne do przeprowadzenia zajęć.
Cena ofertowa podana przez Wykonawcę obowiązuje przez cały okres ważności oferty i zawartej
umowy.
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ta, która uzyska największą liczbę punktów w oparciu
o przyjęte kryteria.
3. Cenę oferty należy podać w złotych polskich i wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji
uwzględniając podatki oraz rabaty, opusty, itp., których Wykonawca zamierza udzielić oraz
wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
4. W ofercie Wykonawca winien skalkulować cenę dla całości przedmiotu zamówienia.
5. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada
zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
W przypadku Wykonawcy nie będącego płatnikiem podatku VAT, Zamawiający informuję, iż od
wskazanej ceny oferty, Zamawiający potrąci kwotę stanowiącą wszelkie świadczenia, które
powstaną po stronie Zamawiającego, w szczególności np. zaliczkę na należny podatek
dochodowy, narzuty powstałe po stronie Zamawiającego i Wykonawcy.
VII. Warunki płatności:
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego.

2. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze/rachunku na podstawie faktury/rachunku wystawionej/wystawionego
przez Wykonawcę po przeprowadzeniu zajęć dla danej grupy, co zostanie potwierdzone
podpisanym protokołem odbiorczym. Wzór protokołu odbioru stanowić będzie załącznik do
umowy. Zapłata zostanie dokonana w terminie 30 dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
3. Wykonawca, po wykonaniu przedmiotu umowy potwierdzonym podpisanym protokołem
odbioru bez zastrzeżeń, zobowiązany jest dostarczyć prawidłowo wystawioną/y
fakturę/rachunek wraz z protokołem odbioru do Działu Współpracy Międzynarodowej UJ w
Krakowie (31-110) przy ul. Czapskich 4 pokój 13. W przypadku wystawienia rachunku, winien on
zawierać dopisek „umowa zamówienia publicznego”.
VIII. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
Zaproszenia do składania ofert .
2. Do oferty należy dołączyć:
oświadczenie zawierające informacje niezbędne do potwierdzenia spełnienia
warunku udziału w postępowaniu wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zaproszenia do
składania ofert);
oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
Zaproszenia do składania ofert;
oświadczenie Wykonawcy w zakresie zapoznania się z klauzulą informacyjną RODO,
wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert.
program szkolenia
3. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
5. Oferta musi być podpisana zgodnie ze sposobem reprezentacji danego podmiotu oraz muszą
być wypełnione i podpisane wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia.
4. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
barbara.chmielowska@uj.edu.pl; poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Dział
Współpracy Międzynarodowej , ul. Czapskich 4, 30-110 Kraków, pokój nr 13, do dnia 31 lipca
2019 r. (decyduje data otrzymania przez Zamawiającego).
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
7. Oferta powinna być:

opatrzona pieczątką firmową (jeśli dotyczy),

posiadać datę sporządzenia,

zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

podpisana czytelnie przez wykonawcę.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Barbara Chmielowska, tel. 12 663 3850, e-mail:
barbara.chmielowska@uj.edu.pl.

IX. Pozostałe warunki:
1. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze. Postępowanie nie jest prowadzone
na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zwrócić się do oferentów z prośbą
o wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy
ocena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę zaplanowaną w budżecie projektu na realizację
powyższego działania.
4. Oferent przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. Istotne postanowienia umowy (wzór umowy) określające szczegółowe warunki, na których
Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, w tym min. warunki
realizacji, warunki płatności oraz ewentualne zmiany umowy, stanowią załącznik nr 5
do Zaproszenia do składania ofert.
6. O rozstrzygnięciu postępowania Zamawiający powiadomi w terminie do 7 dni od daty
zakończenia przyjmowania ofert, drogą e-mailową. Informacja zostanie również opublikowana
na stronie internetowej Działu Współpracy Międzynarodowej UJ.
7. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
8. Niniejsze zaproszenie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia
umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej
decyzji.
9. Termin związania ofertą: ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści programu szkolenia ze
względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego, dotyczące w szczególności braku
środków przeznaczonych na realizację zamówienia (np. cofnięcie/wstrzymanie wynikające z
decyzji organów władzy publicznej), kluczowych zmian w harmonogramie projektu mających na
celu zapewnienie prawidłowej realizacji projektu, wynikających z procesu rekrutacji uczestników
zajęć, braku miejsca przeznaczonego na realizację przedmiotu Umowy, przyczyny związane z
Uczestnikami, oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny, w tym będące konsekwencją
zaistnienia zdarzeń spowodowanych przez siłę wyższą.
Kierownik projektu
Barbara Chmielowska
Załączniki do zaproszenia .
Załącznik nr 1 – Formularz oferty/Oświadczenie Wykonawcy.
Załącznik nr 2 – Wykaz osób, którym Wykonawca powierzy wykonanie zamówienia (wraz z
doświadczeniem).
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy RODO.
Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna RODO.
Załącznik nr 5 -Wzór umowy.

Załącznik nr 1 do zaproszenia.
……….. (miejsce), dnia …….………
Formularz oferty/Oświadczenie Wykonawcy
Dane Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia:
Nazwa ......................................................................................................................................
Siedziba ...................................................................................................................................
Telefon ................................... Faks.........................................................................................
NIP* ........................................ REGON*....................................................................................
Kwota brutto………………………….. ……..za przeprowadzanie jednego szkolenia ,
w tym:
kwota netto…………………………….. ……za przeprowadzanie jednego szkolenie
VAT……………………………………....
Oferuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia za łączną kwotę netto ……………. zł
(słownie:….......................................................), plus należny podatek VAT w wysokości …..... %, co
daje kwotę brutto ……………………………………………………………………………………………………..…………….zł
(słownie:….............................................................................................................................................
............), przy czym za przeprowadzenie każdego z dwóch szkoleń Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie w wysokości 50% wartości łącznej kwoty wyrażonej powyżej.
W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, kwota netto winna
równać się kwocie brutto.
Wartość oferty uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
Oświadczam że:
1. Zapoznałem/-am się z treścią zaproszenia, oraz przyjmuję bez zastrzeżeń wymagania w nim
zawarte.
2. Posiadam wiedzę i doświadczenie w zakresie przygotowania i przeprowadzenia zajęć
objętych tematyką zamówienia.
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Spełniam warunki bezstronności i niezależności oraz braku powiązań kapitałowych lub
osobowych w stosunku do Zamawiającego .
5. ** Pozostaję w stosunku pracy: tak/nie*** (jeśli tak, należy podać nazwę i adres zakładu
pracy)...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
6. ** Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy jest
niższa/wyższa***od minimalnego wynagrodzenia.
7. ** Przebywam/nie przebywam*** na urlopie bezpłatnym w okresie od ................... do
……...................

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
8.** Oświadczam, że moje łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów
finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych
źródeł, w tym środków własnych Uniwersytetu Jagiellońskiego i innych podmiotów, nie przekroczy
276 godzin miesięcznie.
9.** Oświadczam, że obciążenie wynikające z zaangażowania mnie w realizację zadań w projekcie
WelcomeJU-wsparcie potencjału uczelni i pracowników administracji w obszarze obsługi
zagranicznej kadry akademickiej nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji
wszystkich powierzonych mi zadań.
*nie dotyczy osoby fizycznej
* *dotyczy osób fizycznych
*** niepotrzebne skreślić
Uprzedzony/a o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy,
niniejszym oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w niniejszej ofercie, na potrzeby
postępowania o udzielenie zamówienia i realizacji zamówienia.
Do oferty załączam następujące dokumenty:
1) ……………………………….
2) ……………………………….
….…………………..…………………………………..
Miejsce, data i pieczęć oraz podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

(Wykonawca/Pieczęć firmowa Wykonawcy)
Załącznik nr 2 do zaproszenia
Składając ofertę na wyłonienie Wykonawcy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z
protokołu dyplomatycznego i etykiety dla kadry administracyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego ,
oświadczam, na potwierdzenie spełnienia warunku udziału, że szkolenia zostaną przeprowadzone
przez następującą/e osobę/y, która/które:
a) są lub dysponują osobami, które w ciągu ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia upływu terminu
składania ofert, zrealizowały lub realizują 3 szkolenia w zakresie protokołu dyplomatycznego
i etykiety oraz posiadają min. 2 lata doświadczenia związanego z pracą z zakresu protokołu
dyplomatycznego, w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym

Wymagane

Wykaz doświadczenia Wykonawcy (na
potwierdzenie
warunków
udziału
w
postępowaniu), ze wskazaniem podmiotu dla
którego usługi były świadczone, przedmiotu
szkoleń
- posiadanie min. 2 lat doświadczenia *
związanego z pracą z zakresu protokołu
dyplomatycznego,
w
środowisku
międzynarodowym i wielokulturowym
- zrealizowanie lub realizacja 3 szkolenia
w zakresie protokołu dyplomatycznego
i etykiety w ciągu ostatnich 5 lat, licząc wstecz
od dnia upływu terminu składania ofert,
Wymagane
Wykaz doświadczenia Wykonawcy (na
potwierdzenie
warunków
udziału
w
postępowaniu), ze wskazaniem podmiotu dla
którego usługi były świadczone, dat
przeprowadzenia, przedmiotu kursu, szkoleń
lub zajęć
- posiadanie min. 2 lat doświadczenia *
związanego z pracą z zakresu protokołu
dyplomatycznego,
w
środowisku
międzynarodowym i wielokulturowym
- zrealizowanie lub realizacja 3 szkolenia w
zakresie protokołu dyplomatycznego
i etykiety w ciągu ostatnich 5 lat, licząc
wstecz od dnia upływu terminu składania

ofert,

Miejscowość ....................................... dnia ........................................... 2019 roku.

........................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
*należy wypełnić

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy RODO

(Wykonawca/Pieczęć firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB
ART. 14 RODO
Niniejszym oświadczam, iż wypełniłam/em/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 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 wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałam/em/liśmy w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Miejscowość .................................................. dnia .......................................... r.

.......................................................................................................
(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy lub czytelny podpis w
przypadku osób fizycznych)

Załącznik nr 4– Klauzula informacyjna RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA
dla projektu „WelcomeJU-wsparcie potencjału uczelni i pracowników administracji w obszarze
obsługi zagranicznej kadry akademickiej"
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, str. 1), dalej „RODO”, Narodowa
Agencja Wymiany Akademickiej z siedzibą przy ul. Polnej 40 w Warszawie (kod 00-635) informuje,
że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju
regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy:
kancelaria@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby
Administratora.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować poprzez e-mail: iod@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na
adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych. Administrator powierzył przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych, na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu, Narodowej
Agencji Wymiany Akademickiej. Może się Pani/Pan również skontaktować z inspektorem
ochrony danych Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej poprzez e-mail odo@nawa.gov.pl.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b, c oraz art. 9 ust. 2 lit.
g RODO: −rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia
17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE)
nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320, z późn. zm.); −rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) NR 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego
Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006
(Dz.U.UE.L.2013.347.470) oraz załącznika I i II do tego rozporządzenia; −rozporządzenia
Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego
szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych
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informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a
instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286
z 30.09.2014); − ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
4. Pani/ Pana dane osobowe będę przetwarzane w celu związanym z prowadzeniem
postępowania w zakresie zapytania ofertowego dotyczącego przygotowania i przeprowadzenia
szkoleń i warsztatów języka angielskiego w ramach projektu Uniwersytetu Jagiellońskiego
WelcomeJU-wsparcie potencjału uczelni i pracowników administracji w obszarze obsługi
zagranicznej kadry akademickiej, nr umowy o dofinansowanie PPI/WTP/2018/1/00013/U/001
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Ogólnego, a w przypadku
udzielenia zamówienia Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wykonania umowy na
podstawie 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego.
5. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji ww. celu, o którym mowa w pkt. 4.
Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa, w tym
uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020.
6. Pani/ Pana dane osobowe zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej – Narodowemu
Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 47a w Warszawie (kod 00-695),
beneficjentowi realizującemu projekt - Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z siedzibą
przy ul. Polnej 40 w Warszawie (kod 00-635) oraz Uniwersytetowi Jagiellońskiemu, który
uczestniczy w realizacji projektu (a także podmiotom uczestniczącym w realizacji projektu na
zlecenie Uniwersytetu Jagiellońskiego). Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać również
powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej,
Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
7. Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie
z obowiązującym prawem.
8. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt.
4, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów
prawa.
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
10.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych,
przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11.
Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie
będą profilowane.
12.
Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
13.
Skorzystanie przez Panią/Pana, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia Ogólnego, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie
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niezgodnym z ustawą PZP, ani nie może naruszać integralności protokołu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego oraz jego załączników.
14.
W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia
Ogólnego, celem realizacji Pani/Pana uprawnień wskazanych pkt 9 i 10 powyżej oraz do uzyskania kopii
danych podlegających przetwarzaniu, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może
żądać od Pana/Pani, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty wszczętego albo zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
15.
Wystąpienie przez Panią/Pana z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych, o którym
mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia Ogólnego, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

………………………………………………………………………………
Podpis osoby, która zapoznała się z klauzulą informacyjną
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UMOWA
zawarta w Krakowie w dniu …............ 2019 r. pomiędzy:
Uniwersytetem Jagiellońskim z siedzibą przy ul. Gołębiej 24, 31-007 Kraków, NIP 675-000-22-36,
zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: ………………… – Kierownika projektu, na
podstawie pełnomocnictwa Prorektora UJ ds. ………………r ………, z dnia ………roku, przy
kontrasygnacie finansowej Kwestora UJ,
a
………………………………………, , zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
………..

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania
ofertowego o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 30.000 EURO, zawarto umowę
(dalej „Umowa”) następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1.
W ramach Umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do
przygotowania i przeprowadzenia dwudniowych szkoleń z protokołu dyplomatycznego i
etykiety dla kadry administracyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego obsługującej zagranicznych
gości, zagraniczną kadrę akademicką, dla dwóch grup, z zastrzeżeniem, iż szkolenia będą
prowadzone w formie warsztatów z elementami case studies, a w ramach szkolenia odbędzie
się pokazowy obiad zasiadany. Zajęcia będą prowadzone w sposób interaktywny.
2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zaproszeniu do składania
ofert. Zajęcia objęte Umową realizowane będą w ramach projektu Uniwersytetu
Jagiellońskiego pn. „WelcomeJU-wsparcie potencjału uczelni i pracowników administracji w
obszarze obsługi zagranicznej kadry akademickiej”, nr umowy o finansowanie
PPI/WTP/2018/1/00013/U/001, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
3.
Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia materiałów szkoleniowych, certyfikatów,
znakami Funduszy Europejskich, nazwą Programu Welcome to Poland, znakiem Unii
Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny oraz logotypem NAWA. Zestaw logotypów
dostępny jest do pobrania ze strony www.nawa.gov.pl. Materiały szkoleniowe Wykonawcy,
przeprowadzane przez niego ankiety, zawierać będą informacje o otrzymaniu dofinansowania
z Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego.
4.
Osoby uczestniczące w warsztatach (zwane dalej „Uczestnikami”) zostaną wskazane
przez Zamawiającego.
5.
Strony, w terminie do 7 dni, licząc od dnia zawarcia Umowy, ustalą harmonogram
szkolenia tj. termin oraz godziny szkoleń dla poszczególnych grup. Zamawiający zastrzega sobie
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prawo do zmiany, w porozumieniu z Wykonawcą, terminów rozpoczęcia i zakończenia szkoleń.
6.
Integralną częścią Umowy jest: Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami,
oferta Wykonawcy z dnia ………… 2019 r. oraz dokumentacja postępowania.
§2
1. W wykonaniu Umowy Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do, odpowiednio dla
każdej z dwóch grup szkoleniowych:
a) przeprowadzenia szkolenia zgodnie z programem szkolenia obejmującego w
szczególności następujący zakres tematyczny: zasady protokołu dyplomatycznego, etykieta
korespondencji urzędowej: korespondencja urzędowa i oficjalna, zagadnienia precedencji
i tytulatury z uwzględnieniem specyfiki Unii Europejskiej, różnice kulturowe, organizacja
eventów w tym: organizacja i planowanie wizyt, ceremonii, przyjęć oraz konferencji
prasowych, usadzanie gości, etykieta zaproszeń, organizacja wizyt zagranicznych,
przyjmowanie zagranicznych delegacji, zasady savoir-vivre;
b) przeprowadzenia szkoleń zgodnie z ustalonymi w harmonogramie terminami;
c) wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu
największej staranności, przy uwzględnieniu posiadanych umiejętności i doświadczenia;
d) przygotowania kompletu materiałów szkoleniowych dla Uczestników,
e) zapewnienia zorganizowanie pokazowego obiadu zasiadanego, w miejscu i zgodnie z
warunkami określonymi przez Zamawiającego.
f) współpracy z Zamawiającym w przypadku konieczności dostosowania zajęć
i materiałów do potrzeb osób niepełnosprawnych;
g) sprawdzania listy obecności Uczestników na każdych zajęciach;
h) przygotowania, wydruku i wydania certyfikatów dla Uczestników, którzy zakończyli
udział w warsztatach;
i) przygotowania i przeprowadzenia ankiety umożliwiającej sprawdzenie wzrostu
kompetencji doskonalonych w trakcie przedmiotowego szkolenia (na „wejście i wyjście”).
2. W wykonaniu Umowy Zamawiający zapewni Wykonawcy możliwość zrealizowania usług,
zobowiązując się do:
a)
ustalenia we współpracy z Wykonawcą harmonogramu szkolenia z uwzględnieniem
dostępności wybranego prowadzącego oraz sal (poza miejscem na obiad zasiadany, za które
odpowiada Wykonawca),
b)
zapewnienia miejsca przeprowadzenia szkolenia (poza miejscem na obiad zasiadany,
za które odpowiada Wykonawca); o miejscu przeprowadzenia szkolenia Wykonawca będzie
powiadomiony nie później niż na pięć dni roboczych przed planowanym terminem
szkolenia; umożliwienia konsultacji z przedstawicielami Zamawiającego odnośnie
szczegółowych treści szkolenia
c)
umożliwienia konsultacji z przedstawicielami Zamawiającego odnośnie
szczegółowych treści szkolenia,
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d)
przekazania informacji dotyczącej liczby Uczestników danych zajęć nie później niż na
trzy dni robocze przed zaplanowanym rozpoczęciem. Rekrutacja uczestników zajęć będzie
przeprowadzona przez Zamawiającego,
e)
powiadomienia Uczestników o miejscu i terminie zajęć.
3. Wykonawca zapewnia, iż osoby którym powierzy wykonanie zamówienia legitymować się
będą doświadczeniem i kwalifikacjami określonymi w ofercie, zgodnie z warunkami określonymi
w punkcie V Zaproszenia.
4. W przypadku uzasadnionej nieobecności, w danym dniu zajęć, wyznaczonego
prowadzącego, Wykonawca zobowiązany jest - w nowym terminie - zapewnić odpracowanie
zajęć, które nie odbyły się z powodu nieobecności.
5. Potwierdzeniem wykonania usługi będzie zaakceptowany przez Zamawiającego protokół
przeprowadzenia zajęć. Protokół dostarczy Zamawiający.
§3
Termin
1. Usługi objęte przedmiotem Umowy będą realizowane w okresie od udzielenia zamówienia,
tj. zawarcia Umowy do dnia 30 czerwca 2020 r., w terminach ustalonych z Wykonawcą w
harmonogramie z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. Warsztaty dla pierwszej grupy Uczestników odbędą się w 2019 r., a dla drugiej grupy - w do
30 czerwca 2020 r., przy czym czas trwania jednego szkolenia odrębnie dla każdej z grup
wynosi: 2 dni po 8 godzin (45 min/godzina ) dziennie. Każda grupa będzie liczyć
maksymalnie po 25 osób.
3. Wykonawca zapewnia gotowość do realizacji zamówienia w dniu zawarcia Umowy.
§4
Rozliczenie między Stronami
1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy.
2. Za wykonanie przedmiotu Umowy i łącznie za maksymalnie 32 godziny, ustala się
maksymalne
wynagrodzenie
w
wysokości
netto
__________
zł
(słownie:
____________________), co po doliczeniu należnej stawki podatku VAT daje kwotę brutto:
__________ zł (słownie: ____________________), przy czym podstawą do ustalenia kwoty
należnej Wykonawcy jest cena netto jednego szkolenia w wysokości _______ zł, co po
doliczeniu należnej stawki podatku VAT* daje cenę brutto jednego szkolenia : __________ zł.
Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi na podstawie zestawienia faktycznej liczby przepracowanych
godzin – dotyczy Wykonawcy będącego płatnikiem podatku VAT/nie będącego płatnikiem VAT,
Łączne maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu niniejszej umowy
wynosi maksymalnie ……….. PLN (słownie: ……………), przy czym wartość jednej godziny
dydaktycznej wynosi kwotę: ……………….PLN. Zamawiający zastrzega, że od wskazanej powyżej
kwoty wynagrodzenia, potrąci kwotę stanowiącą wszelkie świadczenia, które powstaną po
stronie Zamawiającego, w szczególności ewentualną zaliczkę na należny podatek dochodowy,
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narzuty powstałe po stronie Zamawiającego i Wykonawcy - dotyczy Wykonawcy
nieprowadzącego działalności gospodarczej.*
Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi na podstawie zestawienia faktycznej liczby przepracowanych
godzin.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, obejmuje koszt realizacji wszelkich usług i
czynności objętych przedmiotem Umowy (w tym materiałów szkoleniowych, certyfikatów,
wydruków, kosztów realizacji obiadu zasiadanego i wszystkich innych materiałów niezbędnych
do przeprowadzenia zajęć).
4. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie określone w § 4 ust. 2 po wykonaniu – bez zastrzeżeń –
usług objętych przedmiotem Umowy i złożeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku
w siedzibie Zamawiającego – ____________ /____________: e-mail:; tel.: _____________./.
Faktury/rachunki wystawiane będą po zakończeniu warsztatów dla każdej grupy oraz
obejmować będą rozliczenie na podstawie zestawienia faktycznej liczby przepracowanych
godzin dla danej grupy.
6. Termin zapłaty faktur VAT/rachunku za wykonany i odebrany przedmiot umowy ustala się do
30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku (które
mogą zostać wystawione po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru usług po
przeprowadzeniu warsztatów dla danej grupy).
7. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest płatne przelewem z rachunku Zamawiającego,
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze/rachunku.
8. Podstawą zapłaty wynagrodzenia z tytułu wykonania usługi będzie potwierdzenie odbioru
przez Zamawiającego prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, dokonane
protokołem zdawczo-odbiorczym zawierającym przynajmniej informację o nazwie zajęć,
terminie ich przeprowadzenia oraz dokładnej liczbie godzin w okresie trwania Umowy, którego
wzór stanowi załącznik nr 1 do Umowy.
9. Miejscem płatności jest Bank Zamawiającego. Za datę płatności uznaje się datę obciążenia
rachunku Zamawiającego.
10.
Zamawiający jest płatnikiem VAT i posiada NIP 675-000-22-36.
11.
Wykonawca jest płatnikiem VAT i posiada NIP ______________.
§5
Odpowiedzialność za naruszenie Umowy
1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy - Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 10% należnego Wykonawcy maksymalnego wynagrodzenia brutto, wskazanego w
§ 4 ust. 2 umowy.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy w tym nieprzeprowadzenia zajęć, a także w przypadku
przeprowadzenia zajęć przez osoby inne niż wskazane w § 6 ust. 2 Umowy lub będące pod
wpływem alkoholu lub środków odurzających lub niestawienie się prowadzących na umówione
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zajęcia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300 zł licząc za każde
niewykonanie lub każde nienależyte wykonanie Umowy. Ponadto, w przypadku powtórzenia się
naruszenia w powyższym zakresie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do odstąpienia
od Umowy, także w części niewykonanej. Przez „nienależyte wykonanie umowy” rozumieć należy
naruszenie przez Wykonawcę ustalonych przez Zamawiającego w treści Umowy lub Zaproszenia
do składania ofert zasad realizacji przedmiotu umowy, tj. w szczególności w razie zgłoszenia
przez Zamawiającego lub uczestników szkoleń i warsztatów, zastrzeżeń co do jakości pracy
prowadzącego, treści przygotowanych materiałów bądź ich braku; w razie wykonywania przez
prowadzącego pracy w stanie nietrzeźwości, w razie jego nieobecności lub opóźnienia
w przybyciu na miejsce realizacji usługi oraz w przypadku nieuzasadnionej zmiany prowadzącego
oddelegowanego do realizacji usługi itp. Suma kar umownych z tego tytułu nie może przekroczyć
30% wysokości maksymalnego wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 4 ust. 2 Umowy.
3. W przypadku nieustalenia harmonogramu zajęć w terminie wskazanym w § 1 ust. 5 z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy - Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 10% należnego Wykonawcy maksymalnego wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 4 ust. 2 Umowy.
4. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne począwszy od dnia następnego po
dniu, w którym miały miejsce okoliczności faktyczne określone w Umowie stanowiące podstawę
do ich naliczenia.
5. Uiszczanie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dalszego realizowania usług,
zgodnie z postanowieniami Umowy.
6. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie Zamawiającego od Umowy
z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 -3 Zamawiający wezwie pisemnie drugą Stronę do
dokonania płatności w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty, przy czym
niezależnie od powyższego, Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do potrącenia kar
umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
8. Niezależnie od przewidzianych w umowie kar, w przypadku powstania szkody przewyższającej
wysokość kary umownej, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogólnych.
Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy.
9. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, Strony zachowują prawo egzekucji kar
umownych.
10.
Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, Zamawiający może odstąpić
od Umowy w terminie nie wcześniej niż 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistniałych
poniższych okolicznościach:
a)
dowiedzenia się o tym, że Wykonawca na skutek swojej niewypłacalności nie
wykonuje zobowiązań pieniężnych przez okres co najmniej 3 miesięcy,
b)
zostanie podjęta likwidacja lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
c)
wystąpią u Wykonawcy duże trudności finansowe, uniemożliwiające lub utrudniające
wykonywanie Umowy,
d)
Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie, bądź zaniecha dalszej
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realizacji przedmiotu Umowy,
d)
w przypadku wskazanym w § 5 ust. 2 zdanie 2. Umowy,
e)
w przypadku wskazanym w § 6 ust. 4 Umowy,
f)
w przypadku wskazanym w § 7 ust. 3 Umowy.
11.
Ponadto w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
12.
Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego
od Umowy na podstawie ust. 11 lub z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.
13.
Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
14.
W przypadku zaistnienia przesłanek odstąpienia od Umowy, Zamawiający jest
uprawniony do odstąpienia częściowego lub całkowitego. Zamawiający jest uprawniony do
korzystania z tej części Umowy, której odstąpienia nie dotyczy. W takiej sytuacji Wykonawca jest
uprawniony do wynagrodzenia w części, której odstąpienie nie dotyczy.
15.
Odstąpienie od Umowy nie wpływa na istnienie i skuteczność roszczeń o zapłatę kar
umownych.
§6
Wykonanie
1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania Umowy innym osobie, niż wymieniona w ust. 2
niniejszego paragrafu, bez zgody Zamawiającego.
2. Umowa będzie wykonywana z ramienia Wykonawcy przez wykładowcę:
…………………………………………………………………………………...
3. Strony dopuszczają zmianę wykładowcy wskazanego w ust. 2, z przyczyn losowych,
zdrowotnych lub innych umotywowanych pisemnie przyczyn, wskazanych przez Wykonawcę,
przy czym następca wykładowcy musi posiadać co najmniej doświadczenie i kwalifikacje
zawodowe określone w Zaproszeniu, na zasadach i w trybie określonym w § 9 ust. 1 lit. b)
Umowy.
4. W razie powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o naruszeniu postanowień ust. 1,
Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym i nałożyć na Wykonawcę
karę umowną w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust.
2 niniejszej umowy.
§7
Oświadczenia Wykonawcy i sposób realizacji usługi
1. Wykonawca oświadcza, że posiada należyte kwalifikacje do realizacji Umowy i zobowiązuje
się wykonać ją z najwyższą starannością.
2. Zamawiający zastrzega sobie (prócz prawa ewaluacji planu zajęć), iż realizacja przedmiotu
Umowy będzie poddana jego nadzorowi. Podczas prowadzonych zajęć może mieć miejsce
zapowiedziana lub niezapowiedziana wizytacja przedstawiciela Zamawiającego lub
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przedstawicieli instytucji finansujących i kontrolujących projekt. Na początku i na końcu zajęć
przeprowadzona zostanie ankieta umożliwiająca sprawdzenie wzrostu kompetencji
doskonalonych w trakcie przedmiotowych zajęć (np. w formie testu kwalifikującego i
końcowego).
3. Brak podniesienia kompetencji u Uczestników w zakresie objętym zajęciami, i/lub negatywna
ocena zajęć przez Uczestników może być przesłanką do odstąpienia od Umowy przez
Zamawiającego z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy.
§8
Informacje poufne i ochrona danych osobowych
1. Strony zgodnie postanawiają, że informacje, dane i dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiającego oraz Zamawiającemu przez Wykonawcę w ramach Umowy i oznaczone
klauzulą przy przekazaniu w formie pisemnej jako „Informacja Poufna”, stanowią informacje
poufne (zwane dalej „Informacjami Poufnymi”). Wykonawca zobowiązuje się do zachowania
w bezwzględnej tajemnicy wszelkich Informacji Poufnych dotyczących Zamawiającego, w
szczególności ma zakaz ich ujawniania osobom trzecim w jakiejkolwiek formie. Powyższy
zakaz pozostaje w mocy również po wygaśnięciu Umowy przez okres 3 (trzech) lat od daty
wygaśnięcia Umowy.
2. Zakazu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do informacji:
a)
podlegających ujawnieniu organowi państwowemu, właściwemu sądowi lub innemu
podmiotowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
b)
uzgodnionych na piśmie pomiędzy Stronami jako podlegające ujawnieniu.
3. Odpowiednio Wykonawca i Zamawiający mają zakaz wykorzystywania Informacji Poufnych
Zamawiającego i Wykonawcy zgromadzonych w związku z realizacją umowy w jakichkolwiek
innych
celach
oraz
w
jakikolwiek
inny
sposób,
aniżeli
w
celu
i w związku z realizacją umowy.
4. Strony mają zakaz udostępniania zgromadzonych Informacji Poufnych drugiej Strony lub
danych osobowych uczestników zajęć jakimkolwiek osobom trzecim, chyba że uzyskają na to
pisemną zgodę drugiej Strony, z zastrzeżeniem ust. 2 lit. a) powyżej.
5. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, jako administrator danych osobowych, powierza
Wykonawcy, jako Podmiotowi przetwarzającemu, na podstawie niniejszej umowy,
w trybie art. 28 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 (Dz. U. UE L 2016 Nr 119, str. 1), dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w
celu poprawnego wykonania Umowy, na czas jej trwania. Zasady powierzenia przetwarzania
danych osobowych określa załącznik nr 2 do Umowy.
§9
Osoby do kontaktu
1. Strony ustalają, iż do bezpośrednich kontaktów, mających na celu zapewnienie prawidłowej
realizacji przedmiotu Umowy, jego bieżący nadzór oraz weryfikację, upoważnione zostają
następujące osoby:
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a) ze strony Zamawiającego: …………. e-mail: ……., tel: …………….
b) ze strony Wykonawcy: ……………. e-mail: ………, tel.: …………...
2. W przypadku, gdy niniejsza umowa wymaga dokonania uzgodnień pomiędzy Stronami,
przyjmuje się, że do dokonania uzgodnień upoważnieni są ww. przedstawiciele Stron.
Wszelka korespondencja wysyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej powinna być
kierowana na wskazane w niniejszym ustępie adresy e-mail.
3. Osoby wskazane w ust.1 nie są uprawnione do podejmowania decyzji w zakresie zmiany
zasad wykonywania Umowy, a także zaciągania nowych zobowiązań lub zmiany Umowy.
§ 10
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie uzupełnienia i zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,
przy czym Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej Umowy w
stosunku do treści przedłożonej w niniejszym postępowaniu oferty, przy zachowaniu niezmiennej
ceny, w szczególności w przypadku:
a)
zmiany terminu lub sposobu realizacji zamówienia, terminu początkowego,
końcowego lub terminów pośrednich, zmiany liczby uczestników dla poszczególnej grupy
szkoleniowej w zakresie +/- 10 osób oraz zmiany w treści programu szkolenia lub treści
harmonogramu – ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego, dotyczące w
szczególności braku środków przeznaczonych na realizację zamówienia (np.
cofnięcie/wstrzymanie wynikające z decyzji organów władzy publicznej), kluczowych zmian w
harmonogramie projektu mających na celu zapewnienie prawidłowej realizacji projektu,
wynikających z procesu rekrutacji uczestników zajęć, braku miejsca przeznaczonego na
realizację przedmiotu Umowy, przyczyny związane z Uczestnikami, oraz inne niezawinione
przez Strony przyczyny, w tym będące konsekwencją zaistnienia zdarzeń spowodowanych
przez siłę wyższą. O zmianie terminu Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę ze
stosownym wyprzedzeniem;
b)
zmiany dotychczasowego wykładowcy wskazanego w ofercie Wykonawcy, z przyczyn
wskazanych w § 6 ust. 3 Umowy, przy czym rzeczona zmiana wykładowcy następuje na poniżej
wskazanych zasadach i trybie:
ba) Wykonawca przedkłada Zamawiającemu odpowiednio umotywowany pisemny
wniosek o zmianę wykładowcy (w oryginale, faxem lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej) – na co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia – prośbę o
zmianę osoby dedykowanej do realizacji przedmiotu umowy, zawierający konkretną
przyczynę planowanej zmiany, uprawdopodobnioną odpowiednimi dokumentami,
bb) Zamawiający rozpatrując wniosek Wykonawcy jest uprawniony do wyrażenia
pisemnej, uprzedniej zgody na zmianę wykładowcy albo nieuwzględnienia rzeczonego
wniosku, w szczególności, gdy zmiana jest spowodowana innymi przyczynami niż wskazane
w § 6 ust. 3 umowy, jak również w przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości
co do zasadności faktów wskazanych w uzasadnieniu wniosku. W razie odmowy
Zamawiającego zmiany wykładowcy Wykonawca w terminie 2 (dwóch) dni od przekazania
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odmowy przedkłada Zamawiającemu propozycję nowej kandydatury, z uwzględnieniem
powyżej opisanej procedury.
c)
zmiany terminu określonego w § 1 ust. 5 na ustalenie harmonogramu zajęć, zmiany
treści wskazanego harmonogramu poprzez ustalenie nowego terminu i/lub nowej treści
harmonogramu, w przypadku zgodnej woli Stron lub ze względu na przyczyny leżące po
stronie Zamawiającego lub inne, wskazane w pkt a) powyżej.
2. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać sprzedaży, cesji, przekazu oraz zastawiania
wierzytelności należnych od Zamawiającego bez jego uprzedniej zgody.

1.

2.

3.

4.

5.

§ 11
Strony zobowiązują się do każdorazowego powiadamiania listem poleconym o zmianie adresu
swojej siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną pod
dotychczas znany adres.
Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień Umowy nie wpływa na ważność
Umowy w całości. W takim przypadku Strony zastępują nieważne postanowienie
postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami Umowy.
Spory mogące powstać w związku z realizacją Umowy strony zobowiązują się rozstrzygać
w drodze wzajemnych negocjacji, a dopiero w przypadku ich niepowodzenia, przed sądem
powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa, a w tym 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 (Dz. U. UE L 2016 Nr 119, str. 1), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –
Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1025 ze zm.).
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki do umowy:
Załącznik nr 1 - Protokół zdawczo - odbiorczy – potwierdzenie wykonania usługi,
Załącznik nr 2– Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Wykonawca:

Zamawiający:
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Załącznik nr 1 do Umowy
Kraków, dnia …….………………

Protokół odbioru usług
polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu
warsztatów z Komunikacji międzykulturowej i efektywnych sposobów komunikacji w środowisku
międzynarodowym
Numer projektu
Nazwa projektu
Umowa nr
Umowa z dnia
Protokół sporządzono w
dniu
Protokół
potwierdza
przygotowanie
i
przeprowadzenie …………

Wykonawca

Zamawiający
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Załącznik nr 2 do Umowy
ZASADY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, zwane dalej Zasadami
§1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1. Zamawiający powierza Wykonawcy w trybie art. 28 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 2016 Nr
119, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, przetwarzanie danych osobowych.
2. Zamawiający oświadcza, że w rozumieniu Rozporządzenia jest administratorem zbioru danych
osobowych pod nazwą: Uczestnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego – uczestnicy zajęć przedmiotu
umowy, dane zwykłe.
3.
Zamawiając powierza Wykonawcy dane osobowe z wyżej wymienionego zbioru, w zakresie
określonym w niniejszych Zasadach, i poleca Wykonawcy ich przetwarzanie.
4.
Wykonawca oświadcza, że profesjonalnie zajmuje się działalnością objętą zakresem Umowy
oraz gwarantuje, że ma odpowiednią wiedzę, wiarygodność i zasoby dla jej realizacji.
5.
W związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z Zasad żadnej ze Stron nie
przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
§2
Zakres i cel przetwarzania danych
1.
Wykonawca będzie przetwarzał następujące Dane:
a. imię i nazwisko,
b. płeć,
c. numer telefonu
d. adres e-mail,
zwane dalej „Danymi”.
2.
Powierzone przez Zamawiającego Dane będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie
w związku i w celu wykonania Umowy i w sposób zgodny z Zasadami.
3.
Dane będą przetwarzane przez Wykonawcę przy wykorzystaniu systemów informatycznych
lub w wersji tradycyjnej (papierowej), wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Umowy.
4.
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania na Danych jedynie takich operacji, które są
niezbędne do prawidłowego i należytego wykonywania Umowy, a w szczególności do: zbieranie,
utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie,
pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub
innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
§3
Sposób wykonania Zasad
1.
Wykonawca w każdym przypadku będzie dokonywał przetwarzania Danych wyłącznie
zgodnie z przepisami prawa, Zasadami oraz dobrymi praktykami stosowanymi w dziedzinie ochrony
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danych osobowych. Strony przez przepisy prawa rozumieją wszelkie akty prawa krajowego i
europejskiego obowiązujące Zamawiającego i Wykonawcę teraz lub w przyszłości, z uwzględnieniem
ich ewentualnych zmian, które nastąpią w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, zwane dalej
„Aktami Prawnymi”.
2.
Wykonawca oświadcza, iż prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania oraz dysponuje
odpowiednimi środkami, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie
Danych zgodnie z Rozporządzeniem. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu
powierzonych Danych, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie środków technicznych i
organizacyjnych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, zapewniających adekwatny stopień
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem Danych, w szczególności
wynikającemu z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji,
nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do Danych przesyłanych,
przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
3.
Do przetwarzania Danych Wykonawca dopuści jedynie osoby, które:
1) zostały przeszkolone przez Wykonawcę z tematyki ochrony danych osobowych;
2) posiadają indywidualne upoważnienia do przetwarzania Danych nadane przez Wykonawcę;
3) zobowiązały się w formie pisemnej do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych, w
tym do bezterminowego zachowania poufności treści Danych, jak również sposobów ich
zabezpieczania, oraz oświadczyły, iż znają obowiązujące przepisy prawa.
§4
Obowiązki Wykonawcy
1.
Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania Danych wyłącznie w celu i w zakresie
określonym Zasadami.
2.
Wykonawca będzie prowadził ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania Danych,
w tym mających dostęp do systemów informatycznych, w których przetwarzane są Dane.
3.
Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać osobom nieupoważnionym informacji o Danych,
zwłaszcza o środkach ochrony i zabezpieczeniach stosowanych w odniesieniu do Danych przez niego
lub Zamawiającego.
4.
W razie potrzeby Zamawiający może wydać Wykonawcy szczegółowe zalecenia dotyczące
przetwarzania Danych zgodnie z Zasadami, zwłaszcza dotyczące zabezpieczenia Danych,
a Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zastosować się do zaleceń Zamawiającego.
5.
W miarę możliwości Wykonawca udzieli pomocy Zamawiającemu w zakresie niezbędnym do
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, oraz wywiązywania się z obowiązków
określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
6.
Wykonawca zobowiązuje się do:
1) udzielenia Zamawiającemu, na każde jego żądanie, wszelkich informacji niezbędnych do
wykazania spełnienia obowiązków Wykonawcy wynikających z Aktów Prawnych,
w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia przyjęcia żądania;
2) niezwłocznego, skutecznego poinformowania Zamawiającego o:
a)
każdym przypadku naruszenia ochrony Danych, tj. wszelkich sytuacjach stanowiących
naruszenie Aktów Prawnych lub Zasad, zwłaszcza mogących skutkować odpowiedzialnością
Zamawiającego lub Wykonawcy na podstawie Aktów Prawnych (w tym o naruszeniu
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tajemnicy Danych lub ich niewłaściwego wykorzystania), nie później jednak niż w ciągu 24
godzin od stwierdzenia danego zdarzenia. Powiadomienie powinno być dokonane drogą
elektroniczną adres e-mail Zamawiającego i opisywać charakter naruszenia oraz kategorie
danych, których naruszenie dotyczy,
b)
każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia Danych właściwemu organowi
publicznemu,
c)
każdym żądaniu otrzymanym bezpośrednio od osoby, której dane przetwarza,
w zakresie przetwarzania jej Danych, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na
żądanie, chyba że zostanie do tego upoważniony przez Zamawiającego,
d)
jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym,
dotyczącym przetwarzania Danych,
e)
jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania
Danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome,
lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania Danych, w
szczególności prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7.
Wykonawca umożliwi upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego dokonanie
w godzinach pracy Wykonawcy sprawdzenia w formie audytu (inspekcji) stanu ochrony
i bezpieczeństwa Danych, pod kątem zgodności przetwarzania z Aktami Prawnymi oraz
postanowieniami Zasad.
8.
Wykonawca ma obowiązek współdziałać z przedstawicielami Zamawiającego
w czynnościach sprawdzających, o których mowa w ust. 7.
9.
Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania
spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
10.
Wykonawca zobowiązuje się poinformować swoich pracowników o obowiązkach
wynikających z Aktów Prawnych oraz z Zasad.
§5
Powierzenie wielopoziomowe
1.
Wykonawca może powierzyć Dane do dalszego przetwarzania innemu podmiotowi
przetwarzającemu tylko po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
2.
Podwykonawca Wykonawcy musi spełniać te same gwarancje i obowiązki, jakie zostały
nałożone na Wykonawcę w celu wykonania Zasad.
3.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewywiązanie się
z obowiązków spoczywających na podwykonawcy.
4.
Przekazanie powierzonych Danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
może nastąpić tylko na pisemne polecenie Zamawiającego. W przypadku posiadania takiego
obowiązku prawnego przez Wykonawcę, Wykonawca powiadamia o tym Zamawiającego przed
rozpoczęciem przetwarzania.
§6
Obowiązki i prawa Zamawiającego
1.
Zamawiający zobowiązuje się poinformować Wykonawcę o zamiarze przeprowadzenia
audytu lub inspekcji w formie pisemnej (dozwolona wersja elektroniczna) na przynajmniej
7 (siedem) dni roboczych przed planowanym terminem takiego sprawdzenia. Zamawiający dołoży
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starań, aby czynności wykonywane w ramach audytu lub inspekcji nie zakłócały działalności
Wykonawcy.
2.
Przedstawiciele Zamawiającego są uprawnieni do wstępu do pomieszczeń, w których
przetwarzane są Dane oraz żądania od Wykonawcy udzielania informacji dotyczących przebiegu
przetwarzania Danych.
3.
Na zakończenie kontroli, o których mowa w ust. 1, przedstawiciel Zamawiającego sporządza
protokół w 2 egzemplarzach, który podpisują przedstawiciele obu Stron. Wykonawca może wnieść
zastrzeżenia do protokołu w ciągu 5 dni roboczych od daty jego podpisania przez Strony.
Wykonawca zobowiązuje się dostosować do zaleceń pokontrolnych mających na celu usunięcie
uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania Danych w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
§7
Odpowiedzialność Wykonawcy
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę Zamawiającego lub innych podmiotów
i osób powstałą w wyniku przetwarzania Danych:
a) niezgodnie z Rozporządzeniem lub innymi Aktami Prawa w zakresie dotyczącym
Przetwarzającego, lub
b) niezgodnie z Zasadami, lub
c) bez zgodnego z prawem polecenia Zamawiającego albo wbrew takiemu poleceniu.
2. W zakresie, w jakim zgodnie z Rozporządzeniem za szkodę osoby, której dane dotyczą,
odpowiadają Zamawiający i Wykonawca, ich odpowiedzialność wobec tej osoby jest solidarna.
§8
Okres obowiązywania Zasad i warunki zakończenia współpracy
1.
Wykonawca przetwarza Dane na podstawie Zasad na czas określony tj. na czas
obowiązywania Umowy.
2.
Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli:
1) Wykonawca wykorzystał Dane w sposób niezgodny z Zasadami, w szczególności udostępnił
Dane osobom nieupoważnionym,
2) Wykonawca powierzył przetwarzanie Danych podwykonawcy bez uprzedniej zgody
Zamawiającego lub nie poinformował Zamawiającego o przekazywaniu Danych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
3) w wyniku kontroli przeprowadzonej przez uprawniony organ zostało stwierdzone,
że Wykonawca przetwarza Dane z naruszeniem Aktów Prawnych i Wykonawca nie zaprzestał
niewłaściwego przetwarzania Danych,
4) Zamawiający stwierdził nieprawidłowości w przetwarzaniu Danych lub naruszenie Zasad, a
Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie usunął uchybień,
5) Wykonawca zawiadomi o swojej niezdolności do dalszego wykonywania Zasad,
a w szczególności o niespełnianiu wymagań określonych w § 3.
3.
Zakończenie przetwarzania Danych na podstawie Zasad przez Uniwersytet jest
równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy na warunkach w niej przewidzianych.
4.
Po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu Umowy, Wykonawca niezwłocznie zwróci
Zamawiającemu wszelkie materiały lub nośniki z Danymi, które pozostają w dyspozycji jego
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i podwykonawców oraz podejmie stosowne działania, mające na celu wyeliminowanie możliwości
dalszego przetwarzania Danych, i usunie Dane w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie z
wszelkich posiadanych przez siebie i podwykonawców nośników informacji (w tym również z kopii
zapasowych), z zastrzeżeniem ust. 5.
5.
W przypadku, gdy prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują Wykonawcy lub
podwykonawcy przechowywanie Danych przez okres wskazany w tych przepisach, Wykonawca lub
podwykonawca mają prawo przechowywać Dane wyłącznie w zakresie koniecznym do wykonania
tego obowiązku prawnego.
6.
Zwrot, o którym mowa w ust. 4, odbędzie się na podstawie sporządzonego przez Strony
w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach protokołu zwrotu, podpisanego przez ich
upoważnionych przedstawicieli. W protokole odnotowuje się, czy, w jakim zakresie i przez jaki okres
właściwe przepisy prawa nakazują Wykonawcy przechowywanie Danych.
§9
Postanowienia końcowe
1.
W sprawach nieuregulowanych Zasadami zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy
prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia,
a także inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
2.
Wszelkie zmiany Zasad wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3.
Jeżeli jedno lub więcej postanowień Zasad będzie lub stanie się nieważne lub bezskuteczne,
nie wpływa to na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Zasad. Po podjęciu wiedzy w
przedmiocie nieważności jakichkolwiek postanowień Zasad, Strony niezwłocznie sporządzą pisemny
aneks do Umowy, którym uchylą wadliwe postanowienia i w razie konieczności zastąpią je nowymi.
4.
Wszystkie spory, nieporozumienia, czy roszczenia wynikłe lub powstałe w związku
z wykonywaniem Zasad, Strony będą starały się rozwiązać polubownie. Gdy polubowne
rozstrzygnięcie nie zostanie osiągnięte, wszelkie spory wynikające z Zasad będą rozstrzygane przez
sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Uniwersytetu.

Wykonawca

Zamawiający
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