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Załącznik nr 1 
 
 
 
 

Harmonogram  ochrony obiektu przy ul. 3-Lutego 90 w Słońsku w 2020 roku 
 
 

Lp. Miesiąc Liczba roboczogodzin 

1 Czerwiec 552,00 

2 Lipiec 560,00 

3 Sierpień 576,00 

4 Wrzesień 544,00 

5 Październik 568,00 

6 Listopad 560,00 

7 Grudzień 576,00 

RAZEM     roboczogodzin 3 936,00 
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Załącznik nr 2 
OFERTA / ZAPYTANIE CENOWE  

dotyczące zamówień poniżej 30 000 euro 
 
Park Narodowy „Ujście Warty” zaprasza do złożenia oferty na: 
 
Treść oferty: usługa ochrony w formie bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów  
i mienia Parku Narodowego „Ujście Warty” -  przy ul. 3-Lutego 90 w Słońsku. 
 
1. Nazwa wykonawcy:....................................................................................................................................... 
2. Adres Wykonawcy: …………..………………………………………………..………………................... 
3. NIP …………………………………............................................................................................................. 

4. Regon: ………………………………............................................................................................................ 

5. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

a. ochrony obiektu w Chyrzynie 

Lp. Miesiąc Liczba roboczogodzin  
Stawka za roboczogodzinę 

Wartość brutto/miesiąc 

/brutto/ 

1 Czerwiec 552,0     

2 Lipiec 560,0     

3 Sierpień 576,0     

4 Wrzesień 544,0     

5 Październik 568,0     

6 Listopad 560,0     

7 Grudzień 576,0     

RAZEM   3 936,0 x   

 

6. Razem, wartość wskazana w pkt. 5: ……………………………………………………………………………………………..…..…..…. zł 

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…...zł) 

7. Podatek VAT: ..…% wartość ………….… zł  

8. Cena netto: …………………..………… zł (słownie ………..………………………………………….…………..………… zł) 

9. Wykonawca, który zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1925), który osiąga wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych będących: osobami niepełnosprawnymi zaliczonymi do znacznego stopnia 
niepełnosprawności lub osobami niewidomymi, psychicznie chorymi lub upośledzonymi umysłowo lub osobami 
z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją – zaliczonymi do umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności w wysokości co najmniej 30%: 

 TAK   NIE 
Uwaga: odpowiednio należy zaznaczyć. 

10. Termin realizacji zamówienia: 

Termin i forma płatności  do 21 dni od daty wystawienia faktury VAT w formie przelewu. 
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11. Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym:  .............................................................................................. . 

12. Sposób przygotowania oferty: forma pisemna w języku polskim. 

13. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i informację o RODO i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. 

 

 

Miejscowość dnia : ………………………… 

 

 

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

podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 

 

 

 

 

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

pieczątka wykonawcy 
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Załącznik nr 3 
Wzór umowy 

UMOWA NR A.250.2.2020 
 
zawarta w dniu ……………….   2020 r. pomiędzy Parkiem Narodowym „Ujście Warty”  
w Chyrzynie 1, 69-113 Górzyca, NIP: 5981629880, zwanym dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowanym przez Pana Konrada Wypychowskiego – Dyrektora Parku Narodowego 
„Ujście Warty”,  
a 
....................................................................................................................................................... 
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: ........................................................... 

 
W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr A.250 
.2.2020 na świadczenie usług ochrony w formie bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów i 
mienia Parku Narodowego „Ujście Warty”, została zawarta umowa o następującej treści. 

 
§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usług, polegających 
na ochronie obiektów i mienia Parku Narodowego „Ujście Warty” w formie bezpośredniej 
ochrony fizycznej tj. teren posesji przy ul. 3-Lutego 90 w Słońsku /kod poczt. 66-436/ o 
powierzchni 2,9143 ha w tym: 
a. budynek Ośrodka Muzealno – Edukacyjnego, 
b. budynek gospodarczy. 

1. W zakresie wykonywania usługi oprócz ochrony obiektów Wykonawca zobowiązany jest do:  
a. Zgłaszania w dzienniku usterek wszelkich awarii wraz z ich krótkim opisem (sieci 

elektrycznej, sieci monitoringu i innych). 
b. Wydawania kluczy serwisantom czy ekipom związanym z obsługą Ośrodka Muzealno – 

Edukacyjnego, po wcześniejszym zgłoszeniu ich przez osobę uprawnioną ze strony 
PN”UW”.  

c. Wydawania dziennika wizyt serwisowych umówionym serwisantom czy ekipom 
naprawczym po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą uprawnioną ich wizyty w celu 
dokonania wpisu o naprawie. 

d. Płoszenia/odstraszania dzikich zwierząt mogących wyrządzić szkody w zieleni, instalacji 
nawadniającej czy grzebiących w śmietnikach. 

e. Pilnowania porządku publicznego na terenie ośrodka – niedopuszczanie do przebywania 
osób nieuprawnionych (samochodów ciężarowych, dostawczych etc.) 

2. Terminy dyżurowania,  zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego: 
a. w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:30 do 7:30 dnia 

następnego, 
b. w piątki od 15:30 do 6:00 dnia następnego /sobota/, 
c. w soboty od godziny 6:00 – 24:00 
d. w niedziele i święta od godziny 00:00 do 7.30 dnia powszedniego. 

2. Wykonawca jest obowiązany przyjąć teren i obiekt podlegający nadzorowi od pracownika 
Parku z wpisem w raporcie dziennym. 

3. Należyte wykonanie przedmiotu umowy zostanie stwierdzone po upływie okresu, o którym 
mowa w § 5. 
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§ 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykonania usług określonych w par. 1. 
2. Wykonawca wykonuje usługę samodzielnie.  
3. Wykonywanie czynności za pomocą osób trzecich lub podzlecanie świadczenia usług osobom 

trzecim jest niedopuszczalne. 
 

§ 3 
1. Strony wyznaczają koordynatorów zobowiązanych do wzajemnej współpracy w zakresie 

całokształtu działań związanych z wykonywaniem postanowień umowy: 
a. Zamawiający ................................................................................................................... 
b. Wykonawca ..................................................................................................................... 

2. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy przedstawi 
Zamawiającemu na piśmie informacje o pracownikach wyznaczonych do realizacji przedmiotu 
umowy. 

3. Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego o każdej zmianie w obsadzie pracowników 
wyznaczonych do wykonania przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający ma prawo żądania od Wykonawcy w każdym czasie zmiany pracowników 
ochrony w przypadku stwierdzenia zaniedbywania obowiązków lub nienależytego ich 
wykonywania. 

 
§ 4 

1. Umowa zostaje zawarta na okres  od dnia 01.06.2020 do 31.12.2020 r.  
 

§ 5 
Strony ustalają, wynagrodzenie miesięczne w formie ryczałtu w wysokości : 
1. Ochrona obiektów i mienia Parku Narodowego „Ujście Warty” w formie bezpośredniej 

ochrony fizycznej obiektów w Chyrzynie 1: 

Lp. Miesiąc Liczba 
roboczogodzin 

Stawka za 
roboczogodzinę 

Wartość 
brutto/miesiąc 

1 Czerwiec 552,0   

2 Lipiec 560,0   

3 Sierpień 576,0   

4 Wrzesień 544,0   

5 Październik 568,0   

6 Listopad 560,0   

7 Grudzień 576,0   

Wartość brutto/7 miesięcy  

 
1. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 21 dni od daty 

wystawienia faktury VAT. 
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§ 6 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom 

trzecim w wyniku nienależytej realizacji umowy. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za 
szkodę powstałą z przyczyn od niego niezależnych, tzw. „siła wyższa”. 

2. W razie zagrożenia mienia w strzeżonym obiekcie Wykonawca zobowiązany jest podjąć  
czynności zmierzające do zapobieżenia powstaniu szkody, a w razie jej zaistnienia 
powiadomienia Zamawiającego, najbliższej jednostki Policji lub Straży Pożarnej  niezwłocznie 
od wystąpienia zdarzenia. 

3. Wstępne dochodzenie oraz sporządzenie przez Zamawiającego protokołu szkód powinno 
odbyć się niezwłocznie po zaistniałym zdarzeniu, przy udziale przedstawiciela Wykonawcy. 
Ostateczną wysokość szkody Zamawiający określa w terminie 7 dni od sporządzenia 
protokołu. 

4. Wykonawca zobowiązuje się pokryć szkody w ciągu 30 dni od ich stwierdzenia protokołem 
szkód. Kwotę odszkodowania zmniejsza się o wartość odzyskanych przedmiotów lub 
uzyskanego przez Zamawiającego odszkodowania. 

 
§ 7 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej 
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy może 
nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonania części umowy, nie może natomiast żądać odszkodowania i kar umownych. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
a. w przypadku wszczęcia likwidacji Wykonawcy; 
b. pomimo uprzednich dwukrotnych pisemnych monitów ze strony Zamawiającego; 
c. Wykonawca w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne. 

4. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego w każdym czasie, ze skutkiem na koniec 
miesiąca, w przypadku nienależytego wywiązywania się z umowy przez Wykonawcę lub utraty 
zaufania przez Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy. 

5. Z porozumieniem stron umowa może być rozwiązana w każdym czasie 
6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego rażącego naruszenia postanowień niniejszej 

umowy przez pracowników ochrony, może on odstąpić od umowy w trybie 
natychmiastowym. 

7. Poprzez rażące naruszenie postanowień niniejszej umowy Strony rozumieją w szczególności: 
a. umyślne wyrządzenie szkody Zamawiającemu przez pracownika ochrony lub 

osobom trzecim przebywającym w obiektach objętych niniejszą umową; 
b. wykonywanie obowiązków przez pracownika ochrony w stanie nietrzeźwości; 
c. współdziałanie pracownika ochrony z osobą wyrządzającą szkodę Zamawiającemu 

lub osobom trzecim przebywającym w obiektach objętych niniejszą umową. 
 

§ 8 
1. Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną: 

a. w wysokości 5% średniego miesięcznego w roku wynagrodzenia określonego w § 
5 ust. 1 umowy za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonania usługi;  

b. w wysokości 10% średniego miesięcznego w roku w § 5 ust. 1 umowy, w 
przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po jego stronie; 
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2. W przypadku dwukrotnego stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonywania 
przedmiotu umowy, Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w przypadku, gdy szkoda  
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczy kwotę kar umownych.  

4. Zastrzeżenia co do jakości wykonywanych usług będą odnotowywane w protokole przy 
udziale przedstawicieli Stron.  

§ 9 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu 

przez sąd powszechny według właściwości miejscowej Zamawiającego. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisu Kodeksu  

cywilnego i ustawy o zamówieniach publicznych. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 
 

 
 
 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 4  
Wzór wykazu osób 

 (pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 

LISTĘ KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ  
W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

 
Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 
oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tj., że dysponuję lub będę dysponował co 
najmniej:  
- w zakresie przedmiotu zamówienia: 4 osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych 
pracowników ochrony fizycznej. 

Lp. 
Imię i nazwisko 

osoby 

Kwalifikacje 
zawodowe 

osoby 

Zakres 
wykonywanych 

przez osobę 
czynności 

Informacja 
o podstawie do 
dysponowania 

osobą 

1.     

2.     

3.     

4.     

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają 
wymagane uprawnienia tj. są wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. 
 
 

…………………………… 

(Podpis Wykonawcy) 
……………………, dnia ……………………… 
     (miejscowość) 

 
 

UWAGA! 

Wykonawca zgodnie - podaje listę kwalifikowanych pracowników ochrony – przy podpisaniu umowy. 
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Załącznik nr 5  
 
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZGODNIE Z RODO 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 Pana/Pani danych osobowych jest Park Narodowy „Ujście Warty” (dalej 

PNUW) z siedzibą Chyrzynie 1, 69-113 Górzyca, tel. (+48) 95 75 24 027, e-mail: 

sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl, reprezentowany przez Dyrektora Parku, 

2) W PNUW wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych- Dariusz Auguścik, z którym 

może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez: 

a. adres e-mail: iod@pnujsciewarty.gov.pl, 
b. pisemnie na adres PNUW wskazany w pkt.1.  

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania przez    PNUW Pana/Pani danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z tym przetwarzaniem danych. 

3) Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z udziałem w zapytaniu ofertowym 

ogłoszenie z dnia 04.05.2020 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)  ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych w celu związanym z wykonaniem obowiązków w związku 

z realizacją umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO. 

4) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. a) - f) RODO,  gdy 

spełniony jest co najmniej jeden z warunków: 

• osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w 

jednym lub większej liczbie określonych celów, 

• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 

dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 

umowy, 

• przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze, 

• przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, 

lub innej osoby fizycznej, 

• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym 

lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, 

• przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w 

których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i 

wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w 

szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem – powyższy warunek nie ma 

zastosowania do przetwarzania danych dokonywanego w ramach realizacji zadań organu 

ochrony przyrody, którym jest Dyrektor Parku Narodowego „Ujście Warty”. 

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, z którymi Administrator zawarł 

umowę powierzenia oraz właściwe organy na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

Odbiorcami przekazywanych danych osobowych będą także  upoważnieni pracownicy 

administratora zgodnie  z zakresem swoich obowiązków i upoważnieniem. 
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6) Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych, 

7) Dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa zgodnie z 

rozporządzeniem 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 lub przez okres  niezbędny do realizacji danego 

przedsięwzięcia, w tym do realizacji umów lub do upływu okresów przedawnienia 

roszczeń, 

8) Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

wnioski w tym zakresie można składać pisemnie na adres siedziby PNUW  lub poprzez e-

mail na adresy wskazane w pkt. 1) i pkt. 2), 

9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

10) Podanie danych osobowych w zależności od podstawy ich żądania może być wymogiem 

ustawowym, warunkiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, przy czym 

konsekwencjami niepodania danych mogą być m. in. niemożność prawidłowej realizacji 

umowy, niemożność zawarcia umowy, niemożność spełnienia świadczenia, 

11) Podstawa prawna przetwarzania Pana/Pani danych wynika w szczególności z: 

• ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, 

• ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, 

• wyrażonej przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji 

przewidzianej w przepisach prawa, 

12) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany i tym samym nie będą profilowane (art.22 RODO). 

 


