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Dąbrowa Górnicza, dn. 14.04.2022 r. 

  
Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej 

ogłasza przetarg publiczny na: 
Sprzedaż lodowiska syntetycznego 

 
 
I. PODSTAWA PRAWNA 

Przetarg publiczny prowadzony jest na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego (dalej: 
przetarg).  

 
II. ORGANIZATOR PRZETARGU 

Gmina Dąbrowa Górnicza 
Ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza 
NIP 629-246-26-89 
Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej 
ul. Konopnickiej 29, 41-300 Dąbrowa Górnicza 
tel./faks: 32 2612010 
email: csir@csir.pl 
 

III. MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU 
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Organizatora przetargu, w Centrum Sportu i Rekreacji w 
Dąbrowie Górniczej ul. Konopnickiej 29, 41-300 Dąbrowa Górnicza w dniu 29.04.2022 r. o 
godz. 10.15. 

 
IV. MIEJSCE I TERMIN W KTÓRYM MOŻNA OBEJRZEĆ SPRZEDAWANE SKŁADNIKI MAJĄTKU 

RUCHOMEGO 
Sprzedawane składniki majątku obejrzeć można w dni robocze w godz. 8.00-15.00 na terenie 
obiektu przy ul. Sportowej 1 w Dąbrowie Górniczej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod 
nr telefonu: 506050631. 
 

V. SPRZEDAWANE SKŁADNIKI RZECZOWE MAJĄTKU RUCHOMEGO 
Przedmiotem sprzedaży w formie niniejszego przetargu publicznego jest lodowisko 
syntetyczne używane, nr ew. ST265, rok produkcji 2007. W skład przedmiotu sprzedaży 
wchodzi: 
a) 284 szt. płyt syntetycznych kompozytowych o wymiarach 198,00 cm x 98,50 cm, stan 

techniczny: zdegradowane na poziomie 95%, nie kwalifikują się do regeneracji, 
b) bandy akrylowe, tj. 38 szt. elementów band akrylowych o wymiarach 200,00 cm x 120,00 

cm oraz 2 szt. band akrylowych o wymiarach 120,00 cm x 100,00 cm; stan techniczny: duży 
stopień zużycia, 

c) 1 szt. mata pod lodowisko – duży stopień zużycia, 
d) 1 szt. bramka wejściowa automatyczna – duży stopień zużycia, 
e) 1 szt. komputer stacjonarny, stan techniczny: brak dokumentacji technicznej, brak 

możliwości sprawdzenia poprawności działania, średni stopień zużycia. 
Ww. przedmiot sprzedaży obejmuje składniki łącznie od lit. a. do e. i sprzedawany jest jako 
niepodzielny. 

 
VI. WYSOKOŚĆ WADIUM, FORMA ORAZ TERMIN WNIESIENIA 

1. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 350,00 zł.  
2. Wadium powinno być wpłacone w formie pieniężnej, tj. przelewu bankowego na konto 

organizatora przetargu: Getin Noble Bank nr 58 1560 0013 2123 7122 6000 0037 do 
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upływu terminu składania ofert (decyduje data wpływu wadium na rachunek bankowy). 
Jako tytuł wpłaty należy podać: oferta w przetargu publicznym: Sprzedaż lodowiska 
syntetycznego. 

3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały odrzucone, zwraca się w 
terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. 

4. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się w poczet ceny. 
5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się 

od zawarcia umowy sprzedaży w tym, gdy Organizator przetargu wezwie Oferenta do 
złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty i określi mu dla wykonania tej czynności termin, 
a Oferent mimo upływu tego terminu nie złoży wyjaśnień lub nie uzupełni oferty. 

 
VII. CENA WYWOŁAWCZA 

Cena wywoławcza (minimalna, wraz z podatkiem VAT) sprzedawanych składników majątku 
ruchomego wynosi: 6 758,37 zł. 

 
VIII. WYMAGANIA, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ OFERTA. 

1. Oferent ponosi wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty. 

2. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. Oferent składa ofertę według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego 

ogłoszenia o przetargu publicznym. 

5. Formularz oferty musi być prawidłowo, kompletnie i czytelnie wypełniony, podpisany i 

opieczętowany przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta. 

6. Do formularza oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia: 

a) dowód wpłaty wadium; 

b) zaakceptowany poprzez zaparafowanie projekt umowy dzierżawy stanowiący 

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu publicznym. 

7. Wszystkie strony oferty winne być podpisane przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione 

do reprezentowania Oferenta. 

8. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie CSiR ul. Konopnickiej 29, 41-300 Dąbrowa Górnicza w 

zamkniętej kopercie gwarantującej zabezpieczenie jej nienaruszalności do terminu 

otwarcia ofert. 

9.  Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru: 

 

Nazwa, adres Oferenta 

    Centrum Sportu i Rekreacji  

                                                            ul. Konopnickiej 29 

                                                            41-300 Dąbrowa Górnicza 

Oferta w przetargu publicznym: 

Sprzedaż lodowiska syntetycznego 

 

Nie otwierać przed 29.04.2022 r. do godziny 10.15 
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10.  W przypadku udzielenia pełnomocnictwa do reprezentacji Oferenta wymagane jest złożenie 

wraz z ofertą oryginału pełnomocnictwa. 

11.  Brak choćby jednego z wymienionych w pkt 6 dokumentów spowoduje odrzucenie oferty, z 

zastrzeżeniem zapisów części X pkt 4 niniejszego Regulaminu. 

 
IX. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora przetargu, w Sekretariacie Centrum Sportu i 
Rekreacji ul. Konopnickiej 29, 41-300 Dąbrowa Górnicza, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
29.04.2022 r. godz. 10.00. Oferent pozostaje związany ofertą na okres 14 dni, licząc od terminu 
składania ofert w przetargu. 

 
X. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT 

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Organizatora przetargu, w Centrum Sportu i Rekreacji ul. 
Konopnickiej 29, 41-300 Dąbrowa Górnicza w dniu 29.04.2022 r. o godz. 10.15. 

 
XI. PROCEDURA PRZETARGOWA 

1. Przetarg prowadzony jest w formie nieograniczonego pisemnego przetargu ofertowego. 
2. Ogłoszenie o przetargu Organizator Przetargu zamieścił: 

a) na stronie internetowej: https://bip.csir.pl/ 
b) w siedzibie, na tablicy ogłoszeń.  

3. Do formularza oferty należy dołączyć dokumenty oraz podać informacje szczegółowo 
wskazane w części VIII.6 niniejszego ogłoszenia. 

4. Organizator przetargu na każdym etapie przetargu ma prawo pisemnego żądania od 
oferentów złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów, w szczególności jeśli treść 
złożonej oferty budzi wątpliwości lub oferta nie spełnia warunków określonych przez 
Organizatora przetargu. Organizator przetargu określi Oferentowi termin na złożenie 
wyjaśnień lub uzupełnienie dokumentów. Bezskuteczny upływ wyznaczonego terminu 
spowoduje odrzucenie oferty. 

 
XII. PRACE KOMISJI 

Przetarg prowadzi Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Centrum Sportu          
i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej. 
1. W części jawnej Komisja: 

a) ustala liczbę zgłoszonych ofert oraz sprawdza wniesienie wymaganego wadium we 
wskazanym terminie, miejscu i formie, 

b) otwiera koperty z ofertami, 
c) podaje nazwy oferentów i zaproponowaną cenę. 

2. W części niejawnej Komisja: 
a) weryfikuje oferty oraz ustala, które z ofert spełniają warunki określone w Regulaminie 

Przetargu; 
b) odrzuca oferty, które: 

 nie odpowiadają warunkom określonym w Regulaminie Przetargu, 

 złożone zostały po terminie, 

 nie zostały zabezpieczone wadium, 

 nie zostały uzupełnione lub co do których nie złożono wyjaśnień w wyznaczonym 
terminie. 

c) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu, 
d) przyjmuje pisemne wyjaśnienia, oświadczenia i dokumenty złożone przez Oferentów na 

wiosek Komisji; 
e) wybiera najkorzystniejszą ofertę lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych 

ofert; 
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f) sporządza protokół przetargowy. 
 
 
XIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERTY 
Jako najkorzystniejsza zostaną wybrana oferta o najwyższej cenie Z oferentem którego oferta została 
wybrana zostanie zawarta umowa sprzedaży. 
 
XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Organizator przetargu zawiadomi na 

piśmie Oferentów, którzy złożyli oferty o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Oferenta, 

którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru; 
b) ofertach, które zostały odrzucone, podając uzasadnienie. 

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Organizator przetargu niezwłocznie 
umieści: 
a) na stronie internetowej: https://bip.csir.pl/ 
b) w siedzibie Centrum Sportu i Rekreacji na tablicy ogłoszeń. 

 
XV.  OGÓLNE WARUNKI UMOWY  
1. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w miejscu i terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie 

później niż w terminie 14 dni, licząc od terminu składania ofert. 
2.  Nabywca jest zobowiązany zapłacić ceną nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego 

przetarg, nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. 
3. Pozostałe uwarunkowania umowne zawarte są w we wzorze umowy – załącznik nr 2 do 

ogłoszenia o przetargu.  
 

XVI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Podstawa prawna: Art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE  Nr 119). Zgodnie z  art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że : 
1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie 

Górniczej; 41-300 Dąbrowa Górnicza; ul. Konopnickiej 29 reprezentowane przez Dyrektora. 
2. W Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górnicze powołano Inspektora Ochrony Danych w 

przypadku pytań czy problemów zapraszamy do kontaktu: iod@csir.pl, Tel. 32- 261 20 10  wew. 
125. 

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia zamówienia oraz zawarcia i 
realizacji umowy na podstawie:  

 art. 6 ust. 1 lit. c - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze w związku z przeprowadzeniem przetargu publicznego, 

 art. 6 ust. 1 lit. b -  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. 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa. Dane mogą być powierzone do przetwarzania następującym 
kategoriom odbiorców: upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora Danych, 
którzy w ramach wykonania swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp, partnerzy 
Administratora Danych przetwarzający dane w ramach zawartych umów powierzenia 
przetwarzania danych w celu realizacji umowy, np. dostawcy systemów informatycznych i usług 
IT, kancelarie prawne. 

mailto:iod@csir.pl
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5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu do jakiego 
zostały zebrane oraz okres wynikający z obowiązku archiwizacji dokumentów ustalony zgodnie z 
odrębnymi przepisami. 

6. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu  W 
powyższych kwestiach kontakt z IOD pkt.2. 

7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy  
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/i naruszałoby przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwe wzięcie pod 
uwagę przedstawionej oferty oraz zawarcie i realizacja umowy, jeżeli oferta będzie 
najkorzystniejsza. 

 
XVII. POZOSTAŁE INFORMACJE 

1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy 
Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu 
gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz Ustawy Kodeks Cywilny. 

2. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo na każdym etapie do zamknięcia przetargu bez 
wybrania którejkolwiek z ofert, bez podawania przyczyn. 
 

 
Załączniki do Regulaminu Przetargu: 
1. Formularz oferty; 
2. Projekt umowy sprzedaży.  
 
 
 
 
 
 

Podpisano:      
 
 
Henryk Mańka – Z-ca Dyrektora CSiR 
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Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu publicznym 

 
FORMULARZ OFERTY 

 
w przetargu publicznym na: Sprzedaż lodowiska syntetycznego 
 
Wydzierżawiający: 
Gmina Dąbrowa Górnicza  
ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza 
NIP 629-246-26-89 
Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej      
ul. Konopnickiej 29, 41-300 Dąbrowa Górnicza 
 
Nazwa Oferenta ……………………….....…………………………………………..........................................…… 
 
adres:……………………………………………………….............................................…………………….…………… 
NIP……………………..............................………………………….  
Telefon …………………………………………………………………….....  
Adres e-mail ………………………………………………………………… 
 
Niniejszym składam ofertę w przetargu publicznym na: Sprzedaż lodowiska syntetycznego. 
Deklarowana cena jaką zobowiązuję się zapłacić wynosi:  
 
netto: ..........................................................................., 
 
podatek VAT (23%) ......................................................., 
 
brutto: .........................................................................., słownie: ........................................................ 
 
............................................................................................................................................................... 
 
Cena brutto nie może być niższa od ceny wywoławczej (minimalnej) wynoszącej 6 758,37 zł. 
 
1. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznaliśmy się ze stanem faktycznym składników 
sprzedawanego mienia oraz treścią ogłoszenia o przetargu publicznym i zawarte w nim wymagania i 
warunki zawarcia umowy przyjmuję bez zastrzeżeń. 
2. W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję (emy) się zawrzeć 
umowę zgodną ze wzorem stanowiącym zał. nr 2 do ogłoszenia o przetargu w miejscu i terminie, jakie 
zostaną wskazane przez organizatora przetargu. 
3. Uważam(y) się związany(i) niniejszą ofertą przez 14 dni, licząc od terminy składania ofert. 
 

                                                                      
          
      
 
 
 

  .......................................................... 
                                                                                      Data i podpis i pieczątka osób(y) upoważnionej 
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Załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu publicznym 

 

 

Umowa nr         /  /2022/CSiR/S 

zawarta w dniu ............................... w Dąbrowie Górniczej pomiędzy: 

 

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza 

NIP: 629-246-26-89 REGON 276255312 

Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej, ul. Konopnickiej 29 

41-300 Dąbrowa Górnicza, reprezentowana przez:  

- Henryk Mańka – Z-ca Dyrektora, 

    zwana w treści umowy Kupującym, 

 

a 

 

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

reprezentowana przez: 

 

................................................................... - .............................................................. 

zwana w treści umowy Sprzedawcą.  

§1 

1. Umowa niniejsza zawarta jest w wyniku przeprowadzenia przetargu publicznego sprzedaż 

lodowiska syntetycznego.  

2. Integralną częścią umowy jest umowy jest treść ogłoszenia o przetargu publicznym z dn. 

14.04.2022 r.  oraz oferta Sprzedawcy z dn. .............................. 

 

§2 

Przedmiotem umowy sprzedaży jest lodowisko syntetyczne używane, rok produkcji 2007. W skład 

przedmiotu sprzedaży wchodzi: 

a) 284 szt. płyt syntetycznych kompozytowych o wymiarach 198,00 cm x 98,50 cm, stan techniczny: 

zdegradowane na poziomie 95%, nie kwalifikują się do regeneracji, 

b) bandy akrylowe, tj. 38 szt. elementów band akrylowych o wymiarach 200,00 cm x 120,00 cm oraz 

2 szt. band akrylowych o wymiarach 120,00 cm x 100,00 cm; stan techniczny: duży stopień 

zużycia, 

c) 1 szt. mata pod lodowisko – duży stopień zużycia, 

d) 1 szt. bramka wejściowa automatyczna – duży stopień zużycia, 

e) 1 szt. komputer stacjonarny, stan techniczny: brak dokumentacji technicznej, brak możliwości 

sprawdzenia poprawności działania, średni stopień zużycia. 

 

§3 

1. Cena sprzedawanej rzeczy wymienionej w §2 wynosi: ..................................... zł plus 23% podatek 

VAT, tj. ............................ zł, razem brutto: ............................. zł, słownie: 

............................................... zł. 

2. Kupujący dokona zapłaty ceny w formie przelewu bankowego na konto Sprzedawcy w terminie 

do 7 dni od wystawienia faktury przez Sprzedawcę. Faktura zostanie wystawiona z chwilą 
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zawarcia niniejszej umowy. 

3. Sprzedawca wyda sprzedawaną rzecz z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym 

Sprzedawcy.  

4. Miejscem wydania sprzedawanej rzeczy jest obiekt Sprzedawcy w Dąbrowie Górniczej ul. 

Sportowa 1.  

 

§4 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę z przyczyn leżących po stronie 

Kupującego, Kupujący dokona zapłaty kary umownej w wysokości 30% kwoty brutto, określonej 

w § 3 pkt. 1 powyżej. 

2. W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny zgodnie z ust. 1 powyżej, Kupujący płaci Sprzedawcy 

odsetki za opóźnienie w zapłacie w wysokości maksymalnej dopuszczalnej przepisami prawa 

powszechnego za każdy dzień opóźnienia. 

3. W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny dłuższego niż 14 dni licząc od ósmego dnia od 

wystawienia faktury, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn lezących po 

stronie Kupującego i naliczenia kary umownej, określonej w pkt. 1 powyżej. 

4. Sprzedający ma prawo dochodzenia od Kupującego odszkodowania do pełnej wysokości 

poniesionej szkody ponad wysokość naliczonej kary umownej.  

 

§6  

1. Kupujący oświadcza, że miał możliwość zapoznać się bez żadnych ograniczeń ze stanem 

faktycznym sprzedawanej rzeczy i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. 

2. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady sprzedawanej rzeczy. 

 

§7  

Podstawa prawna: Art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE  Nr 119). Zgodnie z  art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że : 

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie 

Górniczej; 41-300 Dąbrowa Górnicza; ul. Konopnickiej 29 reprezentowane przez Dyrektora. 

2. W Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górnicze powołano Inspektora Ochrony Danych w 

przypadku pytań czy problemów zapraszamy do kontaktu: iod@csir.pl, Tel. 32- 261 20 10  wew. 

125. 

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia zamówienia oraz zawarcia i 

realizacji umowy na podstawie:  

 art. 6 ust. 1 lit. b -  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. 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa. Dane mogą być powierzone do przetwarzania następującym 

kategoriom odbiorców: upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora Danych, 

którzy w ramach wykonania swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp, partnerzy 
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Administratora Danych przetwarzający dane w ramach zawartych umów powierzenia 

przetwarzania danych w celu realizacji umowy, np. dostawcy systemów informatycznych i usług 

IT, kancelarie prawne. 

5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu do jakiego 

zostały zebrane oraz okres wynikający z obowiązku archiwizacji dokumentów ustalony zgodnie z 

odrębnymi przepisami. 

6. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu  W 

powyższych kwestiach kontakt z IOD pkt.2. 

7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy  

przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/i naruszałoby przepisy ogólnego 

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

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwe wzięcie pod 

uwagę przedstawionej oferty oraz zawarcie i realizacja umowy, jeżeli oferta będzie 

najkorzystniejsza. 

 

§7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.          

 

§8 

Wszelkie zmiany  i  uzupełnienia   treści   umowy  mogą  być  dokonywane wyłącznie   w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§9 

Spory, wynikające z niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby 

Kupującego. 

 

§10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.   

 

 

                Kupujący:                     Sprzedawca:  

 


