
 
 

 

 

Gmina Kulesze Kościelne 

ul. Główna 6 

18-208 Kulesze Kościelne 

Kulesze Kościelne, 28.04.2022 r. 

SG.271.1.2022 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ 

Zamawiający:  GMINA KULESZE KOŚCIELNE 

Adres:  ul. Główna 6, 18-208 Kulesze Kościelne 

e-mail:  sekretariat@kuleszek.pl , tel.: 86 4769010 

 

Zapraszamy do złożenia ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

prowadzonego w trybie zapytania cenowego pn.: „Diagnoza cyberbezpieczeństwa w 

projekcie Cyfrowa Gmina w ramach  Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie 

cyfrowej odporności na zagrożenia” 

 

I. Określenie przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach 

projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w Urzędzie Gminy Kulesze Kościelne zgodnie z 

zakresem oraz formularzem stanowiącym załącznik nr 8 do Regulaminu Konkursu Grantowego 

Cyfrowa Gmina zakończonej raportem. 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera formularz informacji związanych z 

przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa, stanowiący załącznik nr 8 konkursu 

grantowego oraz Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) załączony do niniejszego Zaproszenia do 

złożenia oferty cenowej. 

 

II. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia: 
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w 

siedzibie zamawiającego – w Urzędzie Gminy w Kuleszach Kościelnych, ul. Główna 6 pok. nr 

10, telefonicznie pod numerem tel. 86 4769 010 oraz e-mailowo: sekretariat@kuleszek.pl. 

Pracownikiem  uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Marzena Frankowska  

Sekretarz Gminy Kulesze Kościelne. 

 

III.  Termin wykonania zamówienia: 

Wymagany termin realizacji zamówienia –  30 dni od dnia podpisania umowy. 

IV. Opis wymagań stawianych wykonawcy oraz sposób potwierdzania spełnienia tych 

wymagań : 
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1. O udzielenie zamówienia mogą  ubiegać się wykonawcy, którzy: 

 

1) posiadająca uprawnienia wykazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 

października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do 

przeprowadzenia audytu w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym 

systemie cyberbezpieczeństwa. Wykaz certyfikatów wskazanych w w/w 

rozporządzeniu znajduje się poniżej: 

a) Certified Internal Auditor (CIA) 

b) Certified Information System Auditor (CISA) 

c) Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji 

według normy PN-EN ISO/IEC 27001 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, 

akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach 

oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 

1338), w zakresie certyfikacji osób 

d) Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania ciągłością działania PN-EN ISO 

22301 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru 

rynku, w zakresie certyfikacji osób 

e) Certified Information Security Manager (CISM) 

f) Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC) 

g) Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT) 

h) Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 

i) Systems Security Certified Practitioner (SSCP) 

j) Certified Reliability Professional 

k) Certyfikaty uprawniające do posiadania tytułu ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert 

 

2) posiadają wiedzę i doświadczenie - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca  w ciągu 

ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w okresie 

prowadzenia działalności, rzetelnie wykonał co najmniej 1 audyt 

cyberbezpieczeństwa realizowany na rzecz sektora administracji publicznej. 

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym – Zamawiający wymaga aby 

Wykonawca dysponował odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do 

wykonania przedmiotu zamówienia.  

 

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą 

wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za 

odrzuconą. 

 

2. W celu potwierdzenia wymaganych wyżej warunków wraz z ofertą należy 

dostarczyć: 

a) dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje do przeprowadzenia diagnozy – imienny 

certyfikat wymieniony w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. 

w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu , 



 
b) referencje potwierdzające prawidłowe wykonanie co najmniej jednego audytu 

cyberbezpieczeństwa na rzecz sektora administracji publicznej, 

c) oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym 

niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.  

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

 

V. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:  

Najniższa cena, cena = 100% 

 

VI. Miejsce i termin składania ofert: 

Ofertę cenową, podpisaną przez osobę uprawnioną, należy składać, na formularzu ofertowym 

stanowiącym zał. Nr 1 do zaproszenia, osobiście w siedzibie urzędu, pocztą na adres: Urząd 

Gminy w Kuleszach Kościelnych, ul. Główna 6, 18-208 Kulesze Kościelne, pokój nr 10 

(sekretariat) lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@kuleszek.pl. 

 

W przypadku składania osobistego lub pocztą tradycyjną Ofertę cenową należy złożyć w 

zamkniętej kopercie z dopiskiem 

 „Oferta na wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa”  

W przypadku składania pocztą elektroniczną Ofertę cenową należy oznaczyć w tytule 

wiadomości  „Oferta na wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa”  

 

Termin składania ofert upływa dnia 06.05.2022 r. godz. 1000. 

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Na załączonym formularzu cenowo - ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową 

netto i brutto oraz stawkę VAT za wykonanie/udzielenie przedmiotu zamówienia. 

2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą — z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku oraz słownie. 

3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia. 

4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w 

złotych polskich. 

VIII. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich 

Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania. 
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IX. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy: 

1. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie 

wykonawcy, którego ofertę wybrano. 

2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia 

o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, 

Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny 

X. Informacje ogólne 

1. Wykonawca związany jest z ofertą 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej 

określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga. 

3. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych 

uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku 

zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś V. Rozwój 

cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia — REACT-EU, 

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na 

zagrożenia. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w 

każdej chwili, bez  podania przyczyn. 

 

XI. Klauzula informacyjna RODO 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kulesze Kościelne 

z siedzibą w Kuleszach Kościelnych, 18-208, ul. Główna 6, kontakt ado@kuleszek.pl 

lub tel. 86 2744 027; 

2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: 

iod@kuleszek.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego   „Diagnoza 

cyberbezpieczeństwa” , prowadzonym w trybie rozeznania cenowego; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z ustawą z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. 

zm.) dalej „ustawa Pzp”;   

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od kategorii 

archiwalnej określony  w Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i 

związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki, 

stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 



 
stycznia 2011 r.  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych ( Dz. U. Nr 14, poz. 67). 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowo-cenowy  

2. Wzór umowy  

3. Formularz informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa 

4. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 

 

 

Kulesze Kościelne, 28.04.2022 r.                                               

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik Nr 1  
 
 
………………………………………… 
(pieczęć wykonawcy) 

Wykonawca: 
Nazwa: .............................................................  
Siedziba: .............................................................  
Numer telefonu/faxu: ……………..................................  
E-mail:  …………………………………… 
Numer REGON: .......................... 
Numer NIP ……………………………… 
 
 

 
Zamawiający: 
Gmina Kulesze Kościelne 
ul. Główna 6 
18-208 Kulesze Kościelne 

 
 

FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY WYKONAWCY 
 
 
W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty znak: SG.271.1.2022 z dnia 28.04.2022 r. na 
wykonanie zamówienia pn.: Diagnoza cyberbezpieczeństwa,  
 
Ja/MY, niżej podpisany/i, 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
działając w imieniu i na rzecz: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Oferuję/emy  wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 
 
Cena netto..................................... zł 

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

podatek VAT (......%) ................zł 

cena brutto .....................................zł 

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

 

Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do ……………………………………………………. 



 
  

Oświadczam/y, że: 

 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zakresem przedmiotu zamówienia  i nie wnosimy 

żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.  

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez okres 30 dni.  

3. Oświadczamy, że posiadamy wymagane uprawnienia do przeprowadzenia diagnozy 

cyberbezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 

2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu. 

4. Oświadczamy, że załączone do zapytanie ofertowego wymagania stawiane 

wykonawcy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w 

przypadku wyboru naszej oferty, do wykonania zamówienia w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Oświadczamy, że dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym do 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

6. Oświadczamy że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy. 

7. Oświadczamy, że  w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania 

umowy w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego. 

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z informacjami o przetwarzaniu danych 

osobowych. 

 
 

 
 
 

 
___________________________ 

 
Data, czytelny podpis ( pieczątka) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Załącznik nr 2 
Projekt umowy 

Umowa Nr … .2022 

 

zawarta w dniu.............. 2022 r. w Kuleszach Kościelnych, 

pomiędzy: 

Gminą Kulesze Kościelne, ul. Główna 6, 18-208 Kulesze Kościelne, NIP: 7221612343, REGON 

450670203 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

Stefana Grodzkiego - Wójta Gminy Kulesze Kościelne, 

przy kontrasygnacie Ewy Klewinowskiej - Skarbnika Gminy Kulesze Kościelne 

a 

 

firmą ……………………… z siedzibą w ……………………………  Nr NIP ………………….. 

REGON ………………….., reprezentowaną przez: 

 

1 ………………………….,zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 

 

§ 1 Przedmiot umowy  

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: „Przeprowadzenie 

diagnozy cyberbezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina”. 

2. Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą zobowiązuje się do przeprowadzenie diagnozy 

cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w Urzędzie Gminy Kulesze Kościelne,  

zgodnie z zakresem oraz formularzem stanowiącym załącznik nr 8 do Regulaminu Konkursu 

Grantowego „Cyfrowa Gmina” (załączony do Zapytania ofertowego jako Załącznik nr 3). 

3. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie 

cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz 

wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. 

  

§ 2 Termin wykonania umowy  

1. Strony postanawiają, że przedmiot umowy określony w § 1, zostanie wykonany w terminie do 30 

dni od dnia podpisania umowy.   

  

§ 3 Sposób realizacji przedmiotu umowy  

1. Diagnoza cyberbezpieczeństwa zostanie przeprowadzona zgodnie z formularzem zamieszczonym 

w dokumentacji konkursowej projektu Cyfrowa Gmina dostępnym na stronach Centrum Projektów 

Polska Cyfrowa - Formularz informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy 

cyberbezpieczeństwa - załącznik nr 8. 

2. Wykonawca przekaże wynik przeprowadzonej diagnozy w postaci pliku wypełnionego arkusza 

kalkulacyjnego formularza, o którym mowa w ust. 1, podpisanego podpisem cyfrowym 

(weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym lub przy wykorzystaniu profilu zaufanego) przez 

osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. 

3. Raport audytu zostanie omówiony z kadrą kierowniczą Urzędu w dniu podpisania protokołu 

odbioru przedmiotu umowy lub w innym uzgodnionym terminie poprzedzającym podpisanie 



 
protokołu odbioru, nie wcześniej jednak niż przed zakończeniem prac przewidzianych w 

niniejszym ustępie.  

4. Warunkiem podpisania końcowego protokołu odbioru jest brak uwag ze strony Zamawiającego do 

przedmiotu umowy, w szczególności do dokumentów opracowanych przez Wykonawcę w ramach 

realizacji przedmiotu umowy.   

5. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego do przedmiotu umowy, Wykonawca wniesie 

niezbędne poprawki i przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy do ponownego odebrania w 

terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag.   

6. Osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy po stronie Zamawiającego są:   

Imię i nazwisko: Marzena Frankowska, nr tel. 864769010, e-mail: sekretarz@kuleszek.pl.   

7. Osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy po stronie 

Wykonawcy, są:  

Imię i nazwisko ………………, nr tel. ………………., e-mail: 

………….................   

8. Strony uzgadniają, że zgodnie z ofertą Wykonawcy czynności związane z przeprowadzeniem 

audytu będą wykonywać następujące osoby:  

1) Imię i nazwisko: ……………………., tel. …………………., e-mail: …………..   

2) Imię i nazwisko: ……………………., tel. …………………., e-mail: …………..   

9. Zmiana osób, o których mowa w ust. 8 na inne, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego 

udzielonej pod warunkiem, że nowe osoby posiadają co najmniej kwalifikacje zawodowe 

wymagane przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym wobec osób przewidzianych do 

wykonywania usługi przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa informacji. Zmiana nie wymaga 

zawierania aneksu.  

10. Zmiana osób, o których mowa w ust. 6 i 7 wymaga pod rygorem nieważności pisemnego 

zawiadomienia drugiej strony i nie wymaga zawierania aneksu.  

  

§ 4 Obowiązki Wykonawcy  

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z określonymi w 

niej warunkami oraz przepisami i regulacjami właściwymi dla podmiotu.  

2. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje zawodowe, wiedzę fachową dotycząca wymogów 

prawnych i regulacyjnych oraz praktyk w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz umiejętności 

niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca przedmiot niniejszej umowy będą realizowały osoby posiadające wymagane 

uprawnienia wykazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w 

sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu w rozumieniu art. 15 

ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.  

4. Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób realizujących 

przedmiot umowy jak za swoje działanie lub zaniechanie.  

5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków wynikających z 

treści niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.   

 

 

  



 
§ 5 Obowiązki Zamawiającego  

1. Zamawiający zobowiązuje się do:   

1) udostępnienia Wykonawcy wszelkich informacji, danych i dokumentów wewnętrznych 

Zamawiającego niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy;   

2) umożliwienia Wykonawcy przeprowadzenia wywiadów i ankiet z pracownikami Zamawiającego 

w celu uzyskania informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.   

  

§ 6 Wynagrodzenie  

1. Strony postanawiają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie …………………….zł netto (słownie: ……………………   

złotych  

00/100), powiększone o należny podatek VAT w wysokości …… % w kwocie 

…………………………….. zł, tj. ……………………………………. zł brutto (słownie: 

…………………………. złotych 00/100).  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z 

wykonaniem przedmiotu umowy. 

 

§ 7 Termin zapłaty wynagrodzenia  

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, po podpisaniu 

przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 4.  

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr 

…………………………………………. prowadzony przez ………………….. w terminie 14 dni od 

daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

Dane niezbędne do wystawienia Faktury VAT: 

Nabywca: Gmina Kulesze Kościelne 

ul. Główna 6 

18-208 Kulesze Kościelne 

NIP: 7221612343 

Odbiorca:  Urząd Gminy w Kuleszach  Kościelnych 

ul. Główna 6 

18-208 Kulesze Kościelne 

3. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

 

§ 8 Kary umowne  

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne  

1) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania  umowy określonego w § 2 – 1% 

wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;   

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  w wysokości 30% 

– ceny brutto określonej w § 6 ust. 1.   

2. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia brutto określonego  

w § 6 ust. 1 umowy. 

3. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych 

kar umownych na zasadach ogólnych prawa cywilnego.   



 
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 1  z 

przysługującego mu wynagrodzenia. 

  

§ 9 Zachowanie poufności  

1. Strony umowy zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nie przekazywania osobom trzecim,  w 

tym także nieupoważnionym pracownikom, informacji i danych, które strony uzyskały w trakcie lub 

w związku z realizacją umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, w 

szczególności w formie pisemnej, kserokopii, faksu i zapisu elektronicznego, o ile informacje takie 

nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, 

orzeczeń sądowych lub decyzji odpowiednich władz.   

2. Zasadą poufności nie jest objęty fakt zawarcia oraz warunki umowy.   

3. Ujawnienie przez którąkolwiek ze stron informacji poufnej, z zastrzeżeniem przepisu ust. 1, 

wymagać będzie każdorazowo pisemnej zgody drugiej strony, chyba, że są to informacje publicznie 

dostępne, a ich ujawnienie nie nastąpiło w wyniku naruszenia postanowień niniejszej umowy.   

4. Obowiązek zachowania poufności nałożony jest na strony umowy bezterminowo.   

5. Każda ze stron niezwłocznie poinformuje drugą stronę o ujawnieniu informacji, organie, któremu  

informacje zostały ujawnione oraz zakresie ujawnienia.  

  

§ 10 Zmiana umowy  

1. Zmiana Umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:  

1) zmian w terminie realizacji przedmiotu umowy, następującym w wyniku przeszkód o 

obiektywnym, nadzwyczajnym, niemożliwych do przewidzenia charakterze,  

2) gdy zaistnieje siła wyższa lub inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 

okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi 

odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z 

zapytaniem ofertowym lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiającego, 

3) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy 

proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, zaakceptowanych przez obie strony,  

4) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych działaniem Instytucji 

Wdrażającej; w wyniku podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie przedmiotowego zadania 

zmieniającego zasady i terminy jego realizacji;  

5) zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 

Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia wynikającą ze zmiany stawki tego podatku 

obowiązującą w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy, z 

zachowaniem formy pisemnej.  

2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie aneksu do umowy za zgodą obu 

Stron, pisemnie pod rygorem nieważności.   

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania ze skutkiem 

natychmiastowym, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy, w 

szczególności opóźnienia w realizacji umowy wynoszącego 10 dni roboczych. Prawo odstąpienia 

może być wykonane najpóźniej w ciągu 7 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę 

odstąpienia od umowy.   

  

§ 11 Postanowienia końcowe  

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

odpowiednie przepisy dotyczące ochrony danych.  



 
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami przy realizowaniu przedmiotu umowy lub z nią 

związane w przypadku braku możliwości ich polubownego załatwienia, będą rozpatrywane przez Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.   

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i 

jeden egzemplarz dla Wykonawcy.   

 

  

 

§ 12 Załączniki  

  

1. Oferta Wykonawcy  

 

  

  

 

 

 

 
               Wykonawca:                                                                                      Zamawiający:  

 

 

                        

……………………………………..     ………………………………… 
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