
URlAU GMlNY SLUBICE. 
ul. Plocka ~2, 09-5303 srubice 
pow. ptockl, wOl. mazowieckie 
Itl/fax 24 2778210, leI. 24 27780T 

NIP C)71.()4 77 1"'"1 

RG.271.1.2022 

AWIAJl\CY 

ina Siubice 


u . Plocka 32 
O~-533 Siubice 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

dla zamowienia 0 wartosci mniejszej od kwoty 130000,00 zl, 0 ktorym mowa wart. 2 ust.l pkt 1 

ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Praw zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1129 

ze zm.) dalej ustawa Pzp, pod nazw~: 

" Jednorazowa uslug odbioru i niszczenia dokumentacji 
niearchiwaln j z Urz~du Gminy Siubice" 

Sl ice, dnia 3 stycznia 2022 r. 

I 
I 
I 
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Dzialaj~c w imieniu Gminy Slubice proszy 0 przedstawienie swojej oferty na " Jednorazow14 
uslug~ odbioru i niszczenia dokumentacji niearchiwalnej z Urz~du Gminy Slubice" 

1. 	 ZAMAWIAJACY 

Gmina Slubice 

ul. Plocka 32, 09-533 Slubice 

REGON: 000549513 

NIP: 774-321-06-26 

tel. 24 277 89 30, fax . 24 277 89 49 

e-mail: ugslubice@plocman.pl 


2. 	OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES ZAMOWIENIA: 

Zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej - kat. B wytworzonej oraz zgromadzonej w Urzydzie 
Gminy Slubice, na zniszczenie ktorej Ur~d Gminy Slubice uzyskal zgody Dyrektora Archiwurn 
Panstwowego w Plocku. Dokumentacja zawiera elementy metal owe i plastikowe, moze znajdowac 
siy w segregatorach. Zamawiaj~cy szacuje, ze ilosc dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do 
zniszczenia wyniesie do 20mb. Zamawiaj~cy zastrzega, ze ilosc dokumentacji przeznaczonej do 
zniszczenia tj. max20mb s~ ilosciami szacunkowymi i w zalemosci od potrzeb Zamawiaj~cego 
mog~ ulec zrnianie. W przypadku zniszczenia mniejszej lub wiykszej ilosci mb (nie wiycej jednak 
niz 20 mb)Wykonawca nie bydzie dochodzil roszczen finansowych z tego tytulu. 

3. 	 TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA: w okresie od podpisania umowy do dnia 
11.02.2022 r. 

4. WARUNKI UDZIALU W POSTF;POWANIU: 

o udzielenie zamowienia mog~ ubiegac siy Wykonawcy, ktorzy: 
a) posiadaj~ niezbydn~ wiedzy i doswiadczenie do wykonania zamowienia, 
b) 	 dokonuj~ niszczenia z wykorzystaniem profesjonalnego ur~dzenia zapewniaj~cego III 

klasy, poziom bezpieczenstwa P-3, 
c) 	 w ramach uslugi zapewniaj~ odbior oraz transport dokumentacji niearchiwalnej z miejsca 

znajduj~cego siy na terenie Gminy Slubice wskazanego przez Zamawiaj~cego do miejsca 
zniszczenia; odbior dokumentacji niearchiwalnej do zniszczenia kaidorazowo bydzie 
potwierdzany na protokole zdawczo-odbiorczym dokumentacji niearchiwalnej 
przeznaczonej do zniszczenia (Zal~cznik nr 4), 

d) 	 w ramach uslugi zapewniaj~ zaladunek dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do 
zniszczenia do transportu orazjej rozladunek w miejscu zniszczenia, 

e) wystawiaj~ dokument poswiadczaj~cy fakt zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej, 
f) posiadaj~ doswiadczenie w zakresie uslug porownywalnych z przedmiotem zamowienia, 

tj . polegaj~cych na swiadczeniu uslug niszczenia dokumentacji niearchiwalnej kategorii 

"B" , 
g) 	 przedstawi~ wykaz wykonywanych uslug na zlecenie organow administracji publicznej, 

porownywalnych z przedmiotem zamowienia, tj. polegaj~cych na swiadczeniu uslug 
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niszczenia dokwnentacji niearchiwa nej w klasie III, poziom bezpieczenstwa P-3 (co 

najmniej 1 uslugi) w okresie 5 lat rzed dniem wszczycia postypowania 0 udzielenie 

zamowienia, 
h) 	 przedstawi~ referencje z uslug wsk nych w wykazie wykonywanych uslug 

Z mozliwosci skladania ofert wyklucza siy: 
a) 	 Wykonawcow, ktorzy nie spelnia ~ przedstawionych kryteriow, 

b) Wykonawcow, ktorzy wyr~dzili zkody, nie wykonuj~c zamowienia lub wykonuj~c je 

ruenaleZycie, jezeli szkoda zostala stwierdzona orzeczeniem s~du, ktore1 
uprawomocnilo siy w okresie 3 la ' przed wszczyciem postypowania, 

c) Wykonawcy, w stosunku do ktOryl h otwarto likwidacjy lub ktorych upadlose ogloszono, 

d) Wykonawcow, ktorzy zalegaj~ z uiszczeniem podatkow, oplat lub skladek na 

ubezpieczenie spoleczne lub zdro!wotne, 

e) Osoby fizyczne, ktore prawomo nie skazano za przestypstwo popelnione w zwi~zku z 

postypowaniem 0 udzielenie ,amowienia, przestypstwo przeciwko prawom osob 

wykonuj~cych pracy zarobkow przestypstwo przeciwko srodowisku, przestypstwo 

przekupstwa, przestypstwo prze ' iwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestypstwo 

popelnione w celu osi~gniycia kr.lrzysci maj~tkowych, a takZe za przestypstwo skarbowe. 

Zama~iaj~c~ zas.t.rzega mozliwose ~e~no~ci arc~iwisty zakladowego Urzydu Gmin Slubice 
w czasle realtzacJI kazdego etapu n meJszeJ usrugl. 

5. W ARUNKI ZLOZENIA OFERT I : 
Warunkiem udzialu w zapytaruu oferOwym jest zlozenie pisemnej oferty zawieraj~cej: 

a) fonnularz ofertowy stanowi~c Zal~cznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, 

wskazuj~cego ceny obejmuj~ ~ wszystkie koszty zwi~zane z prawidlow~ realizacj~ 

zamowierua (ceny jednostkow naleZy wyrazie jako ceny brutto w zlotych polskich z 

dokladnosci~ do dwoch miejsc po przecinku), 

b) rue dopuszcza siy stosowania pustow cenowych do ceny brutto podanej w fonnularzu 

ofertowym. W przypadku rabatow winny bye one uwzglydnione w cenach 

jednostkowych, 

c) 	 wykaz usrug wykonywan Ich na zlecenie organow administracji publicznej, 

porownywalnych z przedmi9tem zamowienia, tj. polegaj'}cych na swiadczeniu uslug 

niszczenia dokwnentacji n.earchiwalnej kategorii "B" (co najmniej 1 usrugi, 

maksymalnie 4 usrug) w Okr9,Isie 5 lat przed dniem wszczycia postypowania 0 udzielerue 

zamowienia lic~c od dnia oriloszenia zapytania ofertowego (Zal'}cznik nr 2), 

d) 	 referencje do usrug wskazan~ch w Zal'}czniku nr 2. 
e) oferta jak rowruez inne dokumenty, stanowi'}ce integraln'} czyse oferty, musz~ bye 

podpisane przez upowaZni6nego Przedstawiciela lub Przedstawicieli Wykonawcy, 
zgodnie z wpisem w odpo~iednim dokumencie uprawniaj'}cym do wystypowaJ),ia w 

obrocie prawnym w imien~~ Wykonawcy. Oferta musi bye przedstawiona w fonnie 

oryginalu ~fonn~larz ofert0r:)' :vszystkie i~e do~u~enty s~adane przez Wyk~nawcy 
mog'} byc zlozone w postacl kserokoplI poswtadczoneJ przez upowaZmonego 

Przedstawiciela WYkOnaW~ "za zgodnose z oryginalem" (data poswiadczenia oraz imiy 
i nazwisko poswiadczaj'}ce ' 0), 

t) 	 Wszystkie strony oferty, az z zal'}cznikami i dokumentami skladaj'}cymi siy na oferty

I 



muslij. byc ponumerowane oraz winny zawierac parafy upowamionego Przedstawiciela 
Wykonawcy. 

6. 	 MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT: 
Oferty z kompletem dokumentow, nalezy zloZyc w zamkniytej kopercie, uniemozliwiaj~cej jej 
przypadkowe otwarcie, opatrzonej napisem zgodnie z zawartosci~: 

Oferta na "Jednorazowli uslug~ odbioru i niszczenia dokumentacji niearchiwalnej z Urz~du 

Gminy Siubice". Nie otwierac przed dniem 14.01.2022r. 

Urzqd Gminy Slubice, 


uf. Plocka 32. 


09-533 Slubice, 


w sekretariacie - poM) Nr 15, 

oraz zawieraj~cej nazwy i siedziby Wykonawcy 


W przypadku nieprawidlowego zaadresowania Zamawiaj~cy nie ponosi odpowiedzialnosci za 
zle skierowanie przesylki . 
Oferty naleZy zloZyc w siedzibie Zamawiaj~cego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
14.01.2022 r. do godziny 10:00. Dla ofert przeslanych pocZ4lub przesylk~ kuriersk~ liczy siy 
data i godzina ich dostarczenia do siedziby Zamawiaj~cego. Oferty zlozon~ po terminie 
skladania ofert, zwraca siy bez otwierania. Zamawiaj~cy moze przedluZyc termin skladania 
ofert. 0 przedluZeniu terminu skladania ofert Zamawiaj~cy niezwlocznie zawiadamia 
wszystkich Wykonawcow, ktorym przeslano zapytanie ofertowe. Wykonawca ponosi wszelkie 
koszty zwi~zane z przygotowaniem i zlozeniem oferty. Wykonawcajest zwi~ny ofert~ przez 
okres 30 dni. Bieg terminu zwi~zania ofert~ rozpoczyna siy wraz z uplywem terminu skladania 
ofert. 

7. 	 TERMIN OTWARCIA OFERT: 14.01.2022r. godz. 10.30 

8. 	 OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJl\CEGO UPRAWNIONE DO 
POROZUMIEWANIA SIF; Z WYKONA WCAMI 

Pani Kinga Maslanka, tel. 24277 89 39, e-mail: kingam@slubice.org.pl 

Wykonawca moze zwrocic siy telefonicznie do Zamawiaj~cego 0 wyjaSnienie warunkow 

udzielenia zamowienia w godzinach pracy urzydu tj.: od godz. 7.30 do 15.30 od poniedzialku 

do pi~tku, w czwartki od godz. 9.00 do 17.00. 

9. 	KRYTERIA OCENY OFERT: 

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej bydzie cena ryczaltowa brutto - 100%. 

Liczba przyznanych punktow dla poszczego"Jnych ofert bydzie obliczona zgodnie z ponizszym 

wzorem: 


Najni:tsza zaoferowana cena brutto 


C= ------------------------------------------- x 100 pkt 

Cena brutto badanej oferty 




POSTANOWIENIA UMOWY: 

a) 	 Zarnawiajllcy nie wyrnaga wniesienia zab zpieczenia naleZytego wykonania urnowy. 

b) 	 Z~~~~iajllcy .podpis.ze urnowy z ~~ /anyrn Wykonawc(}l~ykonawcami w tenninie me 
pozmeJszyrn mz 7 dOl od daty wylomem Wykonawcy (zalllczmk 3). 

c) 	 przedmiot umowy wykonany zostanie godnie z obowi¥ujllcymi przepisami prawa oraz 
postanowieniami umowy. 

Wykaz zal!czoik6w: 
Zalllcznik nr 1 - Fonnularz ofertowy 
Zalllcznik nr 2 - Wykaz uslug wykonywany h na zlecenie organow administracji pUblicznej 

polegajllcych na swiadczeniu uslug niszcze ia dokurnentacji niearchiwalnej kategorii "B" 

Zalllcznik nr 3 - Wzor umowy 
Zalllcznik nr 4 - Protokol zdawczo-odbiorc dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do 

. .
znlszczema 

Zalllcznik 5 - Infonnacje 0 przetwarzaniu d nych osobowych w Urzydzie Gminy Slubice 



Zal~cznik nr 1 
Wykonawca: 

(pieczyc firmowa wykonawcy) 

Nr REGON ... ..... .. .. .. ....................... ........ .... .. .. .......... . 


Nr NIP .... ............. .. ......... .. ... ........ .. .. .. ...................... .. 


Tel./fax .... ....................................... .. .... .. ...... .. ........ .. .. 


Gmina Siubice 

ul. Plocka 32 

09-533 Siubice 
OFERTA 

1. 	 W zwi~zku z zapytaniem ofertowym z dnia 3 stycznia 2022r. oferuj y/-my jednorazow~ 

uslugy odbioru i niszczenia dokumentacji niearchiwalnej z Urzydu Gminy Slubice za: 

Ceny brutto (za 1 mb): . . . .. . .................. . ............ .. .... . ......... . ... . ....... . 


a) Cena obejmuje wszystkie koszty zwi¥ane z prawidlow~ realizacj~ zamowienia, 

b) Skladamly niniejs~ oferty we wlasnym imieniu/jako Wykonawcy wspolnie ubiegaj~cy siy 

o udzielenie zamowienia (niepotrzebne skreslit). 

2. 	 Gwarantuj y/-my, ze zrealizujemy zamowienie w okresie od podpisania umowy do dnia 

11.02.2022 r. 

3. Oswiadczam/-y, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z tytulu nizej wymienionych 
wskazail: 

a) wykluczenie Wykonawcow, ktorzy wyrz~dzili szkody, nie wykonuj~c zamowienia lub 
wykonuj~c je nienalet.ycie, jezeli szkoda ta zostala stwierdzona orzeczeniem s~du, ktore 
uprawomocnilo siy w okresie 3 lat przed wszczyciem postypowania; 

b) wykluczenie Wykonawcow, w stosunku do ktorych otwarto likwidacjy lub ktorych upadlosc 
ogloszono, z wyj~tkiem Wykonawcow, ktorzy po ogloszeniu upadlosci zawarli uklad 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s~du, jezeli uklad nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacjy maj~tku upadlego; 

c) wykluczenie Wykonawcow, ktorzy zalegaj~ z uiszczeniem podatkow, oplat lub skladek na 
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, z wyj~tkiem przypadkow gdy uzyskali oni 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub 
wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu; 

d) osoby fizyczne, ktore prawomocnie skazano 	za przestypstwo popelnione w zwi¢u z 
postypowaniem 0 udzielenie zamowienia, przestypstwo przeciwko prawom osob 
wykonuj~cych pracy zarobkow~, przestypstwo przeciwko srodowisku, przestypstwo 
przekupstwa, przestypstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestypstwo 
popelnione w celu osi~gniycia korzysci maj~tkowych, a takZe za przestypstwo skarbowe lub 
przestt;pstwo udzialu w zorganizowanej grupie alba zwi¢u maj~cych na celu popelnienie 
przestt;pstwa lub przestt;pstwa skarbowego; 

4. 	 Oswiadczaml-y, ze posiadaml-y niezbt;dn~ wiedzy i doswiadczenie do wykonania zamowienia. 



5. Akceptuj y/-my bez zastrzezen wzor wzor protokolu zdawczo-odbiorczego ~lowy i 

dokumentacji niearchiwalnej do zniszczenja (Zal~cznik nr 3, 4 do zapytania ofertowego). W 

razie wybrania mojej oferty zobowi~zuj~/-my siy do podpisania umowy na warunkach 

zawartych w zapytaniu ofertowym, w miej cu i terminie wskazanym przez Zamawiaj~cego. 

Data: ............................................... . 
podpis(y) osoby(os6b) uprawnionej(ych) 

do reprezentowania wykonawcy 

Zal~czniki do niniejszej oferty: 
1. . ............................... . 

2. . ......... . ..................... . 

3. . ............................... . 


I 

I 




Za1llczoik or 2 

WYKAZ USLUG WYKONANYCH NA ZLECENIE ORGANOW ADMINISTRACJI 

PUBLICZNEJ POLEGAJl\CYCH NA SWIADCZENIU USLUG NISZCZENIA 


DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ KA TEGORII "B" 


... .. ................ , dnia ................... . 


(nazwa i adres Wykonawcy) 

Zapytanie ofertowe na jednorazow~ uslugy odbioru i niszczenia dokumentacji niearchiwalnej z 

Urzydu Gminy Slubice w okresie do 11.02.2022 r. 

Przystypuj~c do postypowania 0 udzielenie zam6wienia publicznego j/w, w imieniu Wykonawcy 
wskazanego powyzej, przedstawiamlmy wykaz wykonanych usrug (klasa III poziom 
bezpieczenstwa P-3): 

Lp. 
N azwa i adres 

Zamawiajllcego 
Opis przedmiotu 

zamowieoia 
Data wykooaoia 

1 
2 
3 

Do wykazu naleZy zal~czyc referencje do wyzej wymienionych usrug,jako dow6d potwierdzaj~cy, 
ze usluga zostanie wykonana naleZycie. 



Zal~czoik Dr 3 - Wzor UMOWY 

UMowl ··········..···..··..· 

zawarta w dniu ................. ............. . pomiydzy /Gmin:t Siubice, ul. Plocka 32, 09-533 Slubice, 


NIP 774-321-06-26, okreslanym jako "ZamaJiaj'}cy", 

reprezentowan'} przez W6jta Gminy - Jacka K zlowskiego 

przy kontrasygnacie Skarbnika - Henryki Bed arek 

a 

Finn'} zaJmuJ'lc'} Sly profesjonalnym dokumentacji niearchiwalnej, z siedzib'} w 

.. ........................................... (dokla ny adres), nrNIP ..................... , 
 dalej 

"Wykonawc'}", reprezentowan'} przez 

Umowy zawarto w trybie zapytania ofertowe 0 bez stosowania przepisow ustawy Prawo Zamowien 

Publicznych(Dz. U. z 2019, poz. 2019) art. ust.1 pkt 1. 

§1 

1. 	Przedmiotem rurueJszeJ umowy jest s iadczenie przez Wykonawcy uslugi, polegaj'}cej na 

jednorazowym odbiorze i niszczeniu do umentacji niearchiwalnej z Urzydu Gminy Slubice w 

ilosci szacunkowej 20 mb, na zniszczenr· ktorej UrZ<}d Gminy Slubice uzyskal zgody Dyrektora 

Archiwum Panstwowego w Plocku. 

2. 	Wykonawca bydzie swiadczyl uslug sukcesywnego odbioru i niszczenia dokumentacji 

niearchiwalnej od daty podpisania umo y do dnia 11.02.2022 r. 

§2 

1. 	 Na mocy niniejszej umowy, ykonawca zobowi<}ZUje Sly do wykonania uslugi 

sukcesywnego niszczenia dokuJ entaCji niearchiwalnej w ilosci szacunkowej 20 mb, 

polegaj'}cej w szczegolnosci na: I 
a) 	 odbiorze potwierdzonym na protokole zdawczo-odbiorczym dokumentacji 

niearchiwalnej w ustalonym tenninie, z miejsca znajduj'}cego siy na terenie Gminy 

Slubice wskazanego Zamawiaj'}cego. Tenniny odbioru dokumentacji 

niearchiwalnej ustalane by '} na podstawie zlecen pisemnych, telefonicznych lub 

zgloszonych w fonnie listu e ektronicznego, dokonanych przez Zamawiaj'}cego. Numer 

telefonu do zgloszenia tele~ icznego ............ ............. .. , adres poczty elektronicznej 

Wykonawca otrzyma od Zamawiaj'}cego zlecenie 

jednostkowe na wykonanie slugi najpoiniej na 48 godzin przed tenninem realizacji. 



b) pakowaniu dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia w dostarczone, 

na Zyczenie Zamawiaj~cego, opakowania zbiorcze wraz z plombami przez pracownikow 

Wykonawcy. 

c) 	 zaladowaniu przez pracownikow Wykonawcy dokumentacji niearchiwalnej do 

transportu oraz transporcie z miejsc wskazanych przez Zamawiaj~cego do miejsca 

zniszczenia. Dokumentacja do niszczenia moze zawierac wszelkiego rodzaju elementy 

metal owe i plastikowe, dokumenty w segregatorach, 

d) 	 niezwlocznym zniszczeniu dokumentacji niearchiwalnej po jej dostarczeniu do miejsca 

zniszczenia, w III klasie tajnosci, poziom bezpieczenstwa P-3, 

e) 	 wystawieniu dokumentu poswiadczaj~cego fakt zniszczenia dokumentacji 

niearchiwalnej i dostarczeniu go do siedziby Zamawiaj~cego nie poiniej niz w terrninie 

10 dni od dnia odbioru dokumentacji niearchiwalnej do zniszczenia. 

2. 	 Wykonawca zobowi~zuje siy do scislej ochrony wszelkich przekazanych mu w celu 

zniszczenia danych i inforrnacji oraz do zastosowania niezbydnych srodkow zabezpieczenia 

dokumentacji przekazanej mu w celu zniszczenia, w szczegolnosci poprzez zastosowanie 

odpowiednich srodkow technicznych i organizacyjnych, zapewniaj~cych nienaruszanie 

zawartosci pojernnikow/paczek z danymi podczas przewozu, otworzenie 

pojemnikow/paczek wyl~cznie przez upowaznione osoby w pomieszczeniu przeznaczonym 

do niszczenia dokumentow z danymi i jedynie w tym celu, a takZe zabezpieczenie 

niszczonych danych przed wgl~dem w nie osob trzecich oraz nieupowaznionych 

pracownikow Wykonawcy. 

3. 	 Zamawiaj~cy zastrzega mozliwosc obecnosci archiwisty zakladowego Urzydu Gminy 

Slubice w czasie realizacji kazdego etapu niniejszej uslugi (pakowanie, zaladunek, transport, 

niszczenie). 

4. 	 Szacunkowa ilosc dokumentow do zniszczenia (tj. max 20 mb) jest ilosci~ orientacyjn4 a 

faktyczna ilosc dokumentow do zniszczenia wynikac bydzie z biez~cych zapotrzebowan 

Zamawiaj~cego, do szacunkowej wartosci brutto kwoty umowy, z zastrzezeniem ust. 5. 

5. 	 W przypadku nie wyczerpania szacunkowej ilosci dokumentow do zniszczenia (tj. max 20 

mb), Wykonawcy nie przysluguje jakiekolwiek roszczenie od Zamawiaj~cego. 

§3 

1. 	 Szacunkowa wartosc brutto przedmiotu umowy wynosi ................................................ zl 


(slownie: .................................... ). 


2. 	 Calkowita wysokosc wynagrodzenia Wykonawcy zostanie okreslona na podstawie iloczynu 

wskazanej w ofercie Wykonawcy stawkijednostkowej za 1 mb dokumentacji przeznaczonej 

do odbioru i zniszczenia w wysokosci .... zl/mb, ktora jest stawk~ ryczahow~, oraz ilosci 

2 




rzeczywiscie zniszczonej dokumentacji. 

3. 	 Wykonawcy nie przysruguje prawo do roszczen z tytulu niewykorzystania calosci kwoty 

okreslonej w ust. 1 niniejszego paragra umowy w calym okresie obowi~wania umowy, 

z powodu braku zlecen. 

§4 

1. 	 Wynagrodzenie naleme Wykonawcy z wykonanie przedmiotu niniejszej umowy zostanie 

zaplacona przez Zamawiaj,!cego przel wem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 

kazdorazowo w tresci faktury V AT. 

2. 	 Podstaw,! dokonania platnosci bydzi faktura V AT, wystawiona przez Wykonawcy po 

kaZdorazowym wykonaniu uslugi wr+z zalqczonym dokumentem poswiadczajqcym fakt 

zniszczenia dokumentacji niearchiwalr ej. 

3. 	 Zaplata wynagrodzenia nast'!pi w terminie 14 dni od dnia doryczenia do siedziby 

Zamawiajqcego faktury VAT. .. I. . .. 
4. 	 Za termm zaplaty UWaZa Sly dZlen ob I'!zema rachunku bankowego Zamawlaj'lcego. 

5. 	 Wykonawca wystawi faktury uwzgl dniaj,!c ponizsze dane Zamawiaj,!cego: 

Nabywca: Gmina Siubice 
uL Plocka 32 
09-533 Siubice 
NIP 774-321-06-26 

Odbiorca: Urzqd Gminy Siubice 
uL Plocka 32 
09-533 Siubice 

6. 	 Dat'! zaplaty bydzie dzien ObCi'!i:enii rachunku bankowego Zamawiaj(}cego. 

7. 	 Opoinienie w zaplacie nalemosci 10wOduje obowi(!Zek zaplaty odsetek ustawowych. 

8. 	 Rachunek bankowy wskazany na frkturze przez Wykonawcy jest rachunkiem zgloszonym 

w organie podatkowym i WYI~eniOnym w rejestrze podatnikow V A T -Biala Lista 

Podatnikow. Platnosc bydzie dOkOJ ana za pomoq mechanizmu podzielonej platnosci (Split 

Payment). 

9. 	 Zamawiaj,!cy oswiadcza, ze by zie realizowac platnosci za faktury z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej platnoscf' tzw. split payment. 

10. 	 Podzielon,! platnosc, tzw. split payment stosuje siy wyl,!cznie przy platnosciach 

bezgotowkowych, realiZOWanyC~ za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia 

zaplaty dla czynnych pOdatniko1 VAT. 

I 
I 
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§5 

1. 	 Strony ustalaj~ odpowiedzialnosc za niewykonanie lub nienaletyte wykonanie umowy w 

fonnie kar umownych. 

2. Wykonawca zobowi~zany jest do zaplaty kar umownych: 

a) w wysokosci 10 % wartosci przedmiotu umowy, okreSlonego w § 3 ust. niniejszej 

umowy, w przypadku odst~pienia od umowy lub rozwi~ania umowy przez 

Zamawiaj~cego z winy Wykonawcy, 

b) w wysokosci 0,2 % wartosci przedmiotu umowy, okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej 

umowy, za niedotrzymanie tenninu odbioru dokumentow do zniszczenia, za kazdy dzien 

opomienia, 

c) 	 w wysokosci 0,2 % wartosci przedmiotu umowy, okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej 

umowy, za nietenninowe dort(czenie dokumentu poswiadczaj~cego fakt zniszczenia 

dokumentacji niearchiwalnej, za kazdy dzien op6inienia. 

3. 	 Zamawiaj~cy zastrzega sobie, a Wykonawca wyraZa zgodt(, na potr~cenie nalemosci 

wynikaj~cych z kar umownych z przysluguj~cego Wykonawcy wynagrodzenia za 

wykonanie przedmiotu umowy. 

4. 	 Niezalemie od wskazanych w ust.2 kar umownych Wykonawca ponosi calkowit~ 

odpowiedzialnosc wzglt(dem Zamawiaj~cego za szkody, jakie ten poniosl wskutek 

zawinionego nie wypelnienia ci~4cych na Wykonawcy obowi¢ow, wynikaj~cych z 

niniejszej umowy i zobowi~ny jest do jej zaplacenia w pelnej wysokosci, przy czym,jezeli 

szkoda spowodowanajest dzialaniem okreslonym w ust.2 - w wysokosci roZnicy pomit(dzy 

realn~ szkod~ a zaplacon~ kar~ umown~. 

§6 

1. 	 Strony zobowi~uj~ sit( do zachowania w tajemnicy infonnacji pozyskanych w toku 

realizacji niniejszej umowy. 

2. 	 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maj~ zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

3. 	 Wszelkie spory jakie moglyby wynikn~c w przyszlosci w zwi¢u z zawart~ umow~ Strony 

byd~ sit( staraly rozwi~zywac w sposob polubowny. W razie niemozliwosci osi~gnit(cia 

porozumienia w wyniku prowadzonego uprzednio postt(powania ugodowego, Strony 

poddad~ ewentualny spor rozstrzygnit(ciu przez s~d powszechny wlaSciwy dla siedziby 

Zan1awiaj~cego. 

4. 	 Zamawiaj~cy moze odst~pi6 od umowy w tenninie 7 dni od dnia uzyskania infonnacji 0 

nienaletytym wykonaniu umowy. 

5. 	 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj~ fonny pisemnej pod rygorem niewaZnosci. 
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6. Umowy sporz<}.dzono w dw6ch jednobrzmi<}.cych egzemplarzach, z tego po jednym dla 

kazdej ze stron. 

Wykonawca: Zamawiaj~cy 
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Zal~cznik nr 4 

Protok61 zdawczo - odbiorczy 


dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia 


1. 	 W dniu dzisiejszym tj ................... .......... Wykonawca odebral ................ mb dokumentow 


przeznaczonych do zniszczenia. Miejsce odbioru ............................................... . 


2. 	 Zamawiaj~cy przekazal Wykonawcy kserokopie zgod Archiwum Panstwowego w Plocku 

na brakowanie i niszczenie w sumie ..................................................................................... . 

mb dokumentow (oryginaly okazane na Zyczenie). 

3. 	 Odbior dokumentow do zniszczenia nast~pil w ustalonym terminie*IOdbior dokumentow 

nas4pil ........................................ .. ........ . dni po ustalonym terminie*. 

4. Uwagi: 

Przekazujltcy 

*niepotrzebne skrdlic 



Zal~cznik nr 5 

INFORMACJE 0 PRZETWARZANIU DA YCH OSOBOWYCH W URZF;DZIE GMINY 

SL BICE 


Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 RozporZ<ldzenia ParI mentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso fizycznych w zwi¢u z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego prze wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogolne rozporZ<ldzenie 0 ochroni danych, dalej RODO (Dz. Urz. Unii Europejskiej 
L 119/1, 4/05/2016) informujy, ze: 

1. Administratorem PanilPana danych os bowych jest Wojt Gminy Slubice z siedzib~ w 
Slubicach ul. Plock a 32, 09-533 Slubice, Tel. 24 27 89 31, mail: ugslubice@plocman.pl. 
2. Administrator wyznaczyl inspektora 9chrony danych, z ktorym moze siy PanilPan 
skontaktowae poprzez email: martynacz@sli.tbice.org.pl , telefonicznie pod nr 24 277 89 35 lub 
pisemnie na adres siedziby administratora. Z !inspektorem ochrony danych moma siy kontaktowae 
we wszystkich sprawach dotycZ<lcych przetWarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
zwi¥anych z przetwarzaniem danych. 
3. PanilPana dane osobowe przetwarzan byd~ w celu wypelnienia obowi¢u prawnego 
ci~Z4cego na Administratorze, na podstawi art. 6 ust. 1 lit. c RODO, b~dz wykonania zadania 

Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. 
4. W zwi~zku z przetwarzaniem danych celu wskazanym powyzej, PanilPana dane osobowe 
mog~ bye udostypniane innym odbiorcom 1 b kategoriom odbiorcow danych osobowych, ktorymi 
mog~ bye: I 

1) podmioty upowamione do Odl0ru PanilPana danych osobowych na podstawie 
odpowiednich przepisow prawa; 

2) 	 podmioty, kt6re przetwarzaj~ anilPana dane osobowe w imieniu Administratora 
na podstawie zawartej umowy owierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. 
podmioty przetwarzaj~ce). I 

5. PanilPana dane osobowe nie byd~ prze~azywane do panstw trzecich. 
6. PanilPana dane osobowe byd~ przeJrzane przez okres niezbydny do realizacji wskazanego 
powyiej celu przetwarzania, w tym owniez obowi¢u archiwizacyjnego wynikaj~cegb 
z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt ganow gminy oraz urzyd6w obsluguj~cych te organy i 
ustawy 0 narodowym zasobie archiwaln i archiwach. 
7. W zwi~zku z przetwarzaniem przez AClministratora danych osobowych przysluguje PanilPanu 
prawo: dost<tpu do tresci danych, s~~ostowania danych, usuniycia danych, ograniczenia 
przetwarzania da~yc~, przenoszenia dany/bh, w~iesi~nia sprzeciwu wo~ec ~rzetwarzania danych: 

(Uwaga: reahzacJa powyzszych praw mUSl byc zgodna z przeplsanll prawa, na podstawle 
ktorych odbywa siy przetwarzanie da¥ch oraz RODO, a takie m. in. z zasadami wynikaj~cymi 
z kodeksu postypowania administrac jnego czy archiwizacji). 

8. W przypadku wyraienia zgody a przetwarzanie danych skorzystanie z prawa cofniycia 
zgody nie rna wplywu na przetwarzanie, ore mialo miejsce do momentu wycofania zgody. 
9. Ma PanilPan prawo wniesienia sk gi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzydu Ochrony 
Danych Osobowych. 
10. Podanie przez Pani~ana danych os bowych jest: 

I) warunkiem prowadzenia spraWYJw Urzydzie Gminy Slubice i wynika z przepisow prawa; 
2) warunkiem zawarcia umowy, ktrej stron~jest osoba, ktorej dane dotycZ<l; 
3) dobrowolne, jednak niezbydne do zalatwienia sprawy w Urzydzie Gminy Slubice. 

11. PanilPana dane nie byd~ poddaw ne zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tyro 
r6wniez profilowaniu. 

mailto:ugslubice@plocman.pl


Zapoznalem(-am) sif z treSciq klauzuli informaeyjnej, w tym Z informaejq 0 eelu i sposobaeh 

przetwarzania danyeh osobowyeh oraz 0 prawaeh jakie mi przyslugujq w zwiqzku z 

przetwarzaniem danyeh osobowyeh. 

(miejseowosc, data) (podpis osoby skladajqeej oswiadezenie) 


