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UMOWA nr …… 
(zwana dalej „Umową”) 

 
zawarta w dniu ……………………….. 2021 r. we Wrocławiu 
 
pomiędzy: 
 
 
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – PORT Polski Ośrodek Rozwoju 
Technologii z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Stabłowickiej 147, 54-066 
Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, 
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000850580, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 894-314-05-23 
oraz numer statystyczny REGON 386585168, reprezentowana przez: 
 
……………………………………………………………….. 
 
zwana dalej Zamawiającym, 
 
a 
 
………………………………, z siedzibą:……………… wpisaną do ……………….., 
posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: …., REGON ……………………,  
 
reprezentowaną przez: …………………….- …………………………… 
 
zwanym dalej Wykonawcą, 
 
 
zwanych dalej łącznie Stronami, a każde z osobna Stroną. 
 

 

Preambuła 

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta przez Strony w wyniku zapytania 
ofertowego pn. „świadczenie kursu językowego w zakresie języka 
angielskiego dla pracowników ŁUKASIEWICZ-PORT”, z wyłączeniem 
przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.  

2. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia 
usług szkoleniowych polegających na przeprowadzenie kursów 
indywidualnych zgodnie z przedmiotem umowy dla 5 osób, w zamian za 
wynagrodzenie do maksymalnej wysokości  PLN netto/brutto, w okresie 12 
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miesięcy od dnia podpisania Umowy i na zasadach każdorazowo 
szczegółowo wskazanych w Umowie. 

3. Niniejsza Preambuła nie ma charakteru normatywnego.  

 
 

§ 1. 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron w związku 

ze stałą współpracą pomiędzy Stronami w zakresie przeprowadzania  przez 
Wykonawcę usług polegających na świadczeniu usług szkoleniowych w 
zakresie języka angielskiego zgodnie opisem przedmiotu zamówienia 
stanowiącym załącznik nr  1 do niniejszej umowy (zwanych dalej także 
„Usługami” lub „Usługą”).  

2. Miejscem wykonywania Usług jest: indywidualnie dla każdego z 
uczestników kursu z wykorzystaniem  technologii nauczania zdalnego w 
czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu narzędzi umożliwiających 
prowadzenie video rozmowy.  

3. Zajęcia dla każdego z uczestników będą odbywały się dwa razy w tygodniu 
zgodnie z czasem i zakresem podanym w opisie przedmiotu zamówienia 
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

4. Przed rozpoczęciem usług szkoleniowych Wykonawca przeprowadzi 
darmowe lekcje próbne w celu określenia poziomu zaawansowania 
językowego dla każdego uczestnika szkolenia. 

5. W oparciu o czynności wymienione w § 1 ust. 4, przed rozpoczęciem usług 
szkoleniowych, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia każdemu 
uczestnikowi szkolenia program nauki, który musi zostać obustronnie 
zaakceptowany. 

6. Wykonawca w ramach oferty zobowiązany jest zapewnić dostęp do 
platformy e- learningowej, zestaw podręczników lub materiałów 
szkoleniowych dla każdego uczestnika. Wykonawca umożliwi poprzez 
platformę zorganizowanie pracy własnej uczestnika poza zajęciami 
(udostępnienie przez Wykonawcę różnego rodzaju ćwiczeń z 
uwzględnieniem pracy z tekstem, słuchania, pisania). 

7. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić szkolenie zgodnie z metodyką 
nauczania języków obcych dla osób dorosłych. 

8. Wykonawca przedstawi listę lektorów i native speakerów którzy będą 
przydzieleni do prowadzenia szkoleń zgodnie z specyfikacją opisaną w 
opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej 
Umowy.  

9. Wykonawca może wyznaczyć nowego lektora lub native speakera w 
przypadku uzyskania pozytywnej zgody Zamawiającego lub na jego 
wniosek. 



Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii 
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00 
E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,  
Nr KRS: 0000850580 

Strona 3 z 14 
 

10. Wykonawca po zakończeniu świadczenia usług wyda zaświadczenie o 
ukończeniu szkolenia dla każdego z uczestników z określeniem poziomu 
jaki został osiągnięty.  

 
 

§ 2.  
OKRES OBOWIĄZYWANIA I WARUNKI REALIZACJI UMOWY 

 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. na okres 12 miesięcy od 

dnia podpisania Umowy z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia 
do 6 kolejnych miesięcy w przypadku nie wykorzystania kwoty określonej 
w § 4 ust. 1 

2. Usługi wykonywane będą w dni od poniedziałku do piątku w godzinach 
uzgodnionych z uczestnikami szkolenia. 

3. Lista uczestników oraz dane kontaktowe niezbędne do realizacji 
zamówienia stanowią załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 

4. Wykonawca przedstawi harmonogram zajęć po konsultacji z uczestnikiem 
kursu z minimum tygodniowym wyprzedzeniem na każdy kolejny miesiąc. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość przełożenia zajęć przez Wykonawcę 
maksymalnie dwa razy w ciągu miesiąca, jedynie w sytuacjach losowych,  
sytuacja losowa nie może wynikać z czasowej niedyspozycji lektora/native 
speakera, na którego Wykonawca powinien zapewnić zastępstwo. 
Informacja o odwołaniu zajęć powinna zostać niezwłocznie przekazana do 
uczestnika szkolenia w formie dokumentowej (e-mail), jednak nie później 
niż w dniu poprzedzającym zajęcia. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przełożenia terminu zajęć dwa razy 
w miesiącu, o czym Wykonawca zostanie niezwłocznie poinformowany w 
formie dokumentowej (e-mail) przez uczestnika szkolenia, jednak nie 
później niż w dniu poprzedzającym zajęcia. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany uczestnika szkolenia w 
poszczególnych godzinach zaplanowanych zajęć o czym Wykonawca 
zostanie niezwłocznie poinformowany w formie dokumentowej (e-mail) 
przez Zamawiającego, jednak nie później niż w dniu planowanych zajęć. 

8. Określenie nowego terminu zajęć, w sytuacji o których mowa w ust. 5 i 6 
nastąpi po uprzednim ustaleniu dostępnych terminów z uczestnikiem 
szkolenia, którego sytuacja będzie dotyczyć. 

9. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić dla każdego z uczestników 
ewidencję godzin szkoleniowych i tematów realizowanych w ramach zajęć. 

10. Ewidencja o której mowa w pkt 9 będzie podstawą do zapłaty za 
świadczone usługi. 

11. Wykonawca ponosi koszty związane z realizacją usługi (m.in. dostęp do 
platformy e-learningowej, umożliwienie zdalnego prowadzenia zajęć, 
materiały) 
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§ 3. 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada fachową wiedzę i dysponuje wszelkimi 

niezbędnymi informacjami oraz pozwoleniami wymaganymi przez przepisy 
prawa w dziedzinach związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy, a także 
dysponuje odpowiednim personelem i odpowiednimi środkami 
gwarantującymi profesjonalną realizację niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca zapewni wykwalifikowany zespół w postaci Lektorów języka 
angielskiego oraz native speakerów.  Wykonawca przed rozpoczęciem 
wykonywania Usług przez osoby o których mowa w zdaniu poprzedzającym 
zobowiązany jest do przedstawienia listy osób realizujących usługi 
szkoleniowe Zamawiającemu. 

3. Zarówno w okresie obowiązywania Umowy, jak również po jej wygaśnięciu, 
rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, 
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności: 

1) wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji; 

2) wszelkich informacji i materiałów przekazywanych przez 
Zamawiającego i uczestników szkolenia, w szczególności danych 
osobowych, informacji o charakterze finansowym, handlowym, 
technologicznym, technicznym, naukowym, prawnym, wszelkich 
informacji dotyczących Zamawiającego i prowadzonej przez niego 
działalności badawczej, uzyskane wskutek i dzięki realizacji Przedmiotu 
Umowy, zwanych w dalszej części Umowy „Informacjami poufnymi". 

4. W ramach zobowiązania do zachowania w poufności Informacji Poufnych, 
Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 
1) zachowania poufności Informacji Poufnych poprzez nieupublicznianie 

informacji oraz nieprzekazywanie ich osobom trzecim; 
2) wykorzystywania Informacji Poufnych jedynie w celu wykonania 

przedmiotu umowy; 
3) wykorzystywania Informacji Poufnych w sposób nie powodujący szkody 

po stronie Zamawiającego; 
4) powstrzymania się od kopiowania i powielania Informacji Poufnych, w 

całości lub w części, za wyjątkiem sytuacji, w których będzie to 
niezbędne lub uzasadnione dla wykonania Przedmiotu Umowy; 

5)  ochrony Informacji Poufnych z możliwie największą starannością, a 
także zabezpieczenia ich przed utratą, kradzieżą, uszkodzeniem i 
dostępem ze strony osób nieupoważnionych. 

5. Obowiązek Wykonawcy do zachowania poufności Informacji Poufnych nie 
dotyczy przypadków, w których: 
1) Informacje Poufne zostały ujawnione za pisemną zgodą 

Zamawiającego; 
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2) Informacje Poufne były w posiadaniu Wykonawcy przed zawarciem 
Umowy i pod warunkiem, że Wykonawca jest w stanie obiektywnie i 
rzetelnie udokumentować wcześniejsze posiadanie tych informacji; 

3) obowiązek udostępnienia Informacji Poufnych wynika z bezwzględnie 
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wynika z żądania 
uprawnionych organów państwowych, z tym jednak zastrzeżeniem, że 
w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 
zawiadomić o takim żądaniu Zamawiającego w celu podjęcia dalszych 
wspólnych kroków w szczególności mających na celu odrzucenie bądź 
zmniejszenie zakresu takiego żądania, za wyjątkiem sytuacji, gdy 
przekazanie informacji o złożeniu żądania jest zabronione na podstawie 
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub decyzji organu 
żądającego udostępnienia informacji. 

11. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że przekazywanie Informacji 
Poufnych przez Zamawiającego lub uczestników szkolenia nie będzie 
wiązało się z równoczesnym przyznaniem praw do tych informacji, w tym 
praw własności intelektualnej. 

12. Niezależnie od innych postanowień Umowy, w przypadku zgłoszeń 
jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia Informacji Poufnych z 
jednoczesnym naruszeniem praw osób trzecich, Wykonawca zwolni 
Zamawiającego z odpowiedzialności wynikającej z w/w naruszenia i 
pokryje wszelkie poniesione przez Zamawiającego koszty. W przypadku 
wszczęcia postępowania sądowego przeciwko Zamawiającemu z tytułu 
w/w naruszenia, Wykonawca przystąpi do procesu na prawach Strony. 

6. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę poufności Informacji Poufnych, 
Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o okolicznościach i 
zakresie naruszenia, a także o podjętych przez niego czynnościach 
mających na celu przywrócenie stanu sprzed dokonania naruszenia i 
usunięcie skutków naruszenia. 

7. Wykonawca zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań, które w 
jakikolwiek sposób mogłyby niekorzystnie wpłynąć na wizerunek, renomę 
czy prestiż Zamawiającego. 

 
§ 4. 

WYNAGRODZENIE 
 

1. Strony ustalają, że maksymalna łączna wysokość wynagrodzenia z 
tytułu realizacji Umowy nie przekroczy kwoty ………….. zł (słownie: 
……………). 

2. Cena zajęć 60-cio minutowych wynosi ……… zł. 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację niniejszej 

Umowy za okres danego miesiąca kalendarzowego, po zakończeniu 
danego miesiąca kalendarzowego. Wynagrodzenie będzie stanowić 
iloczyn liczby godzin szkoleniowych przeprowadzonych w danym 
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miesiącu i kwoty z ust. 2 (ceny za godzinę szkolenia).  Do faktury VAT 
należy dołączyć ewidencję o której mowa w § 2 ust. 9. 

4. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku 
Zamawiającego. 

5. Płatności, o których mowa w niniejszej Umowie będą dokonywane na 
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od 
dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, 
przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze, pod warunkiem, 
że jeżeli wymagają tego przepisy prawa, rachunek bankowy będzie 
zarejestrowany w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy 
VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do 
rejestru VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej (tzw. biała lista podatników VAT) (dalej jako „Biała Lista 
VAT”). 

6. W przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawa a rachunek bankowy 
wskazany w fakturze VAT nie znajduje się na Białej Liście VAT, 
Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wstrzymania się z zapłatą 
wynagrodzenia do czasu wystawienia faktury VAT zawierającej 
rachunek bankowy znajdujący się na Białej Liście VAT. 

7. W sytuacji, gdy wynagrodzenie powinno być płatne z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności, Wykonawca zobowiązuje się do 
umieszczenia na fakturze VAT wyrazów "mechanizm podzielonej 
płatności". 

8. W przypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa wynagrodzenie powinno 
być płatne z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, a 
Wykonawca w fakturze VAT nie zawarł dopisku, o którym mowa w ust. 
7, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wstrzymania się z zapłatą 
wynagrodzenia do czasu prawidłowego wystawienia faktury VAT. W 
przypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa wynagrodzenie powinno 
być płatne z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, 
Zamawiający może również dokonać zapłaty wynagrodzenia z 
zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, niezależnie od 
umieszczenia przez Wykonawcę na fakturze VAT dopisku, o którym 
mowa w ust. 7. 

9. Zapłata następuje z chwilą dokonania przelewu przez Zamawiającego.  
10. Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek inne wynagrodzenie niż to, 

o którym mowa w ust. ust. 3 w zw. z ust. 2 Umowy. 
11. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy 

w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U.2020, 
poz.935). 
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12. Wykonawca oświadcza, że posiada status mikroprzedsiębiorcy/ małego 
przedsiębiorcy/ średniego przedsiębiorcy/ dużego1 przedsiębiorcy 
w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

 
§ 5. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 
 

1. Zamawiający będzie mieć prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych: 
1) w przypadku przełożenia zajęć w ilości większej niż dwa razy w 

miesiącu kalendarzowym o których mowa § 2 ust. 5  – w wysokości 
20% stawki godzinowej netto;    

2) za każde opóźnienie personelu szkolącego w wykonywaniu Usług 
trwające powyżej 5 minut – w wysokości 20 % stawki godzinowej 
netto; 

3) w przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z winy 
Wykonawcy – w wysokości 15 % maksymalnego wynagrodzenia netto 
wskazanego w § 4 ust. 1.    

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 podlegają sumowaniu. Łączna wysokość kar 
umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć 40% (słownie: 
czterdzieści) maksymalnego wynagrodzenia netto wskazanego w § 4 ust. 1. 

3. Zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 
nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania w kwocie 
przekraczającej wysokość kary umownej na zasadach ogólnych. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości za 
powierzone mu przez Zamawiającego do używania mienie. 

 
§ 6. 

ROZWIĄZANIE UMOWY 
   
1. Zamawiający będzie mieć prawo do rozwiązania Umowy w trybie 

natychmiastowym, w przypadku nierealizowania przez Wykonawcę Umowy 
zgodnie z jej postanowieniami, pomimo wcześniejszego wezwania 
Wykonawcy przez Zamawiającego do wykonywania Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami i dalszego dokonywania naruszeń przez Wykonawcę. 

2. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie, 
z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. W takiej sytuacji 
Wykonawcy należy się wynagrodzenie za faktycznie przeprowadzone 
zajęcia do dnia rozwiązania Umowy.   

 
§ 7. 

PRZEDSTAWICIELE STRON  

 
1 Wybrać właściwe.  
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ORAZ KORESPONDENCJA POMIĘDZY STRONAMI 
 

1. Strony niniejszym wyznaczają następujące osoby, jako swoich 
przedstawicieli, na potrzeby realizacji niniejszej Umowy: 

1) dla Zamawiającego: …………………,  tel.: …………….. , mail: ………….. 
2) dla Wykonawcy:……………, tel. ………….. , mail: …………………...  

2. Osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 1 nie ma prawa dokonywania zmiany 
niniejszej Umowy, składania oświadczeń woli mających na celu 
wypowiedzenie, odstąpienie lub rozwiązanie Umowy oraz nie ma prawa do 
zaciągania zobowiązań w imieniu Stron lub zwolnienia drugiej Strony 
z zobowiązań zaciągniętych na podstawie niniejszej Umowy. 

3. W okresie trwania niniejszej Umowy Strony są obowiązane informować się 
nawzajem, o każdej zmianie osób, o których mowa w ust. 1, siedziby, adresu 
e-mail lub innych danych kontaktowych. Zmiana danych, o których mowa 
w zdaniu pierwszym nie stanowi zamiany niniejszej Umowy. W razie 
zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną na ostatni adres 
przesyłką pocztową, za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną lub drogą 
elektroniczną uważa się za doręczoną. 

 
§ 8. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy uznane jest za 
nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i nadal są wiążące, 
chyba, że z okoliczności wynika, że Strony nie zawarłyby niniejszej 
Umowy, gdyby wiedziały o nieważności tego postanowienia. Takie 
nieważne postanowienie zostanie zastąpione ważnym postanowieniem, 
które będzie możliwie najdokładniej oddawać zamiar Stron wyrażony w 
nieważnym postanowieniu. 

2. Dni robocze na potrzeby niniejszej Umowy rozumiane są jako dni od 
poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 
w rozumieniu ustawy o dniach wolnych od pracy. 

3. Do niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 
4. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia jakichkolwiek praw lub 

obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na podmiot trzeci, bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego, udzielonej w formie pisemnej, pod 
rygorem nieważności. 

5. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez 
sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Wszystkie zmiany lub uzupełnienia postanowień Umowy, jak również 
jednostronne oświadczenia woli jej dotyczące, wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności  

7. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia w imieniu Zamawiającego 
obowiązku informacyjnego, o którym mowa art. 14 rozporządzenia 
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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 stosunku do pracowników/współpracowników Wykonawcy, którzy w 
imieniu Wykonawcy uczestniczą w realizacji niniejszej Umowy i których 
dane w związku z realizacją niniejszej Umowy przetwarza Zamawiający. 
Formularz informacyjny w zakresie zasad przetwarzania danych 
osobowych przez Zamawiającego stanowi załącznik nr 4 do Umowy. 

8. Do niniejszej Umowy dołączono następujące załączniki, które stanowią jej 
integralną część: 
1) Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia; 
2) Załącznik nr 2 – lista uczestników oraz dane kontaktowe niezbędne do 

realizacji zamówienia; 
3) Załącznik nr 3 – oferta Wykonawcy; 
4) Załącznik nr 4 – formularz informacyjny dotyczący przetwarzania 

danych osobowych. 
9. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 
  

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do Umowy…………….. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA  
DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ 

ŁUKASIEWICZ – PORT 

jako Zamawiającego na potrzeby postępowań zakupowych 
prowadzonych z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych (w szczególności: poniżej progu PLN 
130.000,00) i na potrzeby zawierania i wykonywania takich 

umów 

DOT. ZAMÓWIENIA PN. [Usługa świadczenia kursu 
językowego w zakresie języka angielskiego dla pracowników 

Ł-PORT.] 

 

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 (tzw. ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) ("RODO”) Zamawiający (Administrator) 
informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych Zamawiającemu w 
ramach niniejszego postępowania (i dla celów zawarcia i wykonywania 
umowy w jego wyniku) jest (dane kontaktowe): Sieć Badawcza 
Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z siedzibą we 
Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, KRS: 0000850580; 
NIP:893140523; biuro@port.lukasiewicz.gov.pl („Administrator”).  

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych („IOD”). Kontakt z 
IOD: iod@port.lukasiewicz.gov.pl Zapraszamy do kontaktu we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych. 

3. Informacje specyficzne dot. przetwarzania danych w Państwa przypadku: 

 

Kogo 
dotyczy 

przetwarzan
ie 

Sposób 
pozyskania 

danych 
osobowych 

Podstawa 
prawna 

przetwarza
nia danych 
osobowych 

Przetwarza
ne dane 
osobowe 

Cel 
przetwarza
nia danych 
osobowych 

Okres 
przetwarza
nia danych 
osobowych 

Wykonawcy 
(uczestnika 
postępowania
), osób go 
reprezentując
ych, jego 

od Państwa 
(to Państwo 
przekazujecie 
Zamawiające
mu swoje 
dane 

art. 6 ust. 1 
lit. b RODO – 
dane są 
wymagane 
do 
wykonania 

wszelkie 
dane 
osobowe 
jakie 
Państwo 
podacie w 

przeprowadz
enie 
postępowani
a o udzielenie 
zamówienia, 
konkretnie 

co do zasady 
- 4 (cztery) 
lata od dnia 
zakończenia 
postępowani
a o 
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pełnomocnikó
w i 
reprezentantó
w poprzez 
których działa 
w 
postępowaniu, 
da, organów 
nadzoru etc. i 
innych osób 
wskazanych 
przez 
Wykonawcę 
(uczestnika 
postępowania
) w ofercie i 
innej 
dokumentacji 
składanej 
Zamawiające
mu 

osobowe; 
może się 
zdarzyć, że 
otrzymujemy 
Państwa dane 
od Państwa 
pracodawcy 
lub 
kontrahenta w 
ramach jego 
oferty lub 
wniosku w 
postępowaniu
) 

Państwa 
żądania 
rozpatrzenia 
oferty / 
wniosku 
przez 
Zamawiające
go, a 
Państwo 
dążycie do 
uzyskania 
pozytywnego 
dla Państwa 
rozstrzygnię
cia 
postępowani
a. 
Niepodanie 
danych 
uniemożliwia 
realizację 
żądania. 

trakcie 
niniejszego 
postępowani
a o 
udzielenie 
zamówienia. 
Mogą to być 
w 
szczególnoś
ci: imię, 
nazwisko, 
PESEL, data 
i miejsce 
urodzenia, 
informacje o 
doświadczen
iu i 
zawodzie, 
uprawnienia
ch, 
wyrokach 
ska 
skazujących
, adresy 
zamieszkani
a, dane 
kontaktowe 

wskazanego 
w 
dokumentacji
, do której 
załączona 
jest niniejsza 
klauzula 
informacyjna 

udzielenie 
zamówienia, 
nie krócej 
jednak niż 
przez okres 
obowiązywa
nia umowy 
zawartej w 
wyniku tego 
postępowani
a (poprzez 
analogię  do 
art. 78 ust. 
ustawy 
Prawo 
zamówień 
publicznych) 

Osób 
zawierających 
umowę w 
wyniku 
udzielenia 
zamówienia 
publicznego i 
których 
danych 
zostały 
wskazane w 
takiej umowie 
ze strony 
wybranego 
wykonawcy 

od Państwa 
bezpośrednio 
albo od 
Państwa 
pracodawcy 
(zatrudniając
ego) 

j.w. imię, 
nazwisko, 
adresy 
kontaktowe, 
stanowisko, 
numer 
telefonu, 
adres email; 
możliwe 
także: NIP, 
REGON. 

zawarcie i 
wykonywanie 
umowy w 
wyniku 
udzielenia 
zamówienia  

j.w. jednak 
nie krócej 
niż do czasu 
przedawnien
ia wszelkich 
roszczeń z 
tytułu danej 
umowy i 
rozstrzygnię
cia roszczeń 
dochodzonyc
h 

Osób 
niewskazanyc
h wyraźnie w 
Umowie, ale 
wykonujących 
Umowę w 
imieniu 
Wykonawcy 
(np. osoby 
faktycznie 
dokonujące 
prac instalacji 

od Państwa 
bezpośrednio 
albo od 
Państwa 
pracodawcy 
(zatrudniając
ego) 

Art. 6 ust. 1 
lit. f) RODO – 
Administrato
r ma 
uzasadniony 
interes, żeby 
wiedzieć z 
kim w relacji 
umownej się 
kontaktuje, 
kto wchodzi 
na jego 

imię, 
nazwisko, 
adresy 
kontaktowe, 
stanowisko, 
numer 
telefonu, 
adres email; 
jeśli 
wykonujecie 
Państwo 
prace na 

wykonywanie 
umowy w 
wyniku 
udzielenia 
zamówienia  

j.w. jednak 
nie krócej 
niż do czasu 
przedawnien
ia wszelkich 
roszczeń z 
tytułu danej 
umowy i 
rozstrzygnię
cia roszczeń 
dochodzonyc
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zakupionego 
sprzętu na 
terenie 
Administrator
a) 

teren, w 
jakiej roli 
działa ta 
druga osoba 
etc. 

terenie 
Administrat
ora: 
wizerunek 
(w ramach 
monitoringu
, o którym 
jesteście 
Państwo 
informowani 
w razie jego 
zastosowani
a na 
miejscu) 

h 

 

4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również – na podstawie 
uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) dla 
celów rozliczeń podatkowych, finansowych etc. oraz dla postępowań 
związanych z roszczeniami Administratora lub wobec Administratora. 
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również – po wyczerpaniu 
innych podstaw prawnych – dla celów archiwalnych, co jest prawnie 
uzasadnionym interesem państwowej osoby prawnej wykonującej ze 
środków publicznych zadania publiczne przydane ustawą, o którym mowa 
w art. 6 ust. 1 lit f) RODO, w takim wypadku dalszy okres archiwizacji 
nie będzie dłuższy niż dalsze 5 lat. Jeśli środki wydatkowane przez 
Zamawiającego w tym postępowaniu pochodzą ze źródeł innych niż 
Zamawiający, możliwe jest, że okres przetwarzania danych będzie 
uzależniony od regulacji określających zasady rozliczenia takich środków 
z osobą trzecią (instytucją finansującą). 

5. Jeśli przepisy prawa w jakimkolwiek zakresie przewidują dłuższy okres 
przetwarzania danych, stosuje się ten dłuższy okres. 

6. Administrator może zgodnie z przepisami prawa przekazywać Państwa 
dane dalej, do innych odbiorców. Jest to możliwość. Odbiorcami Państwa 
danych osobowych mogą być w szczególności:  

a) należycie upoważnieni współpracownicy Administratora lub jego 
usługodawcy, w zakresie w jakim to niezbędne i uzasadnione, w tym 
np. dostawcy usług informatycznych, software’owych, prawnych, 
księgowych, podatkowych, hostingowych, ubezpieczeniowych; 

b) podmioty uprawnione do ustawowej lub umownej kontroli lub 
nadzoru nad Administratorem, w szczególności Centrum 
Łukasiewicz i Prezes Centrum Łukasiewicz, także właściwy minister; 

c) inne podmioty uprawnione ustawowo do nadzoru i kontroli oraz inne 
podmioty uprawnione przepisami prawa; 

d) w przypadku powiązania Państwa relacji z Administratorem dla 
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celów dotowanych projektów naukowych lub komercjalizacji – 
instytucji dotującej, pośredniczącej, fundujące etc., w szczególności 
NCBiR lub NCN; 

e) podmioty zapewniające utrzymanie lub wsparcie systemów 
informatycznych używanych przez Administratora, podmiotu 
świadczące usługi hostingowe etc.; 

f) firmy kurierskie, pocztowe etc. 

7. Państwa dane osobowe mogą być też potencjalnie ujawniane w trybie 
dostępu do informacji publicznej. 

8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich lub 
organizacji międzynarodowych. Jeśli tak miałoby się stać – 
poinformujemy Państwa o tym oddzielnie. Nie dotyczy to jednak 
przekazywania dla celów realizacji i rozliczania dotacji, grantów, 
programów naukowych etc. fundowanych z budżetu Unii Europejskiej, 
której to organizacji międzynarodowej dane mogą być przekazywane 
przez Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji zobowiązań i 
prawidłowego wydatkowania środków publicznych. 

9. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany. Nie będzie też mieć miejsce 
profilowanie na ich podstawie. 

10. Dla realizacja Państwa praw prosimy o kontakt mailowy z 
Administratorem na ww. dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych. 
Posiadają Państwo prawo do: 

a) dostępu do przekazanych danych osobowych; 

b) co do zasady - sprostowania lub uzupełnienia przekazanych danych 
osobowych; 

c) co do zasady - żądania ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych; 

d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
na przetwarzanie danych przez Administratora; 

e) co do zasady - usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym); 

f) co do zasady - przenoszenia danych osobowych. Informujemy 
jednak, że: prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które 
jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 
publicznym (art. 20 ust. 3 RODO); 

g) co do zasady - sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych; 

h) cofnięcia swojej dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie w 
każdym czasie – jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie 
zgody. Cofnięcie tej zgody nie wpływa na dotychczasowe 
przetwarzanie na tej podstawie, przed jej cofnięciem. Co do zasady 
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w tym wypadku Państwa dane nie będą przetwarzane na podstawie 
zgody, więc prawo to co do zasady nie ma zastosowania. 

Wskazujemy, że z przepisów prawa i istoty prowadzonych postępowań 
prowadzonych mogą wynikać, w konkretnych przypadkach, dalsze 
ograniczenia dla Państwa praw. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości 
prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Zamawiającego. 

 


