UMOWA NR ….
Zawarta dnia ……………… r. w Opolu pomiędzy:

Miastem Opole, z siedzibą w Opolu, ul. Rynek 1A , 45-015 Opole, NIP 7543009977

w imieniu którego

na podstawie udzielonego pełnomocnictwa działa Lesław Sobieraj – Dyrektor Ogrodu Zoologicznego
w Opolu, zwany w treści umowy „Wykonawcą’’
a
………….z siedzibą w ……….., posiadającym NIP: ……………, zwany w treści umowy „Zamawiającym”,

w imieniu którego działa ………………..

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem umowy jest świadczenie przez

Wykonawcę usług

reklamowych, polegających

na umieszczeniu i utrzymywaniu przez okres wskazany w Umowie tabliczki reklamowej
na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu przy wybiegu dla objętego patronatem [ nazwa
zwierzęcia] o treści: [wpisać treść] wraz z LOGO Zamawiającego (dalej jako: „Tabliczka”)
w zamian za wynagrodzenie wskazane w niniejszej Umowie.
§2
CZAS TRWANIA UMOWY
Usługi reklamowe, o których mowa w § 1 Umowy będą świadczone przez okres 6 miesięcy /
12 miesięcy od dnia umieszczenia tabliczki przy wybiegu dla objętego patronatem zwierzęcia.
§3
SPOSÓB WYKONYWANIA UMOWY
1.

Tabliczkę, o której mowa w § 1 Umowy wykona Wykonawca z uwzględnieniem wskazówek
Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że wymiary tabliczki będą wielkości formatu A3.

2.

Projekt graficzny tabliczki przed jej umieszczeniem wymaga akceptacji Zamawiającego.
Tabliczka powinna zostać umieszczona w miejscu, o którym mowa w § 1, łatwo dostępnym dla
osób odwiedzających Ogród Zoologiczny w Opolu w taki sposób, aby zapewnić jej dobrą
widoczność.

3.

W razie zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży Tabliczki, Wykonawca zobowiązuje się
do naprawy Tabliczki lub wystawienia nowej Tabliczki spełniającej warunki wskazane w niniejszej
Umowie.

4.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania niezbędnych czynności konserwatorskich, aby
utrzymać Tabliczkę w dobrym stanie.

5.

Zamawiający upoważnia Wykonawcę do korzystania z LOGO Zamawiającego, które zostanie
udostępnione za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zoo@zoo.opole.pl w zakresie
niezbędnym do realizacji niniejszej Umowy na następujących polach eksploatacji

1)

utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego
urządzenia), na wszelkich nośnikach w jakiejkolwiek technice;

2)

publiczne udostępnienie (w tym w taki sposób, aby każdy Zwiedzający Ogród Zoologiczny
mógł mieć do niego dostęp w miejscu, o którym mowa w § 1 i w czasie godzin otwarcia
Ogrodu dla Zwiedzających )

6.

Upoważnienie, o którym mowa w ust. 5 obowiązuje przez czas trwania niniejszej Umowy i jest
ograniczone terytorialnie. Upoważnienie ma charakter niewyłączny. Wykonawca może udzielić
innym podmiotom dalszego upoważnienia tylko w celach związanych z wykonywaniem praw
i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.
§4
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1.

Za

realizację

usług

na

postawie

niniejszej

Umowy

Zamawiający

zapłaci

Wykonawcy

wynagrodzenie w wysokości …… złotych brutto, w tym podatek VAT w wysokości obowiązującej
w dniu wystawienia faktury.
Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy jakie mogą powstać w związku z
Wykonywaniem niniejszej Umowy.
2.

Wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo za cały okres trwania umowy z góry, w ciągu 14 dni
od daty wystawienia faktury na rachunek bankowy Ogrodu Zoologicznego w Opolu wskazany
na fakturze.

3.

Wykonawca może wystawić fakturę w formie papierowej lub elektronicznej.

4.

Wystawcą faktury będzie Ogród Zoologiczny w Opolu.

5.

Faktura wystawiona będzie w dniu zamontowania tabliczki, o której mowa w § 1.

6.

Fakturę w formie elektronicznej należy wysłać na adres ……@.., w formie papierowej na adres
…………………………….. Wykonawca może przesłać fakturę elektroniczną, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz.
2191).

7.

Za datę dokonania płatności strony uznają datę wpływu środków na rachunek bankowy
Wykonawcy.

8.

W przypadku opóźnienia w zapłacie należności wynikających z Umowy Wykonawcy będą
przysługiwały

odsetki

ustawowe

za

opóźnienie

w

transakcjach

handlowych,

zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom
w transakcjach handlowych.
§5
DANE OSOBOWE
1.

Strony

oświadczają,

przetwarzania

danych

że

niniejsza

osobowych,

Umowa
co

do

nie

obejmuje

których

swoim

zakresem

Zamawiającemu

powierzenia

przysługuje

status

administratora danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

2.

Zamawiający oświadcza, że zapoznał się oraz zapozna osoby skierowane do wykonania umowy
z informacją o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Ogród Zoologiczny w Opolu,
która stanowi załącznik nr 1.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

W okresie trwania niniejszej Umowy, Wykonawca nie może zawrzeć umowy, której przedmiotem
będzie objęcie patronatem zwierzęcia, o którym mowa w § 1 niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa
w tym zakresie ma charakter wyłączny.

2.

Zamawiający ma pierwszeństwo przy nabywaniu praw do objęcia patronatem potomstwa
zwierzęcia, narodzonego w okresie obowiązywania Umowy.

3.

W przypadku dojścia do sporu w związku z realizacją niniejszej Umowy, Strony zobowiązują̨ się̨
podjąć próbę polubownego jego rozwiązania. W sytuacji niemożliwości dojścia do porozumienia
sądem właściwym do rozstrzygnięcia ewentualnego sporu, wynikłego z realizacji niniejszej
Umowy będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy.

4.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla stron.

Zamawiający

………………...

Wykonawca

………………...

Załącznik nr 1 do Umowy nr ……

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Zgodnie z 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 (dalej: RODO) informuję, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ogród Zoologiczny w Opolu
ul. Spacerowa 10, 45-094 Opole;
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Radosław Springer, e-mail: iod@rasserwis.com.pl

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem
i realizacją umowy cywilno-prawnej w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b) RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom,
w szczególności podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną lub
prawną administratora albo instytucjom uprawnionym do kontroli działalności
administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa.
5. Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania
umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez obowiązkowy okres przechowywania
dokumentacji, ustalony z odrębnymi przepisami.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania
przetwarzania i prawo przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych
w przepisach RODO.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy cywilno prawnej. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe jej zawarcie.
9. Pani/Pana osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
lub profilowaniu.

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną

…………………………..………………..
data i podpis

