
UMOWA NR ZP/………./2019 

zawarta w Mielcu w dniu ….09.2019r. pomiędzy: 

Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A., ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, NIP: 817-00-05-093, REGON: 

690024569, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 49617, o kapitale zakładowym 23.914.000,00 zł w całości 

wpłaconym, reprezentowaną przez: 

1. Antoni Górski – Prezes Zarządu 

2. Łukasz Gajdowski – Wiceprezes Zarządu 

 
zwaną dalej  Zamawiającym 

a 

……………… z siedzibą w ………….., ul. ………………., ……………, wpisaną pod numerem KRS ……… do rejestru 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …………, … Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego oraz 

posługującą się numerem identyfikacji podatkowej NIP: …………….., REGON: ……………., reprezentowaną 

przez: 

1. ……………… - ……………. 

 
zwaną dalej Wykonawcą,  wyłonionym po przeprowadzeniu przez Zamawiającego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 Euro netto w trybie zapytania ofertowego na 

zamówienie pn. Usługa cateringowa dla 45 osób w dn. 12.09.2019 r. na godz. 10.00 w Inkubatorze Nowych 

Technologii IN-Tech 2 w Mielcu ul. Wojska Polskiego 3 (sala konferencyjna, piętro I) 

nr sprawy ZP/ZINT/1/2019,  

o następującej treści:  
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi cateringowej realizowanej w trakcie konferencji pt.Region-

Edukacja-Biznes dla 45 osób w Mielcu w dniu 12.09.2019 r. na godz. 10.00 w siedzibie IN TECH 2, 39-300 

Mielec, ul. Wojska Polskiego 3, sala konferencyjna I piętro.   

2. Przedmiot umowy obejmuje usługę przygotowania i dostarczenia cateringu dla 45 osób: 

 - Kawa, herbata,( warnik),cukier, mleczko do kawy, cytryna, 
- woda mineralna w dzbankach szklanych 
-  kanapki w wersji wegetariańskiej i mięsnej (cztery kanapki na osobę) 
- dwa kawałki ciasta pieczonego (sernik, szarlotka) na osobę 

     (zastawa szklana, sztućce, materiałowe obrusy, serwetki ) 
przygotowanie cateringu jego dowóz i estetyczne podanie w dniu i w godzinach uzgodnionych z 

Zamawiającym do miejsca i sali, w której będzie odbywało się spotkania, najpóźniej na 30 min. przed 

rozpoczęciem spotkania, przygotowania (nakrycia) stołów w sposób uzgodniony z Zamawiającym, zebrania 

naczyń oraz resztek pokonsumpcyjnych najpóźniej 30 min. po zakończeniu każdego spotkania, 

1) zapewnienie czystej i nieuszkodzonej zastawy stołowej ceramicznej, sztućców metalowych, szklanek, 

filiżanek, a także dekoracji stołów: materiałowe obrusy, serwetki,  



2) zachowania zasad higieny i obowiązujących przepisów sanitarnych przy przygotowywaniu posiłków, 

3) przygotowywania posiłków pełnowartościowych, ze świeżych produktów z ważnymi terminami 

przydatności do spożycia. 

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem oraz zapleczem 

organizacyjnym i technicznym koniecznymi do wykonania przedmiotu umowy. 

 

§ 2 

1. Zamawiający i Wykonawca ustalają, że maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy, 

wyniesie łącznie: ……………. zł brutto, (słownie: ……………….)  zgodnie z formularzem ofertowym 

załączonym do Oferty Wykonawcy z dnia 10.09.2019 r. , stanowiącym załącznik do umowy.  

2. Należność za usługę cateringową będzie płatna po przeprowadzeniu spotkania i prawidłowym wykonaniu 

usług określonych niniejszą Umową na podstawie wystawionej faktury przez Wykonawcę, na kwotę 

wymienioną w ust. 1 powyżej.  

3. Należność, o której mowa w ust. 2 będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze 

w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury; Wykonawca wystawi fakturę po wykonaniu zamówienia. W przypadku błędnie wystawionej 

faktury, termin płatności biegnie od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury 

VAT. 

4. Za datę zapłaty strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie 

przelewu na rachunek Wykonawcy. 

§ 3 

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innemu podmiotowi, bez zgody 

Zamawiającego. 

2.  W przypadku naruszenia postanowień ust. 1 Zamawiający może od niniejszej umowy odstąpić ze 

skutkiem natychmiastowym. 

§ 4 

1. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie, o którym mowa w §1, z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości 

20% wynagrodzenia brutto określonego w §2 ust. 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia 

odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

2. W razie nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo żądać 

obniżenia wynagrodzenia umownego o 10% wynagrodzenia brutto określonego w §2 ust. 1 niniejszej 

umowy lub odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, z zachowaniem prawa do dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych. 

§ 5 

Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z niniejszą umową wymagają pisemnej 



zgody stron Umowy, pod rygorem ich nieważności. 

§ 6 

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 7 

Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy strony zobowiązują się 

rozstrzygać na drodze wzajemnych negocjacji, a dopiero w przypadku ich niepowodzenia przed sądem 

powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

§ 8 

Osobami do kontaktu są: 

1. Ze strony Zamawiającego: Agnieszka Dernoga tel. 797 701 408 e-mail: agnieszka_dernoga@intech-

mielec.pl  

2. Ze strony Wykonawcy: …………………………………………………………………………  

 

§ 9 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego, jednym 

dla Wykonawcy. 

 

 

 

Załączniki 

 - Załącznik nr 1 - formularz ofertowy 

- Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna dla klientów ARR MARR SA oraz ich reprezentantów 

- Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna dla osób kontaktowych 
 

 

 

………………………………         …………………………… 

       Zamawiający                   Wykonawca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarz [AD1]:  



 

 

Załącznik nr 2 do umowy 

 

[Klauzula informacyjna dla klientów ARR MARR S.A. oraz dla ich reprezentantów] 

Szanowny Kontrahencie,  

wobec wejścia w życie 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, zwane dalej  „RODO”), chcielibyśmy poinformować Cię, o zakresie przetwarzania Twoich 

danych osobowych, w związku z łączącymi nas relacjami handlowymi. 

[Administrator Danych Osobowych] Administratorem Twoich danych osobowych jest Agencja Rozwoju 

Regionalnego „MARR” S.A., ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, NIP: 817-00-05-093, REGON: 690024569, 

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000049617, kapitał zakładowy w wysokości 23 914 000 zł, kapitał w całości opłacony, adres 

e-mail: marr@marr.com.pl, tel. +48 17 788 18 50, 797 600 310, fax +48 17 788 32 62 (dalej jako 

„Administrator”). 

I. Przede wszystkim Twoje dane są wykorzystywane w celu wykonania umowy (bez nich nie można 

by np. podpisać umowy, dokonać wzajemnych rozliczeń, etc.)  

1. [Szczegółowy cel] Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania zawartej z 

Tobą umowy związanej z dostawą usług na rzecz Administratora polegających na koszeniu  

trawy wokół obiektów Administratora. 

2. [Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Ciebie danych osobowych są dostawcy innych 

towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów, banki wypłacające wynagrodzenie, 

kontrahenci Administratora oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie 

Twoich danych osobowych (m.in. jednostki audytu zewnętrznego) i podmioty powiązane 

kapitałowo z Administratorem oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, 

w tym organy państwowe. 

3. [Okres przechowywania] Twoje dane będą przetwarzane do czasu zakończenia wszelkich 

czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji umowy oraz w zakresie 

wymaganym przez przepisy prawa (m.in. podatkowego) lub dla zabezpieczenia 

ewentualnych roszczeń. Po tym czasie Twoje dane zostaną usunięte. 

4. [Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 

danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

5. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Twoje dane osobowe nie będą poddane 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 



6. Podanie danych stanowi warunek zawarcia umowy. Podanie danych ma charakter 

dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości 

zawarcia i realizacji umowy. 

7. [Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 

1 lit. b) RODO. 

II. Twoje dane są wykorzystywane w prawnie uzasadnionych celach Administratora  

1. [Szczególny cel] Twoje dane osobowe będę przetwarzane również w prawnie 

uzasadnionych celach realizowanych przez Administratora, tj.: 

a) dla sprawnej realizacji bieżącej działalności operacyjnej Administratora, w tym realizacji procesów 

biznesowych i administracyjnych związanych z przedmiotem działalności Administratora; 

b) dla zapewnienia ochrony mienia, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby 

narazić Administratora na szkodę; 

c) do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej przez 

Administratora działalności gospodarczej. 

2. [Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Ciebie danych osobowych są dostawcy towarów i usług 

niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie 

Twoich danych osobowych, podmioty powiązane kapitałowo z Administratorem oraz podmioty 

uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe. 

3. [Okres przechowywania] Twoje dane będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie 

uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu 

wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 

4. [Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich 

sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Twoje dane osobowe nie będą poddane 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

6. Podanie danych jest dobrowolne. 

7. [Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit f) 

RODO. 

III. Twoje dane są wykorzystywane w celu wykonywania nałożonych na nas obowiązków podatkowych    

1. [Cel] Twoje dane osobowe będę przetwarzane również w celu realizacji obowiązków nałożonych na 

Administratora przepisami prawa. 

2. [Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Ciebie danych są podmioty uprawnione na podstawie 

przepisów prawa (np. urzędy skarbowe, organy kontrolne, organy ścigania), podmioty powiązane 

kapitałowo z Administratorem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie 

Twoich danych osobowych. 



3. [Okres przechowywania] Twoje dane zebrane w celu realizacji obowiązków wynikających z 

przepisów prawa będę przechowywane przez okres do wypełnienia tych obowiązków i przez okres 

wymagany przez przepisy prawa. 

4. [Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Twoje dane osobowe nie będą poddane 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

6. Podanie danych jest obowiązkiem wynikającymi z przepisów prawa podatkowego. 

7. [Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) 

RODO. 

Administrator może być również uprawniony, w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa, 

przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie odrębnej zgody. Każdorazowo w przypadku udzielenia 

przez Ciebie takiej zgody, zostanie wypełniony przez nas odrębnie obowiązek informacyjny wynikający z art. 

13 RODO. 

 

W przypadku, gdy jesteś reprezentantem Klientów ARR MARR S.A. w związku z zawartą ww. umową 

(również jako pełnomocnik): 

 

1. [Cel i uzasadniony interes] Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu określenia osób 

uprawnionych do reprezentacji podmiotu, z którym Administrator zawiera umowę oraz zakresu 

takiego umocowania, a w konsekwencji możliwości zawarcia umowy oraz jej ważności oraz w celu 

ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej przez 

Administratora działalności gospodarczej. 

2. [Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Ciebie danych osobowych są partnerzy biznesowi 

Administratora, w tym dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz 

podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie Twoich danych osobowych m.in. 

dostawcy usług informatycznych, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo ze 

Administratorem oraz następcy prawni Administratora, a także podmioty uprawnione na podstawie 

przepisów prawa, w tym organy państwowe. 

3. [Okres przechowywania] Twoje dane będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie 

uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu 

wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 

4. [Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich 

sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane w uzasadnionych celach 

Administratora nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 



6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy przez 

Administratora z podmiotem przez Ciebie reprezentowanym.  

7. [Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 litera 

f) RODO. 

 

 

Załącznik nr 3 do umowy  

 

[Klauzula informacyjna dla osób kontaktowych, przedstawicieli handlowych oraz personelu 

wykonawczego klientów i kontrahentów Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A., których dane 

Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. przetwarza celem nawiązania i utrzymania relacji 

handlowych ze swoimi klientami i kontrahentami, w tym w celu prawidłowego wykonania zawartych 

umów] 

 

Szanowna Panie/Panie, 

 

wobec wejścia w życie 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, zwane dalej  „RODO”), chcielibyśmy poinformować Cię, o zakresie przetwarzania Twoich 

danych osobowych. 

 

Zgromadziliśmy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, 

służbowy numer telefonu.  Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie, bądź od naszego klienta lub 

kontrahenta z uwagi na łączące Cię z nim relacje (np. stosunek pracy, umowa cywilnoprawna, umowa 

współpracy, itp.).  

1. [Administrator Danych Osobowych] Administratorem Twoich danych osobowych jest Agencja Rozwoju 

Regionalnego „MARR” S.A., ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, NIP: 817-00-05-093, REGON: 690024569, 

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000049617, kapitał zakładowy w wysokości 23 914 000 zł, kapitał w całości opłacony, 

adres e-mail: marr@marr.com.pl, tel. +48 17 788 18 50, 797 600 310, fax +48 17 788 32 62 (dalej jako 

„Administrator”). 

2. [Cel i uzasadniony interes] Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji bieżącego kontaktu 

z naszym klientem lub kontrahentem, nawiązania i podtrzymywania współpracy handlowej, 

przyjmowania i składania ofert oraz prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną w procesach 

biznesowych i administracyjnych związanych z przedmiotem działalności Administratora. Bez 

wykorzystania tych kanałów komunikacji kontakt z naszymi klientami i kontrahentami mógłby okazał się 

znacznie utrudniony, a nawet niemożliwy. 



3. [Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Ciebie danych osobowych są dostawcy towarów i usług 

niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty, którym Administrator powierzyć przetwarzanie 

Twoich danych osobowych, podmioty powiązane kapitałowo z Administratorem oraz podmioty 

uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.  

4. [Okres przechowywania] Twoje dane będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie 

uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu 

wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 

5. [Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak 

również prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

6. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane w uzasadnionych celach 

Administratora nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla skutecznego kontaktowania się przez 

Administratora. 

8. [Podstawa prawna] Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 litera f 

RODO. 

 

 


