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Kraków, dnia 21 sierpnia 2018 r. 
DZ.271.2.2018 
           (znak sprawy) 
 

DYREKTOR NACZELNY FILHARMONII   
im. Karola Szymanowskiego  

w Krakowie  
 

ZAPRASZA 
do złożenia oferty pn.: 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie 
 

1. Opis sposobu przygotowania oferty:  
a) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (pocztą na adres FILHARMONII  w kopercie z opisem: „Oferta na zadanie pn.: 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub osobiście w sekretariacie Filharmonii z opisem jak obok),  
b) Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie, oraz obejmować całość zamówienia. 

 
Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:  
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) w rozumieniu art. 37 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).  
w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie ul. Zwierzyniecka 1, 31 - 103 Kraków.  
Wykonanie umowy  
1). Zamawiający powoła Wykonawcę do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD), w terminie i na zasadach określonych 
przepisami prawa Polskiego implementującymi stosowanie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w Polskim systemie 
prawnym.  
a. Wykonawca będzie pełnił funkcję Inspektora Ochrony Danych po powołaniu go do pełnienia tej funkcji przez Zamawiającego.  
2). Zamawiający zapewni Wykonawcy środki oraz organizacyjną odrębność, niezbędne dla należytego wykonywania przez niego 
funkcji IOD.  

3). Wykonawca będzie pełnił funkcję IOD, szczególnie poprzez:  

a. Informowanie Zamawiającego (administratora), podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane 
osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw 
członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;  
b. Monitorowanie przestrzegania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o 
ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym 
podziału obowiązków, działań zwiększających świadomość, szkoleń personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz 
powiązanych z tym audytów;  

c. Udzielanie na żądanie zaleceń, co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35;  

d. Współpracę z organem nadzorczym;  

e. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi 
konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach 
związanych z ochroną danych.  
 
4). Wykonawca w swych działaniach podlega wyłącznie Dyrektorowi Filharmonii. 
 
Wykonawca pełniąc funkcję Inspektora Ochrony Danych u Zamawiającego, zobowiązany jest do kompleksowej usługi z zakresu 
ochrony danych osobowych, tj. między innymi do: 

a) bieżąca ocena skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych oraz monitorowanie jej 
wykonania, zgodnie z RODO, 

b) prowadzenie rejestru czynności przetwarzania; 
c) aktualizacja rejestrów zbiorów danych osobowych, w tym zasobów informacyjnych i informatycznych zawierających dane 

osobowe w Filharmonii, analiza legalności prowadzenia tych zbiorów (m.in. w zakresie wypełnienia obowiązku 
informacyjnego) oraz sporządzenia i prowadzenia rejestru zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez 
administratora danych; 

d) monitorowanie wszelkich zmian w przepisach regulujących procesy przetwarzania danych osobowych (w tym RODO) i 
informowanie o nich Zleceniodawcy oraz niezwłoczna aktualizacja dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych po 
każdej zmianie przepisów; 

e) monitorowanie procedur zarządzania incydentami naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych i prawidłowości 
zarządzania incydentami naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych; 

f) wykrywanie i reagowanie na przypadki naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych i systemów informatycznych 
przetwarzających dane oraz wdrożenie procedury działań korygujących, w tym prowadzenie rejestru naruszeń; 

g) prowadzenie ewidencji oraz nadzór nad udostępnianiem danych osobowych innym osobom, podmiotom; 
h) współpraca przy prowadzeniu ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz zarządzanie tą 

ewidencją; 
i) współpraca z informatykiem w zakresie wdrażania zabezpieczeń informatycznych; 
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j) koordynacja procesu udoskonalenia zabezpieczeń fizycznych zbiorów danych osobowych; 
k) prowadzenie wewnętrznych audytów ochrony przetwarzanych danych osobowych; 
l) inicjowanie i podejmowanie działań z zakresu doskonalenia bezpieczeństwa ochrony danych osobowych; 
m) nadzór nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe; 
n) reagowanie na wszelkie wątpliwości i pytania Zamawiającego w zakresie ochrony przetwarzania danych osobowych, w 

nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych; 
o) prowadzenie korespondencji z organem nadzorczym, udział w kontrolach organu nadzorczego oraz współpraca z 

organem nadzorczym;  
 
2. Wymagany termin realizacji umowy: od podpisania umowy (jednak nie wcześniej niż od 1 września 2018 r.) do 31 sierpnia 
2019 r. 
 
3. Oferta ma zawierać następujące dokumenty*: 

a) Formularz oferty wg załączonego wzoru (załącznik nr 2), 
b) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku. 

4. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie: 
W cenę oferty należy wliczyć: 
a. Wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia.  

b. Obowiązujący podatek od towarów i usług. 
Cena podana przez wykonawcę za wykonaną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie 
podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zleceniodawca wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym 
przez niego wymogom, w oparciu o podane kryteria.  

Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania oraz obejmować wszelkie 
koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

 
5. Miejsce i termin złożenia oferty: 

1). Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28 sierpnia 2018 r. do godziny 15.00  w Filharmonii, adres: Zwierzyniecka 1, 31-

103 Kraków pokój nr 5 tj. sekretariat. Oferta otrzymana przez Zleceniodawcę po terminie podanym powyżej zostanie 
zwrócona wykonawcy. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu 
jej składania. 
2). Wymagany termin związania ofertą 30 dni. 

6. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia Zamawiającego są: 
Pracownik Działu Administracyjno-Gospodarczego   tel. 126198724 
faks nie dotyczy, e-mail: administracja@filharmonia.krakow.pl 

7. Wybór oferty przez Zamawiającego nastąpi w oparciu o kryteria: 
a. najniższą cenę,  
 
8. Warunki udziału w postępowaniu. 
O udzielenie zamówienia może się ubiegać osoba która spełnia co najmniej dwa z trzech poniżej wskazanych punktów: 

1) ukończone studia wyższe o kierunku technicznym lub prawnym, 
2) doświadczenie w pracy zawodowej w zakresie obsługi prawnej związanej z ochroną danych osobowych i RODO, 
3) doświadczenie zawodowe w zakresie nowoczesnych technologii, systemów informatycznych, ochrony danych. 

 
Doświadczenie we współpracy z podmiotami publicznymi lub doświadczenie we współpracy z instytucjami kultury będzie 
dodatkowym atutem. 
 
9. Informacje dotyczące niniejszego postępowania oraz zawierania umowy: 

Po dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany Wykonawca podpisze umowę w Filharmonii im. Karola 
Szymanowskiego w Krakowie.  Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej oferty. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, bez podawania przyczyny. 
Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania stawek cenowych z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia omyłek w ofercie. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania do uzupełnienia oferty. 
Zamawiający  zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty, której treść będzie niezgodna z warunkami zapytania, o rażąco niskiej 
cenie, od wykonawcy niezaproszonego do składania ofert. 
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi o tym wybranego Wykonawcę, wskazując 
jednocześnie miejsce i termin podpisania umowy. 
W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie będzie możliwy z powodu identycznych cen, Zamawiający przekaże 
Wykonawcom, którzy je zaoferowali, dodatkowe zapytanie. 

10. Istotne dla Zamawiającego postanowienia zabezpieczające interes Zamawiającego, które zostaną przez niego wprowadzone 
do treści umowy w zakresie: usług. 
Istotne postanowienia zawarto we wzorze umowy – Załącznik nr 1. 

Zatwierdził 

Bogdan Tosza 

Dyrektor Naczelny 
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Załącznik nr 1 do Zaproszenia 
UMOWA nr DZ…….2018  wzór 

  
zawarta w dniu …………………… 2018 r. w Krakowie pomiędzy  
Filharmonią im. Karola Szymanowskiego w Krakowie z siedzibą przy ul. Zwierzynieckiej 1, 31-103 Kraków wpisaną do Rejestru 

Instytucji Kultury Województwa Małopolskiego pod numerem 5/99, NIP 675 02 00 025 zwaną dalej „Zamawiającym” lub 
„Administratorem Danych” lub „Stroną”, reprezentowaną przez 
………………………… 

a 
……………………………….. z siedzibą w Krakowie przy ul. …………………. wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem …………………………, NIP: …………………, REGON: …………….., zwaną w dalszej treści „Wykonawcą” lub „Stroną”, 
reprezentowanym przez  
 
…………………………….. 

określa następujące postępowania: 
 

§ 1 
Opis przedmiotu zamówienia (opis przedmiotu zamówienia zawarto w Zaproszeniu) 
 
 
 

§ 2 
Szczegółowe zasady współpracy 

1. Strony zgodnie ustalają, że Administrator Danych zobowiązany jest na każde żądanie Wykonawcy do udzielania mu wszelkich 
niezbędnych informacji oraz udostępniania stosownych dokumentów koniecznych do należytego wykonywania niniejszej Umowy.  
2. Strony zgodnie oświadczają, że świadczenie usług objętych Umową będzie odbywać się w siedzibie Administratora  Danych w 
dniach i godzinach ustalonych odrębnie pomiędzy Stronami. 
3. W razie zaistnienia konieczności, Administrator Danych udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do działania w 
stosunku do osób trzecich, w sprawach objętych przedmiotem Umowy.  
4. W zakresie realizacji przedmiotu Umowy, osoby wskazane w §4 ust 2 i ust.6 podlegają bezpośrednio Administratorowi Danych  

5. Umowa nie upoważnia Wykonawcy do dalszego powierzania przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych 
innym podmiotom.  
6. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w  celu zapewnienia aby środki łączności wykorzystywane do odbioru, 
przekazywania oraz przechowywania danych gwarantowały zabezpieczenie danych, w tym w szczególności danych osobowych 
powierzonych do przetwarzania, przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z   ich treścią. 
8. Wykonawca jest zobowiązany raz w miesiącu do informowania Administratora danych o   stanie wykonania przedmiotu Umowy i  
podejmowanych czynnościach. 
 

§ 3 
Prawa i obowiązki Wykonawcy. 

1. Wykonawca oświadcza, że osoby wskazane w §4 ust.2 i ust.6 oraz pracownicy Wykonawcy lub Wykonawca osobiście:  

1) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,  
2) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie  ochrony danych osobowych umożliwiające należyte świadczenie 
usług objętych niniejszą Umową, 
3) nie były karane za umyślne przestępstwo. 
2. Przy świadczeniu usług objętych treścią niniejszej  Umowy, Wykonawca zobowiązany jest  do  zachowania  najwyższej 
staranności wymaganej  ze  względu na  zawodowy charakter prowadzonej działalności, w tym do  przestrzegania obowiązujących 
przepisów prawa oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u Administratora Danych.  
 

§ 4 
Prawa i obowiązki Administratora Danych. 

1. Administrator Danych oświadcza, że jest administratorem danych osobowych, których ochronę będzie wykonywał Wykonawca  
oraz danych osobowych Wykonawcy i pracowników Wykonawcy.  
2. Administrator Danych powołuje Panią/ Pana ......................,na inspektora ochrony danych osobowych z   dniem 1 września 
2018  r.  

3. Administrator Danych zapewnia organizacyjną odrębność inspektora ochrony danych osobowych w celu niezależnego 
wykonywania przez niego zadań. 
4. Administrator Danych udostępnia Wykonawcy wszelkie informacje i środki niezbędne do wykonywania niniejszej Umowy, na 
każde jego żądanie, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań. 
5. Do kontaktów z Wykonawcą Administrator Danych wyznacza Pana/ Panią............... 
6. Do kontaktów z   Administratorem Danych, Wykonawca wyznacza: Pana/ Panią............... 

 
§ 5 
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Powierzenie przetwarzania danych osobowych. 
1. Administrator Danych powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji niniejszej Umowy.  
2. Zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje dane niezbędne do realizacji Umowy.  
3. Kategoria osób, których dane dotyczą, to osoby, których dane znajdują się w zbiorach administrowanych przez Administratora 
Danych.  
4. Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań wskazanych w Umowie.  
5. Wykonawca ma prawo dostępu do danych osobowych będących przedmiotem niniejszej Umowy. 
6. Powierzenie przetwarzania danych jest nieodpłatne. 
7. Wykonawca zobowiązuje się do:  
I. podjęcia środków zabezpieczających dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przed rozpoczęciem 
przetwarzania danych osobowych, 
II. udzielania stałej pomocy Administratorowi Danych w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w RODO,  
III. dokonania trwałego zniszczenia danych osobowych po zakończeniu przetwarzania tych danych. 
8. Wykonawca oświadcza, że posiada informacje wynikające z obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania jego danych  
osobowych przez Administratora Danych.  
9. Wykonawca umożliwi Administratorowi  Danych lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, dokonanie kontroli zgodności z 
przepisami  RODO oraz postanowieniami niniejszej Umowy w miejscach w których są one przetwarzana, w terminie uzgodnionym 
z Wykonawcą. 
10. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy  jakości zabezpieczenia danych 
osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Administratora Danych lub  
przez podmiot przez niego upoważniony. 
 

§ 6 
Wynagrodzenie 

1. Całkowite wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy i wykonywania obowiązków inspektora danych osobowych 
Wykonawcy wynosi miesięcznie netto............................... PLN, powiększone o   podatek VAT. 

2. Wynagrodzenie płatne będzie w  terminie 14 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany w jej treści. Faktury będą wystawiane zgodnie z przepisami ustawy o podatku o towarów i usług VAT. 
3. Razem z fakturą/rachunkiem Wykonawca przekaże wykaz dokumentujący wykonane usługi w danym miesiącu 
zawierający co najmniej dane Wykonawcy, miesiąc, liczbę godzin poświęconych na dane czynności w danym dniu oraz 
łączną liczbę godzin w miesiącu, podpis 
4. Zamawiający prowadzi ewidencję liczby godzin świadczonych usług osób fizycznych. 
5. Dla potrzeb wzajemnych rozliczeń Strony oświadczają co następuje: Zamawiający jest płatnikiem podatku od towarów i usług 
VAT, Wykonawca  jest / nie jest płatnikiem podatku VAT. 

 
§ 7 

Poufność 
1. W czasie obowiązywania niniejszej Umowy, jak i  po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, Strony zobowiązują się wzajemnie do 
zachowania w poufności wszelkich informacji lub danych na temat drugiej Strony, które Strony pozyskały w trakcie wykonywania 
niniejszej Umowy („Informacje poufne”), chyba że były one wcześniej podane do publicznej wiadomości przez Stronę, której te 
informacje lub dane dotyczą. W związku z powyższym żadna ze Stron nie będzie uprawniona do ujawniania -  w jakiejkolwiek 
formie i zakresie –   „Informacji poufnych” osobom trzecim, chyba że na takie ujawnienie druga Strona, której informacje dotyczą, 
udzieli uprzedniej zgody na piśmie. Powyższe nie dotyczy ujawnienia „Informacji poufnych” na żądanie sądów, prokuratury, Policji 
lub innych urzędów administracji publicznej, pod warunkiem że obowiązek  ich ujawnienia wynika z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa.  
O konieczności ujawnienia danych ww. instytucjom Strona ujawniająca jest zobowiązana poinformować Stronę, której informacje 
dotyczą w terminie 3 dni.  
2. W związku z   ust. 1, Wykonawca w szczególności zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim, bez uprzedniej pisemnej 

zgody Administratora Danych, jakichkolwiek „Informacji poufnych” dotyczących działań podejmowanych w ramach przedsiębiorstwa 
Administratora. „Informacje poufne” nie mogą być wykorzystywane przez Wykonawcę w innym celu, niż prawidłowe wykonanie 
niniejszej Umowy, chyba że Strony uzgodnią inaczej.  
3. Z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań określonych w ust. 2,  Administrator Danych będzie uprawniony 
do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 70% wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust.1 za 

każdy przypadek naruszenia.  
W przypadku szkody przewyższającej wysokość kary umownej Administrator Danych ma prawo dochodzić od Wykonawcy 
odszkodowania na zasadach ogólnych.  Administrator Danych ma prawo potrącić karę umowną z   wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 
4. W przypadku stwierdzenia nieuzgodnionego ujawnienia „Informacji poufnych” przez Wykonawcę Administrator  Danych ma 
prawo odstąpić od Umowy z   przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  
Przy czym prawo odstąpienia może być wykonane w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia zajścia przyczyny do odstąpienia. 

 
 

§   8 
Czas trwania umowy, rozwiązanie umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia zawarcia do ……………. r.  

2. Umowa może być rozwiązana w formie pisemnej przez każdą ze Stron:  
1. ze skutkiem natychmiastowym w sytuacjach określonych w § 9 ust. 3 i 5,  
2. z   zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem rozwiązującym na koniec miesiąca kalendarzowego  
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3. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy,  Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do podjęcia natychmiastowych 
działań niezbędnych dla wyeliminowania możliwości dalszego przetwarzania danych osobowych powierzonych na podstawie 
niniejszej Umowy.  
4. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia rozwiązania lub zakończenia Umowy, przekaże Administratorowi Danych przetwarzane 

dane osobowe oraz usunie je nieodwracalnie ze wszystkich swoich nośników danych.  
5. Niezwłocznie po rozwiązaniu lub zakończeniu Umowy, Wykonawca przekaże Administratorowi Danych pisemne oświadczenie, 
w którym potwierdzi, że nie posiada już żadnych danych osobowych, których przetwarzanie zostało mu powierzone na podstawie  
niniejszej Umowy. 
 

§ 9 
Odpowiedzialność Stron Umowy 

1.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte świadczenie usług objętych niniejszą Umową, na zasadach określonych w 
RODO i  innych obowiązujących przepisach  prawa.  
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i  zaniechania osób, o   których mowa w §4 ust.2 i  ust.6 niniejszej 

Umowy oraz pracowników Wykonawcy, na rzecz Administratora Danych.  
3. Administrator Danych będzie miał prawo rozwiązać niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania terminów 

wypowiedzenia w razie jednokrotnego rażącego naruszenia przez Wykonawcę,  z   przyczyn od niego zależnych, obowiązków 
objętych przedmiotem niniejszej Umowy, w tym w szczególności w sytuacji w której Wykonawca:  
1) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z Umową, 
2) powierzył wykonanie przedmiotu Umowy osobie trzeciej bez zgody Administratora Danych,  
3) nie zaprzestał nie zgodnego z   przepisami przetwarzania danych osobowych,  
4) zawiadomiło swojej niezdolności do wypełnienia Umowy. 
4. Stwierdzenie uchybienia przez Wykonawcę realizacji obowiązków wynikających z   Umowy, winno zostać stwierdzone pisemnie  
z   podaniem podstawy i jego przyczyn , zaś Wykonawca będzie miał prawo do pisemnego niezwłocznego ustosunkowania się do 
stawianych mu zarzutów oraz zaprzestania i naprawienia uchybień,  których się dopuścił. 
5. Wykonawca będzie miał prawo rozwiązać niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania terminów 
wypowiedzenia, w razie niezapewnienia przez Administratora Danych informacji danych niezbędnych do prawidłowego 
wykonywania usług będących przedmiotem Umowy,  po   uprzednim wezwaniu  Administratora Danych do przedłożenia tych 
danych w terminie co najmniej 14 dni.  

 
 

§   10 
Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie może przenieść praw wynikających z   niniejszej Umowy na osoby trzecie bez uzyskania pisemnej zgody 
Administratora Danych na powyższe. 
2. W przypadku odstąpienia od Umowy postanowienia dotyczące kar umownych nadal obowiązują Strony.  
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej od rygorem nieważności. 
4. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie w drodze 
negocjacji. W razie braku porozumienia, spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy  kodeksu cywilnego, przepisy 
ustawy o ochronie danych osobowych i RODO oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
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Załącznik nr 2 do Zaproszenia 
 

……………….., dnia ….............................. 
 

......................................................  
        (Pieczątka Wykonawcy i jego dane) 
 
 
 

Oferta Wykonawcy 
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty pn.: 

 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie 

 
Oferuję wykonanie usługi/dostawy/robót budowlanych będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu 
zamówienia, na następujących warunkach: 

 
Cena netto (miesięcznie): …................................................ złotych 
 
Podatek od towarów i usług …...................%,  
 
Cena brutto (miesięcznie): ….............................................. złotych (słownie): …..................................................... 
 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 
2. Oświadczam, że zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz w załącznikach do Zaproszenia postanowienia akceptuję i 
zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej oferty do zawarcia umowy na określonych w Zaproszeniu warunkach.. 
3. Załącznikami do oferty są: dokumenty i załączniki wymienione w ust. 3 zaproszenia. 
 
 

…....................................................................................... 
                                                                                           ( podpis i pieczątka wykonawcy) 


