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POWR.03.05.00-00-z070/18 
„Kierunek Przyszłość” – w odpowiedzi na oczekiwania społeczności akademickiej i rynku 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 
Znak sprawy: ZKK.261.1.POWR.2019                                                         Kraków, 29 sierpnia 2019 r.  

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

o wartości poniżej 30 tys. euro na usługi hotelowe (noclegi ze śniadaniem) 
 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 
Nazwa: Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie 
Adres siedziby (i korespondencyjny): ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków  
NIP:  675 00 07 593 
faks do korespondencji w sprawie zamówienia: 12 422 02 09 
adres poczty elektronicznej  do korespondencji ws. zamówienia: zamowienia@ast.krakow.pl 
Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniona jest osoba kontaktowa – p. Iwona Kołodziejczyk, ul. 
Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków; fax +48 12 422 02 09; e-mail: zamowienia@ast.krakow.pl 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

Zamówienie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 
2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) - szacunkowa wartość zamówienia wynosi poniżej 30 tys. euro (art. 4 pkt 8 
ustawy Prawo zamówień publicznych), udzielane jest w trybie konkurencyjnym zgodnie z Wytycznymi w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).  
 

3. Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania 
3.1 Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług 
hotelowych (ze śniadaniem) dla uczestników (część 1) i prowadzących (część 2) warsztat specjalistyczny dla 
studentów kierunku aktorstwo - praca przed kamerą, odbywających się w Łodzi w związku z projektem pn 
„Kierunek Przyszłość” - w odpowiedzi na oczekiwania społeczności akademickiej i rynku, współfinansowanym 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; nr umowy o dofinansowanie: POWR.03.05.00-00-z70/18. 
 
3.2 Kod CPV główny: 55100000-1 Usługi hotelarskie 

 
3.3 Zamówienie składa się z 2 części: 
 
3.3.1 Część 1 
Świadczenie hotelarskiej usługi noclegowej w hotelu o standardzie minimum dwugwiazdkowym (według oficjalnej 
kategoryzacji) - noclegi dla studentów, 15 pokoi dwuosobowych (ze śniadaniami) 
Termin: 22 - 27 września 2019 r. (5 dób hotelowych) 
Miejsce: Łódź, w odległości maksymalnie 20 minut pieszo do ul. Targowej 61, gdzie będzie odbywał się warsztat 
  
3.3.2 Część 2  
Świadczenie hotelarskiej usługi noclegowej w hotelu o standardzie minimum trzygwiazdkowym (według oficjalnej 
kategoryzacji) - noclegi dla prowadzących zajęcia, 4 pokoje jednoosobowe (ze śniadaniami) 
Termin: 22 - 27 września 2019 r.  (5 dób hotelowych) 
Miejsce: Łódź, w odległości maksymalnie 20 minut pieszo do ul. Targowej 61, gdzie będzie odbywał się warsztat 
 
3.3.3  Ponadto hotelarska usługa noclegowa powinna spełniać następujące warunki dla każdej z części 
zamówienia: 
a) zakwaterowanie w pokojach z łazienką z pełnymi węzłami sanitarnymi, 
b) pokoje muszą być wyposażone w bezpłatny dostęp do Internetu,  
c) Wykonawca musi zapewnić śniadanie wliczone w cenę noclegu serwowane w tym samym hotelu, gdzie oferuje 
noclegi, bez konieczności wychodzenia do innego budynku.  
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3.4 Zamawiający nie przewiduje zmian w zakresie ilości pokoi i terminu zakwaterowania, za wyjątkiem sytuacji 
spowodowanych tzw. siłą wyższą, określonych we wzorze umowy.   

3.5 Zamawiający nie będzie pokrywał dodatkowych kosztów poniesionych przez osoby, dla których została 
dokonana rezerwacja. Wszelkie dodatkowe należności (jak np. przedłużenie pobytu, opłata za parking, mini bar i 
inne) obsługa hotelu winna uregulować indywidualnie z gościem korzystającym z dodatkowych usług. 

3.6 Zamawiający ma prawo do zmiany nazwisk osób korzystających z noclegów w ramach zamówienia, bez 
dodatkowych kosztów.  

3.7 Zamawiający dokona weryfikacji lokalizacji hotelu oferowanego w danej części przedmiotu zamówienia, 
biorąc pod uwagę najkrótszą z wyświetlonych tras pieszych, korzystając z mapy dostępnej pod adresem: 
http://odleglosci.info 
 

4. Zamawiający jako jedno z kryteriów oceny ofert określa zatrudnienie koordynatora/koordynatorki realizacji 
zamówienia na podstawie umowy o pracę. 
4.1Opis czynności osoby ds. koordynowania zamówienia: 

a) koordynacja wszystkich czynności podejmowanych przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia, 
b) koordynacja pracy osób delegowanych lub wyznaczonych do realizacji zamówienia, 
c) zapewnienie sprawnej komunikacji oraz wysokiej jakości i staranności przy realizacji zamówienia, 
d) bieżąca i ścisła współpraca z Zamawiającym, informowanie o postępach prac oraz o wszelkich sytuacjach 
mogących mieć istotny wpływ na realizację zamówienia. 

4.2 W przypadku, jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w danej części 
zamówienia, otrzymał punkty w kryterium „zatrudnienie koordynatora/koordynatorki realizacji zamówienia na 
podstawie umowy o pracę”, Wykonawca ten będzie zobowiązany: 

a) najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zatrudnienie  
koordynatora/koordynatorki  realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę (np. oświadczenia, 
zanonimizowane umowy lub inne dokumenty), 
b) na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie przedstawić bieżące dokumenty potwierdzające, że 
koordynacja umowy jest wykonywana przez osobę zatrudnioną na umowę o pracę,  
c) w przypadku niezatrudnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koordynatora/koordynatorki na 
podstawie umowy o pracę lub nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie, w terminie do 3 dni 
roboczych od otrzymania żądania, dokumentów poświadczających zatrudnienie w trakcie realizacji 
zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną we wzorze umowy.  

 
 

4. Warunki udziału w postępowaniu i ich dokumentowanie 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w ofercie potwierdzą, że oferują 

przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami opisanymi w niniejszym zapytaniu, na potwierdzenie 
czego Wykonawca w formularzu ofertowym winien wskazać nazwę, adres i kategoryzację hotelu. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał w ofercie 
spełniania warunków udziału w postępowaniu. Oferta takiego wykonawcy podlega odrzuceniu.  

5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. 

 
6. Opis sposobu przygotowywania ofert. 
1. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu, w języku 

polskim. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane 
przez osoby uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla 
osoby uprawnionej do reprezentowania w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować 
uprawnienie do zawarcia umowy). Za podpisanie uznaje się czytelny własnoręczny podpis lub podpis z 
pieczątką, pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu.  

2. Wykonawca powinien dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty 
nie wynika z dokumentów rejestrowych.   

3. Na ofertę składa się wypełniony i podpisany formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego zapytania.  

4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie 
części zamówienia.  

6. Oferty należy składać: 
a) w siedzibie Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie, przy ul. 

Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków, I p., pok. 219, w terminie do dnia 6 września 2019 r. do 
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godz. 10.00 w formie pisemnej z oznaczeniem pozwalającym na identyfikację Wykonawcy oraz 
wskazaniem przedmiotu i numeru postępowania poprzez oznaczenie „Oferta na świadczenia usług 
hotelowych (ze śniadaniem) dla uczestników (część 1) i/lub prowadzących (część 2) warsztat 
specjalistyczny praca przed kamerą – sprawa znak ZKK.261.1.POWR.2019”, 
lub 

b) za pomocą poczty elektronicznej, jako załącznik do wiadomości email (skan podpisanego dokumentu 
lub dokument podpisany elektronicznie) w terminie do dnia 6 września do godz. 10.00 2019 r., na 
adres mailowy: zamowienia@ast.krakow.pl, nadając wiadomości tytuł: Oferta na „Oferta na 
świadczenia usług hotelowych (ze śniadaniem) dla uczestników  (część 1) i/lub prowadzących 
(część 2) warsztat specjalistyczny praca przed kamerą – sprawa znak ZKK.261.1.POWR.2019”, 

 
7. Opis sposobu obliczenia ceny. 
1. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o 

informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1830). 
2. Wykonawca może podać tylko jedną cenę (bez proponowania rozwiązań wariantowych). 
3. Cena wskazana w ofercie powinna być podana w polskich złotych, cyframi i słownie, z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. z 2002 r., Nr 97, 
poz. 1050, ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994 r., Nr 84, poz. 
386 ze zm.). 

4.  Określona w ofercie Wykonawcy cena jest ceną zawierającą wszelkie koszty związane z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia określone w Ogłoszeniu, a w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia. 
Cena ofertowa jest ceną wynikającą z mnożenia cen przez jednostki rozliczeniowe oraz zsumowania 
poszczególnych pozycji podlegającej wycenie. 

5. Cena ofertowa będzie stała w czasie objętym umową. 
 
 

8. Kryteria oceny ofert, wybór najkorzystniejszej oferty 
1. Zamawiający udzieli przedmiotowego zamówienia Wykonawcy spełniającemu warunki udziału w 

postępowaniu, którego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu, spełniającemu wymagania określone w 
zapytaniu, który zaoferuje najkorzystniejszą ofertę (uzyska największą liczbę punktów po zsumowaniu 
wszystkich kryteriów oceny ofert) w odniesieniu do każdej z części zamówienia. 

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  
a) Cena:    90% 
b) Zatrudnienie koordynatora/koordynatorki wykonania zamówienia na podstawie umowy o pracę 10% 
 

      2.1 Punkty przyznawane w kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru: 
               C = (Cnaj : Co) x 100 
              gdzie:  C - liczba punktów przyznana danej ofercie, Cnaj - najniższa cena spośród ważnych ofert, 
             Co - cena podana przez wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany, 
Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w zakresie kryterium cena, wynosi 100. 

 
2.2 Punkty przyznawane w kryterium zatrudnienie koordynatora/koordynatorki wykonania zamówienia 

na podstawie umowy o pracę  będą przyznawane wg następujących reguł: 
100 pkt za wskazanie w ofercie, że koordynator/koordynatorka wykonania zamówienia jest 
zatrudniony/zatrudniona na podstawie umowy o pacę lub najpóźniej w dniu zawarcia umowy zostanie 
zatrudniony/zatrudniona na podstawie umowy o pracę 
0 pkt za brak wskazanie w ofercie, że koordynator/koordynatorka wykonania umowy jest 
zatrudniony/zatrudniona na podstawie umowy o pacę lub najpóźniej w dniu zawarcia umowy zostanie 
zatrudniony/zatrudniona na podstawie umowy o pracę 

Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w zakresie kryterium zatrudnienie 
koordynatora/koordynatorki wykonania zamówienia na podstawie umowy o pracę wynosi 100. 
 

 
3. Punkty przyznane w ramach każdego z kryteriów zostaną następnie odpowiednio przemnożone przez 

wartości wskazane jako waga danego kryterium, a następnie zsumowane. Suma ta stanowić będzie 
końcową ocenę danej oferty.  

4. Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do czterech miejsc po przecinku (bez 
zaokrągleń). 

5. Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów, uznana zostanie za 
najkorzystniejszą w danej części zamówienia. W przypadku równych wyników decyduje wysokość ceny, 
tj. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy z najniższą ceną. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert, ewentualnie wzywać do ich poprawienia lub uzupełnienia, jak również negocjować treść 
ofert z zachowaniem zasad przejrzystości oraz uczciwego traktowania Wykonawców. 

7. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego powinny być składane w terminie oraz formie 
określonych w wezwaniu. 
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8. W przypadku złożenia oferty lub dokumentów w formie innej niż wskazana w niniejszym ogłoszeniu lub na 
wezwanie Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do przyjęcia oferty lub dokumentów 
złożonych bez zachowania formy, jeżeli ich treść nie będzie budzić istotnych wątpliwości i nie będzie to 
naruszać zasad uczciwej konkurencji. 

9. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, z 
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na 
niezgodności oferty z wymaganiami nin. zapytania, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.\ 

10. Zamawiający może odrzucić ofertę, w szczególności jeżeli została złożona po upływie terminu składania 
ofert lub nie spełnia warunku udziału w postępowaniu, bądź jest niezgodna z wymaganiami Ogłoszenia, 
w szczególności oferuje przedmiot zamówienia niespełniający wymagań lub warunków, bądź zaistnieją 
inne uzasadnione okoliczności powodujące, iż jest ona niezgodna z obowiązującymi przepisami. 

11. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jeżeli uzna, iż istnieją uzasadnione wątpliwości, co do jakości 
oferowanych przez Wykonawcę usług lub Wykonawca nie gwarantuje należytego wykonania umowy, 
albo nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

12. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli przekracza ona kwotę, jaką Zamawiający ma zamiar przeznaczyć na 
realizację zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty. 

13. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej wybór jako oferty najkorzystniejszej może spowodować uznanie 
wydatków w ramach zamówienia za niekwalifikowalne. 

14. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny, w 
szczególności jeżeli nie zostanie złożona żadna oferta, lub wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone, 
albo cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia lub z innych powodów nie jest możliwe wyłonienie oferty najkorzystniejszej 
bądź zaistnieją inne uzasadnione okoliczności skutkujące nieważnością umowy w sprawie zamówienia.  

 
9. Informacje dotyczące zawarcia i wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
1. Zamawiający zawrze z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w danej 

części zamówienia, pisemną umowę na wykonanie zamówienia. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do 
nin. Zapytania.  

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien złożyć: 
a) pełnomocnictwo w przypadku podpisania umowy przez pełnomocnika, w formie oryginału lub 

notarialnie poświadczonej kopii, albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby 
umocowane, przy czym dotyczy to również przypadków składania ofert przez podmioty występujące 
wspólnie, czyli uczestników konsorcjum,  w tym także spółki cywilne, 

b) kopię umowy(-ów) określającej podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego – w przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie (t. j. konsorcjum),  

c) wykaz podwykonawców z zakresem powierzanych im zadań, o ile przewiduje się ich udział w 
realizacji zamówienia. 

3. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zanonimizowaną umowę lub 
dokument potwierdzający zatrudnienie koordynatora realizacji zamówienia na umowę o pracę, jeśli 
wykonawca uzyskał w trakcie oceny ofert punkty w kryterium „zatrudnienie koordynatora umowy na 
podstawie umowy o pracę”.  

4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, 
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich 
ponownego badania i oceny. 

5. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu zamówienia,  
a płatność nastąpi po wykonaniu zamówienia, przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy, 
w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia do Zamawiającego poprawnie wystawionej 
faktury. 

6. Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, będą prowadzone  
w PLN (złotych polskich).  

Załączniki:  
nr 1 – formularz oferty, 
nr 2 – wzór umowy,  
nr 3 – klauzula informacyjna  dot. przetwarzania danych osobowych 
 
Zatwierdził:  

Kanclerz AST  

mgr Franciszek Gałuszka  
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POWR.03.05.00-00-z070/18 
„Kierunek Przyszłość” – w odpowiedzi na oczekiwania społeczności akademickiej i rynku 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
Znak sprawy: ZKK.261.1.POWR.2019                                                          

Załącznik nr 1– wzór formularza oferty    

OFERTA 
dla Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie 

 
Nazwa (Firma) Wykonawcy –  

……………………............................................................................................................. 

Adres Wykonawcy –  

…….............................................................................................................................. 

Adres do korespondencji – 

………………................................................................................................................... 

Tel. - .........................................; Fax - .................................................;  

E-mail: ........................................................................; 

NIP - ...........................................................; REGON - .............................................; 

Nawiązując do zapytania na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług hotelowych (ze 
śniadaniem) dla uczestników (część 1) i prowadzących (część 2) warsztat specjalistyczny dla studentów 
kierunku aktorstwo - praca przed kamerą, odbywających się w Łodzi, organizowanych przez  Akademię Sztuk 
Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie 

 
 ja/my niżej podpisany/i: 

 
............................................................................................................................................. 

imię i nazwisko/ imiona i nazwiska osoby/osób  podpisującej/podpisujących  ofertę 

działając w imieniu i na rzecz: 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

nazwa i adres Wykonawcy 

oferujemy: 

....................................................................... 
(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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W zakresie CZĘŚCI  nr 1 zamówienia: 

1. Oferujemy wykonanie Części nr 1 przedmiotu zamówienia za łączną kwotę netto: ……………… zł*, plus 

należny podatek VAT w wysokości: …..... * %, co daje kwotę brutto: …........................... zł*, 

słownie złotych brutto: …................................................................................................  

Cena określona na podstawie kalkulacji: 

Nazwa 
Cena netto w PLN 

za jeden pokój  
Liczba 
pokoi 

 
Liczba dób 
hotelowych 

Cena łączna 
netto w PLN  

Pokoje dwuosobowe z łazienką  i śniadaniami 
w terminie  22-27 września 2019 r.  

 15 
 

5 
 

RAZEM --- ---   

 

2. Oferujemy miejsce realizacji usługi (nazwa i adres oferowanego hotelu): 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
3. Oferujemy hotel o standardzie ……………… gwiazdkowym 

 
4. Oświadczamy, że wykonanie niniejszego zamówienia zamierzamy wykonać bez udziału Podwykonawców * 
/ z udziałem Podwykonawców ...........................................................................................................................*  
      (zakres prac powierzony Podwykonawcom i nazwa firmy,  o ile jest znana) 
* - niepotrzebne skreślić 

 

5. * Oświadczamy, że osoba koordynująca wykonanie umowy jest zatrudniona/zostanie zatrudniona na 
podstawie umowy o pracę najpóźniej w dniu zawarcia umowy na realizację zamówienia. 
*pkt 5 skreślić, jeśli wykonawca nie posiada/nie planuje takiego zatrudnienia 

 

 

 

 

....................................................................... 
(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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W zakresie CZĘŚCI  nr 2 zamówienia: 

1. Oferujemy wykonanie Części nr 2 przedmiotu zamówienia za łączną kwotę netto: ……………… zł*, plus 

należny podatek VAT w wysokości: …..... * %, co daje kwotę brutto: …........................... zł*, 

słownie złotych brutto: …................................................................................................  

Cena określona na podstawie kalkulacji: 

Nazwa 
Cena netto w 
PLN za jeden 

pokój  
Liczba pokoi 

Liczba dób 
hotelowych 

Cena łączna 
netto w PLN 

Pokoje jednoosobowe z łazienką  i 
śniadaniami w terminie  22-27 
września 2019 r.  

 4 5 
 

RAZEM --- ---   

 

2. Oferujemy miejsce realizacji usługi (nazwa i adres oferowanego hotelu): 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

3. Oferujemy hotel o standardzie ……………… gwiazdkowym 
 
4. Oświadczamy, że wykonanie niniejszego zamówienia zamierzamy wykonać bez udziału Podwykonawców * / 
z udziałem Podwykonawców ........................................................................*  

      (zakres prac powierzony Podwykonawcom i nazwa firmy,  o ile jest znana) 
* - niepotrzebne skreślić 

 
5. * Oświadczamy, że osoba koordynująca wykonanie umowy jest zatrudniona/zostanie zatrudniona na podstawie 
umowy o pracę najpóźniej w dniu zawarcia umowy na realizację zamówienia. 

*pkt 5 skreślić, jeśli wykonawca nie posiada/nie planuje takiego zatrudnienia 

 
 

 
 

....................................................................... 
(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Oświadczenia Wykonawcy w odniesieniu do części nr 1 i części nr 2 zamówienia:  

 
1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w terminie 22 – 27 września 2019 r.  

2. Oświadczamy, że akceptujemy termin płatności faktury do 14 dni kalendarzowych oraz warunki rozliczeń i 
płatności określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.   

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego, w szczególności z zawartym w nim opisem 
przedmiotu zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w nim wymaganiami i zasadami 
postępowania. Akceptujemy bez zastrzeżeń zawarte w zapytaniu postanowienia oraz zobowiązujemy się, w razie 
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w zapytaniu.  
 
4. Oświadczamy, że jesteśmy / nie jesteśmy * czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). 
* - niepotrzebne skreślić 
 
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym, tj. 
30 dni od daty otwarcia ofert. 
 
6. Oświadczamy, że oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami opisanymi oraz  
określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.  
 
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz 
wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 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 - RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 
niniejszym zapytaniu.  
 
8. Oświadczamy, że deklarujemy doręczenie faktury: 

a) w formie papierowej pod warunkiem doręczenia na Ares: Akademia Sztuk Teatralnych im. St. 
Wyspiańskiego w Krakowie, ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków, wraz z wymaganymi załącznikami *,  
b) w formie elektronicznej pod warunkiem przesłania wraz z wymaganymi załącznikami na adres określony 
przez Zamawiającego w umowie,* 
c) w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami pod warunkiem 
przesłania na adres PEF:  6750007593* 
* - niepotrzebne skreślić 
 
16. Oferta liczy ......... * kolejno ponumerowanych stron. 

 

 

Miejscowość .................................................. dnia .......................................... 2019 roku 

 

 

 

....................................................................... 
(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
 
 
 

 

Uwaga! Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone „*” we wzorze formularza oferty i wzorach jego 
załączników Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do ich treści wypełnić lub skreślić\ 
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Załącznik nr 2 do zapytania 

Umowa nr ………… 
(wzór) 

Zawarta dnia  ...........................  2019 r. w Krakowie, pomiędzy: 
Akademią Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie, ul. Straszewskiego 21-22,  
31-109 Kraków  
reprezentowaną przez: ……………………………………………..,  
przy akceptacji finansowej Kwestora ……………………………, 
zwaną dalej „Zamawiającym”,  
a 
……….. ....... , z siedzibą w  ..........................., kod: ….. przy ul: ............................... , wpisanym do 
 ............................. ,  
reprezentowanym przez:  ………………,  zwanym dalej „Wykonawcą”,  
 
W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie konkurencyjnym, o wartości zamówienia poniżej 30 tys. euro 
(art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych), zawarto umowę następującej treści: 

 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy, szczegółowo określonym w zapytaniu ofertowym z dnia 29 sierpnia 2019 r. i ofercie 
Wykonawcy z dnia …. 2019 r. , jest świadczenie przez Wykonawcę usług hotelowych (wraz ze śniadaniem) 
na potrzeby organizowanego przez Zamawiającego warsztatu specjalistycznego dla studentów kierunku 
aktorstwo - praca przed kamerą, odbywającego się w Łodzi w dniach 23 – 27 września 2019 r. (przyjazd 
uczestników i prowadzących do Łodzi w dniu 22 września 2019 r.) zgodnie z wymaganiami jakościowymi i 
ilościowymi opisanymi w zapytaniu  oraz ofercie Wykonawcy z dnia ……. 2019 r., t.j. dla części 1 
zamówienia: 15 pokoi dwuosobowych, dla części 2 zamówienia: 4 pokoje jednoosobowe.  

2. Do realizacji usług hotelowych, o których mowa powyżej, zostanie przeznaczony hotel 2*(dwugwiazdkowy) / 
3*(trzygwiazdkowy)* według oficjalnej kategoryzacji, zlokalizowany w Łodzi, nazwa 
…………………………….….. , przy ul. ………………..…… 
*w zależności od części zamówienia 

3. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w 
Krakowie pn. „Kierunek Przyszłość” - w odpowiedzi na oczekiwania społeczności akademickiej i rynku, nr 
umowy o dofinansowanie: POWR.03.05.00-00-Z70/18, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 
III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.5 „Kompleksowe programy 
szkół wyższych”.  

 
            § 2 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla 
zrealizowania przedmiotu umowy określonego w § 1. 

2. Zgodnie z niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy z należytą 
starannością, uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej przez niego działalności. 

3. Integralną częścią niniejszej umowy jest dokumentacja postępowania, w tym w szczególności zaproszenie 
do składania ofert wraz z załącznikami i oferta Wykonawcy. 

 
§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do 
wykonania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zapewnia realizację przedmiotu niniejszej umowy w terminie 22 – 27 września 2019 r., t.j. 5 dób 
hotelowych.  

3. Przedmiot umowy będzie realizowany przez Wykonawcę siłami własnymi/siłami własnymi i przy pomocy 
podwykonawców.      skreślić niewłaściwe 

4. Zlecenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązania Wykonawcy 
względem Zamawiającego za należyte wykonanie tej części. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym 
stopniu, jak za działania, uchybienia i zaniedbania własne. 

6. Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez 
siebie działalności i posiada aktualną polisę ubezpieczeniową OC. 
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§ 4 

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona została 
na podstawie oferty Wykonawcy, zawierającej ceny jednostkowe i cenę łączną. 

2. Wynagrodzenie maksymalne za przedmiot umowy ustala się na kwotę netto: ……… zł + należny podatek 
VAT ….% w wysokości …… zł,  t.j. kwotę brutto: ………….  zł (słownie: …………… zł …/100). 

4.  Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, tj. 
koszt usługi hotelarskiej wraz ze śniadaniami.  

5. Zamawiający jest płatnikiem VAT i posiada NIP PL 675-00-07-593.  
6. Wykonawca jest płatnikiem VAT i posiada NIP PL ..................................  

§ 5 
1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po zakończeniu realizacji całości zamówienia, potwierdzonej 

podpisanym bez zastrzeżeń protokołem odbioru i złożeniu faktury w siedzibie Zamawiającego. 
2. Termin zapłaty faktury za wykonany bez zastrzeżeń przedmiot umowy ustala się do 14 dni od dnia 

doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu w sposób wskazany w ust. 5.  
3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest płatne przelewem z rachunku Zamawiającego na konto 

Wykonawcy wskazane na fakturze. 
4. Faktura VAT powinna być wystawiona na nabywcę: Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława 

Wyspiańskiego w Krakowie, ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków, NIP: 675-00-07-593, a następnie 
doręczona Zamawiającemu.  

5. Wykonawca zgodnie z treścią złożonej oferty oświadcza, że doręczy faktury:  
a) w formie papierowej pod warunkiem doręczenia wraz z wymaganymi załącznikami na adres: 

Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie, ul. Straszewskiego 21-22, 31-
109 Kraków – kancelaria pok. 219 *,  

b) w formie elektronicznej pod warunkiem przesłania wraz z wymaganymi załącznikami na adres: 
........................ (wskazany przez Zamawiającego) *,  

c) w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami pod 
warunkiem przesłania na adres Platformy Elektronicznego Fakturowania: 
https://www.brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/Nazwa skrzynki – Akademia Sztuk Teatralnych im. 
St. Wyspiańskiego w Krakowie; Numer PEPPOL – 6750007593*. 

6. W przypadku zmiany formy doręczania faktury w stosunku do treści oświadczeń złożonych w ofercie lub 
niniejszej umowie Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia pisemnie do siedziby Zamawiającego 
lub w formie elektronicznej na adres poczty e-mail Zamawiającego: kancelaria@ast.krakow.pl w terminie 
co najmniej 7 dni kalendarzowych przed doręczeniem faktury. 

7. W przypadku, jeśli faktura nie będzie prawidłowo wystawiona, w tym nie będzie spełniała wymagań 
określonych w niniejszym paragrafie Wykonawca zostanie wezwany do wystawienia odpowiedniego 
dokumentu korygującego w zakresie braków lub nieprawidłowości wskazanych przez Zamawiającego. Za 
datę otrzymania faktury uznana zostanie data wpływu dokumentu korygującego, o którym mowa w 
zdaniu poprzednim. Za datę zapłaty faktury uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego.  

8. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie wypełnienia przez 
Zamawiającego warunków umownych, za wyjątkiem ewentualnej cesji wierzytelności na rzecz banku, w 
którym Wykonawca zaciągnie kredyt lub w którym Wykonawca będzie finansował wykonanie przedmiotu 
umowy, przy czym ewentualna zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zostać poprzedzona pisemną 
zgodą Zamawiającego. 

9. Miejscem płatności jest bank Zamawiającego, a zapłata następuje w dniu zlecenia przelewu przez 
Zamawiającego. 

 
            § 6 

1. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru przedmiotu umowy po pisemnym 
(tj. przesłanym faksem bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej) powiadomieniu go przez Wykonawcę 
o wykonaniu przedmiotu umowy. Dokument zgłoszenia gotowości do odbioru Wykonawca zobowiązany jest 
przesłać do osoby: pan/ pani …….. e-mail: …………. do 5 dni roboczych po zakończeniu realizacji usługi. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy podpisania protokołu odbioru w przypadku, gdy przedmiot 
umowy został zrealizowany wadliwie z naruszeniem zasad dotyczących sposobu i formy realizacji usług, 
określonych szczegółowo w zaproszeniu do składania ofert. 

3. Odbiór przedmiotu umowy nie wyłącza roszczeń Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania umowy, 
w szczególności w przypadku wykrycia wad przedmiotu umowy przez Zamawiającego po dokonaniu odbioru. 

 
     § 7 

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Stronom przysługuje prawo odstąpienia od 
niniejszej umowy w następujących przypadkach: 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, w części niewykonanej, w terminie nie wcześniej niż 7 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o zaistnieniu poniższych okoliczności: 
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a) powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o tym, że Wykonawca na skutek swojej niewypłacalności 
nie wykonuje zobowiązań pieniężnych przez okres co najmniej 3 miesięcy, 

b) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
c) powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o utracie przez hotel, w którym są świadczone usługi, 

wymaganej w zaproszeniu do składania ofert kategorii,  
d) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie, bądź zaniecha realizacji przedmiotu umowy 

przez okres co najmniej 8 godzin. 
3. Ponadto w razie wystąpienia 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 powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

4. Zamawiający, korzystając z umownego lub ustawowego prawa odstąpienia od umowy, może odstąpić - 
zgodnie ze swoim wyborem - od całości umowy lub od jej części. 

5. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy. 
6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia 

i powinno zawierać uzasadnienie. 
7. Odstąpienie od umowy nie wpływa na istnienie i skuteczność roszczeń o zapłatę kar umownych. 

 
      § 8 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą umową lub 
nienależyte wykonanie zobowiązań z umowy wynikających: 

2. Wykonawca z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
przypadku każdego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia 
maksymalnego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy, przy czym przez „nienależyte wykonanie umowy” 
rozumieć należy naruszenie przez Wykonawcę ustalonych przez Zamawiającego w treści zapytania 
ofertowego zasad realizacji przedmiotu umowy, tj. w szczególności wadliwe świadczenie usług hotelowych 
(tj. m.in. zakwaterowanie uczestników w obiekcie o innej niż wymagana lokalizacji bądź o niższym - niż 
wymagany - standardzie; zakwaterowanie uczestników w pokojach o innym - niż wymagany - standardzie), 
brak zapewnienia śniadań w hotelu.  

3. Ponadto w przypadku, jeśli Wykonawca w trakcie oceny ofert otrzymał punkty w kryterium „zatrudnienie 
koordynatora/koordynatorki realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę”, będzie zobowiązany 
zapłacić Zamawiającemu kary umowne w odniesieniu do obowiązku zatrudnienia 
koordynatora/koordynatorki zamówienia na umowę o pracę: 

a) w przypadku nieprzedstawienia (nieokazania,  nieprzedłożenia) dokumentów potwierdzających zatrudnienie  
koordynatora/koordynatorki  realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę (np. oświadczenia, 
zanonimizowane umowy lub inne dokumenty) w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania żądania - w 
wysokości 500 zł, a przypadku przedstawienia (okazania, przedłożenia) ich z opóźnieniem 50 zł za każdy 
dzień opóźnienia,  

b) w przypadku, gdy okazane (przedstawione lub przedłożone) dokumenty lub oświadczenia będą    
niekompletne lub nie będą potwierdzały w sposób jednoznaczny  zatrudnienia koordynatora/koordynatorki na 
umowę o pracę  – w wysokości 50 zł za każdy dzień do dnia dostarczenia Zamawiającemu kompletnych lub 
jednoznacznie potwierdzających fakt zatrudniania osób na umowę o pracę dokumentów lub oświadczeń.  

4. Jeżeli zastrzeżona w niniejszej umowie kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strona, która 
poniosła szkodę może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego. 

5. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne począwszy od dnia następnego po dniu, w którym 
miały miejsce okoliczności określone w niniejszej umowie, stanowiące podstawę ich naliczenia. 

6. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie Zamawiającego od umowy  
z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia ewentualnych kar umownych  
z należnej faktury lub innych ewentualnych wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego. 

8. Uiszczanie kary umownej wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu umowy, nie zwalnia Wykonawcy z 
obowiązku realizowania obowiązków określonych niniejszą umową. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy, Strony zachowują prawo egzekucji kar umownych. 
 
      § 9 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do 
treści przedłożonej w niniejszym postępowaniu oferty przy zachowaniu niezmiennej ceny, w przypadku: 

a) zmiany osób wskazanych do koordynacji nin. umowy, przy czym zmiana koordynatora/koordynatorki 
ze strony Wykonawcy wiąże się z koniecznością udokumentowania przez Wykonawcę, którego oferta 
uzyskała punkty podczas oceny ofert w kryterium „zatrudnienie koordynatora/koordynatorki 
zamówienia na podstawie umowy o pracę” takiego zatrudnienia,  

b) zmiany podwykonawcy (o ile został przewidziany w procesie realizacji zamówienia) - ze względów 
losowych lub innych korzystnych dla Zamawiającego, z uwzględnieniem postanowień § 3 ust. 7 
niniejszej umowy; 

2. W czasie obowiązywania zawartej z wyłonionym wykonawcą umowy wysokość maksymalnego 



 12 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy ulegnie zmianie w drodze pisemnego aneksu w przypadku 
ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT do poszczególnych wykonanych usług 
stanowiących przedmiot umowy, które zostały zrealizowane po dniu wejścia w życie przepisów 
dokonujących zmiany stawki podatku VAT. 

§ 10 
1.W związku z przekazywaniem Wykonawcy list osób do zakwaterowania zawierających dane osobowe w 
rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 i 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innych aktów prawnych dot. danych osobowych Wykonawca 
zobowiązuje się do zachowania ich poufności. 
2. Wykonawca zobowiązuje się, że dane osobowe, które będzie przetwarzał w ramach wykonywania niniejszej 
umowy będą przetwarzane zgodnie z aktami prawnymi, w szczególności, że dane osobowe będą przetwarzane 
wyłącznie na potrzebę wykonywania niniejszej umowy oraz nie będą udostępniane osobom trzecim. 
3. Obowiązek zachowania tajemnicy danych spoczywa na Wykonawcy także po wygaśnięciu umowy lub 
odstąpieniu od niej przez którąkolwiek ze stron. 

 
§ 11 

 
Strony wskazują jako koordynatorów/koordynatorki w zakresie realizacji niniejszej umowy: 
c) ze strony Wykonawcy – p. …………………, tel. ………., e-mail …………………….,  
d) ze strony Zamawiającego – p. …………………, tel. ………., e-mail …………………….. 

 
 

§ 12 
 
Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z tytułu niniejszej umowy bez 
uzyskania pisemnej pod rygorem nieważności zgody drugiej Strony, w szczególności Wykonawcy nie 
przysługuje prawo przenoszenia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na podmioty trzecie bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego. 
 

§ 13 

1. Strony nie są odpowiedzialne za naruszenie obowiązków wynikających z Umowy w przypadku, gdy 
wyłączną przyczyną naruszenia jest działanie siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź 
połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych od Stron, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają 
wykonywanie zobowiązań danej Strony wynikających z Umowy, a których dana Strona nie mogła 
przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności. 

2. W przypadku zaistnienia siły wyższej Strona, której dotyczy działanie siły wyższej, zobowiązana jest 
poinformować drugą Stronę na piśmie o wystąpieniu siły wyższej, ze wskazaniem przewidywanego czasu 
trwania przeszkody w realizacji wynikających z Umowy obowiązków z powodu działania siły wyższej. 

§ 14 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. - Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.). 
2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron  

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Wszelkie oświadczenia Stron umowy będą składane na piśmie pod rygorem nieważności listem poleconym 

lub za potwierdzeniem ich złożenia. 
4. W razie rozbieżności pomiędzy treścią Zaproszenia do składania ofert a postanowieniami umowy oraz w 

sprawach nieuregulowanych niniejszą umową priorytet nadaje się zapisom Zaproszenia i jego załączników. 
5. Sądem właściwym dla wszystkich spraw, które wynikną z realizacji tej umowy, będzie sąd miejscowo 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 15 
 
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach,  po jednym (1) egzemplarzu dla 
każdej ze Stron. 
 

                                     Zamawiający:                                                   Wykonawca: 
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Załącznik nr 3 do zapytania 
 
 

 
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 

 
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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej 
„Rozporządzenie Ogólne”) oraz zgodnie ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych 
(Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 1000), Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie 
informuje, że:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Sztuk Teatralnych im. St. 
Wyspiańskiego w Krakowie, ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków, reprezentowana przez Rektora AST, 
zwana dalej AST. 
2. Rektor AST wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: 
dane.osobowe@ast.kraków.pl  pod nr. telefonu 12 422 81 96 lub pisemnie pod adresem podanym w pkt 1.  
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit c Rozporządzenia Ogólnego w 
celu realizacji zamówienia publicznego dotyczącego: 
wyłonienia Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi  hotelowej (ze śniadaniem) dla uczestników (część 1) i 
prowadzących (część 2) warsztat specjalistyczny dla studentów kierunku aktorstwo - praca przed kamerą, 
odbywających się w Łodzi w związku z projektem pn „Kierunek Przyszłość” - w odpowiedzi na oczekiwania 
społeczności akademickiej i rynku, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; nr umowy 
o dofinansowanie: POWR.03.05.00-00-z70/18 

     na podstawie obowiązujących przepisów prawa wraz z aktami wykonawczymi. 
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym dla realizacji 
zamówienia, w tym oceny i porównania ofert, oraz jest warunkiem ewentualnego zawarcia i wykonania 
umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wykluczenie z postępowania lub odrzucenie 
oferty z postępowania. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie w związku z realizacją postępowania 
i wyłonieniem wykonawcy oraz w przypadku wyboru ofert z zawarciem i realizacją umowy o udzielenie 
zamówienia publicznego. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych na 
podstawie ewentualnych decyzji o kontroli lub weryfikacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
albo powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, w tym w formie 
profilowania. 
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: co najmniej 4 lat liczonych od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub do upływu terminu możliwości kontroli 
projektu współfinansowanego lub finansowanego ze środków Unii Europejskiej albo jego trwałości takiego 
projektu bądź innych umów czy zobowiązań wynikających z realizowanych projektów , albo do upływu terminu 
przedawnienia roszczeń z umowy oraz w celach archiwizacyjnych przez okres przewidziany prawem. 
9. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
– w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym. 
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie 
uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego. 

 
 


