
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  Barcin, dnia 04.11.2021 r. 

w Barcinie 

ul. Mogileńska 3 

88-190 Barcin 

 

Numer sprawy: DPŚ-AD.271.5.2021  

Zapraszam do złożenia oferty na zadanie pn.: 

„Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych 

z terenu gminy Barcin w 2022 roku”. 

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 

r. (art. 2 ust. 1 pkt 1) Prawo Zamówień Publicznych. 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia w okresie od dnia 01.01.2022 r. 

do dnia 31.12.2022 r. tj. udzielenie całodobowego, tymczasowego schronienia w schronisku 

dla osób bezdomnych wraz z całodziennym wyżywieniem oraz zapewnienie usług 

ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie 

samodzielności życiowej. 

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego 

zaproszenia. 

 

2. Oferty częściowe: Zamawiający dopuszcza składanie ofert z możliwością wyboru jednego 

lub kilku wariantów. 

 

3. Wymagany termin realizacji usługi: 01.01.2022 r. -31.12.2022 r.  

   

4. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:  

• Zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca mogą przekazywać 

pisemnie lub w formie dokumentu elektronicznego (adres e-mail 

mgops.barcin@admin.com.pl). 

• Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują zawiadomienia oraz informacje, 

o których mowa wyżej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 

ich otrzymania. 



• Pisemna forma dotyczy złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń  

i dokumentów oraz pełnomocnictwa.  

 

5. Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 

• formularz oferty wg załączonego wzoru (Załącznik nr 2), 

• pełnomocnictwo lub upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa 

Pełnomocnik lub osoba upoważniona, 

Zamawiający może wezwać w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia 

wyjaśnień dotyczących złożonej oferty, oświadczeń lub dokumentów. 

 

6. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:  

1) Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) za 

wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z 

wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego - zgodnie z 

drukiem oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. 

2) Cena ofert powinna być wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

7. Opis sposobu przygotowania oferty: 

• podana cena ma być wyrażona cyfrowo, 

• ofertę należy sporządzić pisemnie w języku polskim, czytelną i trwałą techniką: ręcznie 

długopisem lub komputerowo, 

• złożone dokumenty powinny mieć formę oryginałów lub kopii poświadczonych za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do podpisania oferty,  

• Wykonawca bądź jego pełnomocnik/osoba upoważniona musi złożyć podpisy  

na ofercie, oraz w sytuacji nanoszenia poprawek – parafki, 

• oczywiste omyłki pisarskie oraz rachunkowe będą poprawiane przez Zamawiającego po 

poinformowaniu o tym fakcie Wykonawcy.  

 

8. Opis sposobu złożenia oferty: 

• ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, 

na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz 

napis: oferta na zadanie pn.: „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych 

z terenu gminy Barcin w 2022 roku”. „Nie otwierać przed godz.  12.15  w dniu 07.12.2021 



r.”, 

• oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie 

zwrócona Wykonawcy bez otwierania, 

• Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed 

upływem terminu do jej składania.  

9. Miejsce i termin złożenia ofert: 

• Ofertę należy złożyć/przesłać w terminie do dnia 07.12.2021 r. do godz. 12.00 w 

zaklejonej kopercie w siedzibie/do siedziby Zamawiającego -  sekretariat Miejsko – 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Mogileńskiej 3, 88-190 Barcin. 

• Dopuszcza się również przesłanie oferty w formie dokumentu elektronicznego. 

Oferta w w/w formie powinna być przesłana na e-mail Zamawiającego 

(mgops.barcin@admin.com.pl) i opatrzona hasłem dostępowym (zaszyfrowana). Hasło 

dostępowe należy przesłać również na e-mail tut. MGOPS w dniu 07.12.2021 r. w godz. 

12.00 – 12.15. Ponadto oferta musi być podpisana podpisem kwalifikowanym lub 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

 

10. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 07.12.2021 r. o godz. 12.15 w siedzibie 

Zamawiającego pok. nr 6. 

 

11. Kryterium wyboru oferty:  

1) Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie kryterium cenowego tj. 

najniższej ceny brutto stanowiącej koszt dobowego pobytu jednej osoby bezdomnej. 

2) Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

wykonawców, którzy złożyli oferty, podając nazwę firmy i adres Wykonawcy, 

którego ofertę wybrano. 

 

12. Informacje dotyczące zawarcia umowy: 

1) Wybrany Wykonawca jest zobowiązany podpisać umowę w siedzibie Zamawiającego. 

2) Umowa będzie zawierać wszystkie uwarunkowania zawarte w złożonej ofercie. 

3) Istotne dla Zamawiającego postanowienia tj. wzór umowy stanowi Załącznik nr 3. 

4) Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany podpisać wraz z umową na realizację 

zadania umowę powierzenia danych osobowych do przetwarzania. 



13. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 

Justyna Grajek pok. nr 12, tel. 52 383 34 45 wew. 23 

w godzinach pracy MGOPS w Barcinie, tj. 7.00 – 15.00 - poniedziałek, środka, czwartek, 

7.00-16.30- wtorek, 07.00-13.30 - piątek. 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:  

1. Przedmiot zamówienia – Załącznik nr 1. 

2. Wzór oferty – Załącznik nr 2. 

3. Istotne dla Zamawiającego postanowienia – wzór umowy – Załącznik nr 3.  



 Załącznik nr 1 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

I. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 

Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z 

terenu Gminy Barcin w 2022 roku. 

 

II. Rodzaj zamówienia: Usługa.  

 

III. Określenie przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia w okresie od dnia 01.01.2022 r. 

do dnia 31.12.2022 r. tj. udzielenie całodobowego, tymczasowego schronienia w schronisku 

dla osób bezdomnych wraz z całodziennym wyżywieniem oraz zapewnienie usług 

ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie 

samodzielności życiowej. 

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić standard podstawowych usług świadczonych w 

schronisku dla osób bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard 

obiektu, w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych zgodne z załącznikiem nr 2 do 

Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w 

sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla 

osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 poz. 896).  

Zamawiający przewiduje, że prognozowana liczba osób bezdomnych skierowanych w czasie 

trwania niniejszego zamówienia do schroniska wynosić będzie do 10 osób. Podana przez 

Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania 

niniejszego zamówienia.  

Liczba świadczeń uzależniona będzie od rzeczywistej liczby osób, które wymagać będą 

pomocy w formie usługi schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Barcin. W 

związku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości osób w 

zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, iż 

przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w 

tym finansowe wobec Zamawiającego.  

Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług 

świadczonych przez schronisko. W przypadku, gdy pobyt osoby nie będzie obejmował 

pełnego miesiąca kalendarzowego, zapłatę ustala się dzieląc miesięczną kwotę odpłatności 



przez liczbę dni w miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu.  

Każdorazowe umieszczenie osoby potrzebującej schronienia w schronisku dla osób 

bezdomnych odbywać się będzie na podstawie decyzji administracyjnej o przyznaniu tej 

osobie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych wydanej przez Miejsko-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie. Decyzja zawierać będzie imię i nazwisko 

świadczeniobiorcy, rodzaj, zakres, okres pobytu oraz odpłatność za pobyt w schronisku.  

Ponadto nadmienia się, że osobami bezdomnymi z terenu Gminy Barcin mogą być kobiety 

lub mężczyźni, bądź kobiety lub mężczyźni z dziećmi, dlatego też zamawiający dopuszcza 

możliwość składania ofert z możliwością wyboru jednego lub kilku wariantów. 

Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawierają istotne 

postanowienia umowne, stanowiące załącznik do niniejszego zapytania. 

 

IV. Niezbędne wymagania: 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki: 

1) podmioty, które posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności 

lub czynności związanej z przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) są podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego 

schronienia prowadzonego przez wojewodę, 

3) posiadania wiedzy i doświadczenia, niezbędnego do prawidłowego wykonania 

usługi, 

4) pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe 

wykonanie zamówienia, 

5) spełniają standard podstawowych usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie 

minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk 

dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 poz. 

896), 

6) w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa wyżej Wykonawca 

przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć oświadczenie, 

że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – oświadczenie zawarte 

jest w treści oferty. 



Załącznik nr 2 

 

 ............................................................ ….......................................... 

  (pieczątka Wykonawcy) (miejscowość, data) 

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

  w Barcinie 

  ul. Mogileńska 3 

  88-190 Barcin 

 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa………………………………………………….………………………………………. 

Siedziba.………………………………………………………..……………………………… 

Nr telefonu….…………………………………………………..……………………………… 

adres e-mail:…………………………………………………………………………………… 

NIP …………………………………………………………….………………………………. 

REGON ………………………………………………………………………………………. 

 

OFERTA 

 

1. Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: 

Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Barcin w 2022 roku, 

składam ofertę na realizację zamówienia oferując, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu 

zamówienia: 

cena brutto za  1 osobę : ..............................zł/dobę 

(słownie: …………………………………………………………………..) 

Warianty: 

1) kobiety  □ 

2) mężczyźni  □ 

3) kobiety lub mężczyźni z dziećmi  □ 

 

Miejsce świadczenia usług: …………………………………………………………….. 

 

2. Oświadczamy, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający  

w przypadku wyboru niniejszej oferty.  



3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się warunkami zapytania ofertowego i nie wnosimy do 

niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.  

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami umowy i zobowiązujemy się,  

w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na 

warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.  

5. Oświadczamy, że jesteśmy podmiotem uprawnionym do udzielania tymczasowego 

schronienia.  

6. Oświadczamy, iż pozostajemy w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na 

prawidłowe wykonanie zamówienia.  

7. Oświadczamy, iż spełniamy minimalny standard świadczonych usług zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r.  

w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk 

dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 r., poz. 896).  

8. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) .................................................................................................... 

2) .................................................................................................... 

3) .................................................................................................... 

4) .................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 ....................................................... 

 (podpis i pieczątka Wykonawcy) 



 Załącznik nr 3 

UMOWA (wzór) 

Zawarta w dniu………………………….. 2021 roku pomiędzy: 

Gminą Barcin -  Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Barcinie,  

ul. Mogileńska 3, 88 -190 Barcin,  

reprezentowanym przez ………………………….,  

zwanym dalej  Zamawiającym,  

a 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą   

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie  

z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. (art. 2 ust. 1 pkt 1) Prawo Zamówień 

Publicznych została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług schronienia tj. udzielenie 

tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz 

z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz 

prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw 

życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, 

przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.  

2. Strony ustalają, iż standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób 

bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym 

mieści się schronisko dla osób bezdomnych są zgodne z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie 

minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 poz. 896). 

3. Wykonawca zapewnia miejsce dla bezdomnych w postaci usług określonych w ust. 1, dla 

osób skierowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie, tj. osób 

których ostatnim miejscem zamieszkania jest gmina Barcin. 

4. Zamawiający przewiduje, że prognozowana liczba skierowanych do schroniska w ciągu 

roku osób bezdomnych wynosić będzie do 10 osób. 



Strony ustalają, iż podana przez Zamawiającego w ust. 4 ilość osób bezdomnych jest ilością 

przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości 

faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe 

zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec 

Zamawiającego. 

5. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług 

świadczonych przez schronisko.  

6. Strony ustalają, iż miejscem świadczenia usług będzie ……………………………… 

(dokładny adres schroniska). 

§ 2 

1. Strony ustalają, iż każdorazowe skierowanie osoby bezdomnej do schroniska odbywać się 

będzie na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej przyznającej pomoc w formie 

schronienia, wydanej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie. 

Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj, zakres i okres 

świadczenia usługi. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 

„RODO” oraz ustawy z dn. 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019 poz. 

1781). Wykonawca nie będzie przetwarzał danych osób, o których mowa wyżej w innych 

celach niż jest to niezbędne do realizacji niniejszej umowy. 

§ 3 

1. Strony zgodnie ustalają, iż koszt dobowego pobytu 1 osoby bezdomnej, tj. ogólny koszt 

stałych wydatków rzeczowych i osobowych wraz z całodziennym wyżywieniem łącznie 

wynosi ............................................. zł brutto, 

słownie: ( .............................................................……………………………………………..).  

2. Zamawiający zobowiązuje się do pokrywania kosztów pobytu osób skierowanych 

wyłącznie za czas rzeczywistego przebywania w schronisku. 

3. Podstawą rozliczenia finansowego za dany miesiąc będzie dokument rozliczeniowy wraz z 

załączonym zestawieniem imiennym obejmującym ilość osób skierowanych oraz ilość dni 

pobytu bądź dokument rozliczeniowy z wyszczególnieniem imienia i nazwiska oraz ilości dni 

pobytu.  

https://sip.lex.pl/#/act/18722262/2630854?directHit=true&directHitQuery=Ustawa%20o%20ochronie%20danych%20osobowych
https://sip.lex.pl/#/act/18722262/2630854?directHit=true&directHitQuery=Ustawa%20o%20ochronie%20danych%20osobowych


4. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania na konto wykonawcy należnej kwoty za 

miesiąc poprzedni w terminie 14 dni od daty doręczenia. 

5. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. Dokument rozliczeniowy z tytułu świadczenia usługi schronienia winna być wystawiona 

na: 

Nabywca: Gmina Barcin, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, NIP 562 177 25 23, 

Odbiorca: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie, ul. Mogileńska 3, 88-

190 Barcin. 

7. Dokument rozliczeniowy należy dostarczyć do odbiorcy.  

§ 4 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącego sprawowania nadzoru nad realizacją 

niniejszej umowy przez upoważnionego do tego pracownika MGOPS, a w szczególności do : 

- kontroli dokumentacji przebywających w placówce osób bezdomnych, 

- kontroli warunków socjalno – bytowych osób bezdomnych, 

- merytorycznej kontroli prowadzonej pracy socjalnej z bezdomnymi. 

§ 5 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) świadczenia usług, o których mowa w §1 ust. 1 zgodnie z minimalnym zakresem 

usług, określonym w Rozporządzeniu, o którym mowa w § 1 ust. 2, 

2) współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Barcinie w 

zakresie realizacji indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności i 

zawartych kontraktów socjalnych,  

3) pisemnego informowania zamawiającego o wydaleniu z placówki z podaniem 

przyczyny w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, 

4) informowania Zamawiającego o innych istotnych kwestiach dotyczących 

bezdomnego, a mających wpływ na wydaną decyzję np. sytuacja zawodowa lub 

finansowa bezdomnego. 

§ 6 

1. Umowę zawarto na czas określony od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 

2022 r. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. 

3. Wykonawcy w przypadku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu przysługuje 

jedynie żądanie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części przedmiotu umowy. 



4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku 

niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, 

5.Odstąpienie od umowy pod rygorem nieważności musi nastąpić w formie pisemnej.  

§ 7 

1. Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z Zamawiającym po stronie Wykonawcy jest: 

…………………………………………tel……………………………….. 

2. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej 

Strony i nie stanowi zmiany treści umowy. 

3. Zmiana osoby wymienionej w ust. 1 nie wymaga zmiany umowy i staje się skuteczna 

z chwilą zawiadomienia drugiej Strony o zmianie.  

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 9 

Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

§ 10 

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać 

będą polubownie. W przypadku braku dojścia do porozumienia, spory rozstrzygane będą 

przez właściwy Sąd.  

§ 11 

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz 

dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 



Obowiązek informacyjny 

Na podstawie art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 

informujemy, iż: 

1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Barcinie, ul. Mogileńska 3, 88-190 Barcin. 

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.  

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym 

przepisów archiwalnych.   

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia. 

6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów 

przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.  

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach 

przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Państwa danych. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa 

się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

 

mailto:inspektor@cbi24.pl


Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której 

dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych 

jest brak możliwości zawarcia umowy. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie 

podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych. 
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