Płock, dnia 12 listopada 2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości
poniżej 30 000 euro

ZAMAWIAJĄCY- Płocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda Lutosławskiego,

ul.

Bielska 9/11, 09-400 Płock zaprasza do składania ofert w trybie przetargu na
realizację zamówienia pn: Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu 8+1 PEUGEOT BOXER KOMBI BUSINESS L2H2 333-6.
I. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia
- załącznik nr 1 oraz projekt umowy załącznik nr 2.
II. Oferta winna zawierać dane jak w załączonym formularzu oferty, do której należy, w
przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika, załączyć pełnomocnictwo
osoby lub osób podpisujących ofertę. Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w
formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
III. Termin realizacji zamówienia:
do dnia 6 grudnia 2019 r.
IV. Kryteria oceny ofert - cena 100 %

V. Miejsce i termin składania ofert .
Oferty w formie pisemnej należy złożyć:
Płocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda Lutosławskiego,
ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock
do dnia 19 listopada 2019 r. do godz. 10.00
Oferty należy umieścić w kopercie. Koperta
Zamawiającego oraz powinna posiadać oznaczenia:

powinna

być

zaadresowana

na

Oferta na: „Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu 8+1 - PEUGEOT
BOXER KOMBI BUSINESS L2H2 333-6.”
Nie otwierać przed dniem 19 listopada 2019 r. godz. 10.15

VI. W przypadku, gdy oferent nie załączył wszystkich wymaganych dokumentów lub
oświadczeń lub są one niezgodne z zapisami Ogłoszenia, Zamawiający wzywa do ich
uzupełnienia, przy czym wezwanie kierowane jest tylko oferentów, których oferta
najkorzystniejsza. Brak uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń we wskazanym
terminie powoduje odrzucenie oferty.
VII. W przypadku, gdy oferta zawiera cenę rażąco niską, Zamawiający wzywa do
złożenia wyjaśnień, przy czym wezwanie kierowane jest tylko oferenta, którego oferta
jest najkorzystniejsza. Brak wyjaśnienia lub uznanie ich przez Zamawiającego za
nieprzekonywujące powoduje odrzucenie oferty.
VIII. W przypadku zaoferowania równych cen w ofertach, Wykonawcy zostaną
zaproszeni do złożenia ofert dodatkowych.
IX. Oferent jest związany ofertą przez 30 dni. Zawarcie umowy następuję z chwilą jej
podpisania.
X. Ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane.
XI. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny,
bądź zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.
XII. Postępowanie wszczęte na podstawie niniejszego ogłoszenia prowadzi się z
zachowaniem formy pisemnej.
XIII.

W

sprawach

nieuregulowanych

niniejszym

ogłoszeniem

zastosowanie mają

przepisy kodeksu cywilnego.
XIV. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W załączeniu przekazujemy:
1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1
2. Wzór umowy - załącznik nr 2
3. Klauzula informacyjna RODO

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest
Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu 8+1 - PEUGEOT BOXER
KOMBI BUSINESS L2H2 333-6.
Opis techniczny
PEUGEOT BOXER KOMBI BUSINESS L2H2 333-6
Wymagania dotyczące samochodu:
1) Fabrycznie nowy, rok produkcji 2019, nieużywany, technicznie sprawny.
2) Pojemność skokowa (cm3) 2179.
3) Moc 140 KM.
4) Manualna skrzynia biegów.
5) Norma emisji spalin Euro VI.
6) Paliwo – olej napędowy.
7) Homologacja wystawiona zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o ruchu
drogowym.
Wyposażenie:
 ABS
 Elektrycznie sterowane szyby boczne przednie
 Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera z przodu
 Wspomaganie układu kierowniczego
 Zestaw głośnomówiący Bluetooth, radio CD z MP3
 Czujniki parkowania tylne
 Kamera cofania
 Komputer pokładowy
 Podgrzewane lusterka boczne
 Światła przeciwmgielne
 Elektrycznie ustawiane lusterka boczne
 Alufelgi 15” i opony wielosezonowe
 ESP (stabilizacja toru jazdy)
 Przyciemniane szyby
 Tempomat
 Centralny zamek
 Immobilizer
 Radio fabryczne
 ASR (kontrola trakcji)
 Klimatyzacja automatyczna
 Nawigacja GPS
 Pakiet Grip Control
 Wielofunkcyjna kierownica
 Kanapa 3-miejscowa w 3 rzędzie













Fotel kierowcy amortyzowany
Dodatkowe ogrzewanie / chłodzenie na tył
Czujnik spadku ciśnienia w oponach (DSG - fizyczne)
Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane na boki, przeszklone (szyby
ogrzewane)
Hill Assist - system wspomagający pokonywanie podjazdów
Koło zapasowe stalowe pełnowymiarowe
Ławka pasażera 2-osobowa
Prawe drzwi boczne przesuwne, przeszklone (szyba przesuwna)
Preferowany lakier metalizowany w kolorze jasnym
Tapicerka siedzeń tkaninowa
Wzmocniony alternator

Wszystkie w/w określone parametry są wymaganiami minimalnymi.
Gwarancja
Wykonawca udzieli gwarancji jakości na przedmiot zamówienia:
- minimum 24 miesiące na powłokę lakierniczą,
- minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów - gwarancja mechaniczna,
- minimum 24 miesiące na perforację nadwozia.
W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny.

FORMULARZ OFERTY

Przedmiot zamówienia

Zamawiający

Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu
8+1 - PEUGEOT BOXER KOMBI BUSINESS
L2H2 333-6.

Płocka Orkiestra Symfoniczna
im. Witolda Lutosławskiego
ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock

Wykonawca (nazwa, adres, telefon, NIP,
KRS)
e-mail / telefon kontaktowy

Cena oferowana brutto (w zł)

Termin realizacji zamówienia

do 6 grudnia 2019 r.

Gwarancja jakości
(min. 24 miesiące)
Termin związania ofertą

30 dni

٭niepotrzebne skreślić

Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia oraz zdobyliśmy konieczne
informacje do przygotowania oferty.
Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
warunkach określonych we wzorze umowy oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.

…………………………………………………….
(miejscowość, data)

………………………………………………………….
(pieczęć, podpis)

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Umowa
zawarta w dniu ……………..…………. 2019 r. w Płocku pomiędzy:
Płocką Orkiestrą Symfoniczną im. Witolda Lutosławskiego z siedzibą w Płocku, ul.
Bielska 9/11, 09-400 Płock, NIP: 774-10-72-315, REGON 000744628, wpisaną do Księgi
Rejestrowej Instytucji prowadzonej przez Urząd Miasta Płocka pod numerem KRI 3/96,
reprezentowaną przez Adama Mieczykowskiego - Dyrektora, Elżbietę Michalską – Główną
Księgową, zwaną dalej „Zamawiającym”
a
…………………………..…………………..
z
siedzibą
przy
ul.
…….…………………….,
NIP
…………………………,
REGON
…………………….………,
reprezentowaną
przez
……………………………………………………………………..……., zwaną/zwanym dalej Wykonawcą,
zawarto umowę następującej treści:
§1
1. Podstawę zawarcia niniejszej umowy stanowi rozstrzygnięcie postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekroczy wyrażonej w
złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn. Zakup i dostawa fabrycznie nowego
samochodu 8+1 - PEUGEOT BOXER KOMBI BUSINESS L2H2 333-6.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia jest zgodny z Opisem Przedmiotu
Zamówienia.
3. Do umowy nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 1843) na podstawie art. 4 pkt. 8 tej ustawy.
§2
1. Termin dostawy przedmiotu zamówienia określonego w § 1 nastąpi do dnia 06
grudnia 2019 roku.
2. Samochód musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2019 r. o parametrach i
wyposażeniu nie gorszym niż wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Samochód
będzie posiadać aktualną homologację wystawioną zgodnie z obowiązującymi
regulacjami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, niezbędną
do rejestracji samochodu.
3. Wyposażenie i parametry techniczne dostarczonego modelu samochodu nie
wymienione w Opisie Przedmiotu Zamówienia nie będą gorsze niż w standardowej
wersji tego modelu dostępne w ofercie publicznej.
4. Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy na swój koszt i ryzyko do siedziby
Zamawiającego, przy czym dzień dostawy pojazdu zostanie uzgodniony z
Zamawiającym z minimum trzydniowym wyprzedzeniem.
5. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi u Zamawiającego po wykonaniu dostawy. Na
potwierdzenie czynności odbioru, zostanie spisany i podpisany przez przedstawicieli
każdej ze Stron protokół odbioru.
6. Z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, na Zamawiającego przechodzi
własność dostarczonego samochodu.
7. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dostarczonego samochodu (Wykonawca
zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie na czas transportu), aż do momentu
protokolarnego przekazania samochodu do siedziby Zamawiającego.
8. Ze strony Zamawiającego protokół zostanie podpisany przez wyznaczonego
pracownika Płockiej Orkiestry Symfonicznej, Pana …
9. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze przez Zamawiającego niezgodności
przedmiotu zamówienia z Opisem Przedmiotu Zamówienia, o którym mowa w § 1 ust.
2 umowy, a także wad dostarczonego pojazdu, Wykonawca zobowiązany jest do jego
wymiany na zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i wolny od wad zachowując

termin dostawy, o którym mowa w ust. 1.
10. Pojazd musi być sprawdzony przez Wykonawcę pod względem technicznym i gotowy
do użytkowania.
11. Nadzór nad realizacją umowy sprawują:
a) ze strony Zamawiającego: …………………………………
b) ze strony Wykonawcy: ........................…….
§3
1. Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu zamówienia przekaże Zamawiającemu:
1) książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu, z
zastrzeżeniem postanowień § 5,
2) oryginalną instrukcję obsługi (w języku polskim),
3) kartę pojazdu,
4) książkę przeglądów okresowych,
5) homologację fabryczną,
6) dwa komplety kluczy.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje także:
1) objęcie samochodu serwisem gwarancyjnym świadczonym przez autoryzowaną
stację obsługi, najbliższej siedzibie Zamawiającego, która znajduje się
……………………………………………………………………………………………………………………………………;
2) wykonanie przeglądu „zerowego” przed wydaniem samochodu Zamawiającemu;
3) zatankowanie samochodu co najmniej 5 litrami paliwa.
3. Wykonawca zapewni ubezpieczenie samochodu będącego przedmiotem niniejszej
umowy – w pełnym zakresie, tzn. OC, AC NNW na okres 12 miesięcy od daty
przekazania pojazdu Zamawiającemu protokołem zdawczo – odbiorczym.
§4
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy Strony
ustalają
wynagrodzenie
w
wysokości
………………………………
(słownie:………………………………………………) brutto.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie ciężary
publicznoprawne w szczególności opłaty, cła, podatki importowe, akcyza, wszelkie
koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę oraz koszty
transportu samochodu wraz z jego ubezpieczeniem na czas dostawy do siedziby
Zamawiającego oraz pakiet, o którym mowa w § 3 ust. 3.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do dnia 11.12.2019 r. po otrzymaniu przez
Zamawiającego faktury wystawionej na: Płocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda
Lutosławskiego ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock, NIP: 774-10-72-315, na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę. Podstawą wystawienia faktury VAT za
realizację przedmiotu umowy będzie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli
Stron umowy protokół zdawczo-odbiorczy.
4. Strony ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
5. W razie opóźnienia zapłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy, Wykonawca może
żądać zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych za
każdy dzień opóźnienia.
6. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje
się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w ust. 3 umowy.
7. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego
zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U.
2018, poz. 2187 z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

8. W przypadku, kiedy Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca jednoosobową
działalność gospodarczą i posługuje się rachunkiem osobistym tzw. ROR, to nie
dotyczą go pkt. 1 i 2. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do
poinformowania o tym fakcie Zamawiającego pisemnie najpóźniej w dniu podpisania
umowy.
9. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest dostawa towarów i świadczenie usług
wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, których kwota należności ogółem
przekracza kwotę 15 000 zł brutto lub równowartość tej kwoty, to bez względu czy
kontrahent jest osobą prawną, czy osoba fizyczną prowadzącą jednoosobową
działalność gospodarczą zapłata nastąpi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
płatności.
§ 4a*
I wersja
1. Wykonawca oświadcza, że wystawi ustrukturyzowaną fakturę/faktury, o których mowa
w Ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publicznoprywatnym (Dz. U. poz. 2191). Faktury ustrukturyzowane należy przesyłać na
Platformę Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki PEPPOL NIP:
7743135712.
2. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wysyłanie innych ustrukturyzowanych
dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 Ustawy o
elektronicznym
fakturowaniu
za
pośrednictwem
platformy
elektronicznego
fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedłożenia
wszystkich wymaganych niniejszą umową dokumentów niezbędnych do prawidłowego
rozliczenia umowy.
3. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzję o zmianie formy
rozliczenia na fakturę/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomić o tym fakcie
Zamawiającego na adres e-mail …...………… najpóźniej ostatniego dnia przed
wystawieniem faktury.
4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2
pkt.5d) ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191).
lub
II wersja
1. Wykonawca oświadcza, że wystawi fakturę/faktury papierową.
2. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wysyłanie innych ustrukturyzowanych
dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 Ustawy o
elektronicznym
fakturowaniu
za
pośrednictwem
platformy
elektronicznego
fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedłożenia
wszystkich wymaganych niniejszą umową dokumentów niezbędnych do prawidłowego
rozliczenia umowy.
3. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzję o zmianie formy
rozliczenia na fakturę/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomić o tym
fakcie Zamawiającego na adres e-mail …...………… najpóźniej ostatniego dnia przed
wystawieniem faktury.
4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2
pkt.5d) ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191).
**(I lub II wersja będzie miała zastosowanie w zależności od oświadczenia
złożonego przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy).

§5
1. Wykonawca udziela gwarancji jakości (w rozumieniu art. 577 K.c.) na przedmiot
zamówienia, biegnącej od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego na zakres
i czas niżej określony:
1) perforacja nadwozia - ……………….,
2) powłoka lakiernicza – ………………..,
3) gwarancja mechaniczna – ……………….,
2. Niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu
rękojmi za wady dostarczonego samochodu; okres rękojmi ustawowej przedłuża się
na czas równy okresowi gwarancji.
§6
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne
i prawne samochodu, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające
z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich,
patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory
użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z ich wprowadzeniem do obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za opóźnienie w wykonaniu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto
określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia;
2) za opóźnienie w usunięciu wad w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości
0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień
opóźnienia w usunięciu wad liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego
na usunięcie wad do dnia odbioru;
3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto
określonego w § 4 ust. 1 umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczania
dodatkowego terminu, w szczególności w przypadku, gdy opóźnienie w wykonaniu
umowy będzie trwać powyżej 10 dni.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w
wysokości przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach
ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia.
§8
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§9
1. Zamawiający dokona w umowie następujących istotnych zmian:
1) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany w wysokości podatku VAT,
2) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia poniższych
okoliczności:
a) zaistnienie działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu
wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z
wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez wykonawcę,

b) zaistnienie klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty,
niepokoje, strajki, niekorzystne warunki pogodowe w postaci np. ulewnych
deszczy.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą
obu Stron w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
§ 10
1. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu zamówienia Strony
rozstrzygać będą polubownie, a w razie braku możliwości porozumienia rozstrzygać
będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
3. Niniejsza umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w
tym trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku zawarciem
umowy cywilnoprawnej)
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Administratorem jest Płocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda
Lutosławskiego, mający siedzibę w Płocku (09-400) przy ul. Bielska 9/11

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Z administratorem można skontaktować się poprzez adres email
iod@alfamazowsze.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się
Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@alfamazowsze.pl lub pisemnie
na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I
PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu związanym z zawarciem
umowy cywilnoprawnej i jej wykonaniem, na rzecz Płockiej Orkiestry
Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego w Płocku. Podstawą
przetwarzania są formalne ustalenia pomiędzy Panią / em a
administratorem danych.

ODBIORCY DANYCH

Dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami prawa służbom,
organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom z
którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w
związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną,
dostawcą oprogramowania, zleceniobiorcą)

PRZEKAZANIE DANYCH
OSOBOWYCH DO PAŃSTWA
TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWEJ

Pani / Pana danych administrator nie zamierza przekazywać do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z
przepisów prawa, jednak nie krócej niż przez okres 5 lat od dnia podpisania
umowy, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz prawo
żądania ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI
DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie
członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca
popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA
DANYCH OSOBOWYCH

Dane pochodzą od osoby bezpośrednio udostępniającej dane.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI
LUB OBOWIĄZKU PODANIA
DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do
realizacji celu przetwarzania. Konsekwencją niepodania danych będzie nie
podpisanie umowy.

ZAUTOMATYZOWANE
PRZETWARZANIE DANYCH

Pani / Pana danych administrator nie zamierza przetwarzać w sposób
zautomatyzowany.

