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Załącznik nr 5b do zapytania ofertowego 

 

UMOWA ZLECENIA Nr ............./DRHS/PS/2021 

zawarta w Warszawie, w dniu ................................2021, pomiędzy: 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 
10/16, 02-958 Warszawa, posiadającym osobowość prawną, wpisanym do prowadzonego przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego rejestru instytucji kultury pod nr RIK 39/95, NIP 
951-00-54-672, REGON 010956038, reprezentowanym przez: 
1) Pawła Jaskanisa – Dyrektora 
2) Magdalenę Całkę – Zastępcę Dyrektora, Głównego Księgowego, 
zwanym dalej Muzeum, 
a 
....................................., zam. .................................., PESEL ..............., 

1) w przypadku firmy – osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – należy wpisać: 

Panią/Panem ……… zam. ……….., Pesel …………………..,  prowadzącą/ym działalność gospodarczą 

pod firmą …….. w ………… przy ul. …………….. wpisaną/ym do CEIDG, NIP …………………….. 

Regon …………………,  

2) w przypadku spółki należy wpisać: 

Spółką ….. (sp.j., sp. z o.o., S.A. itp.) z siedzibą w ………………… przy ul. ………………….. dla której 

Sąd Rejonowy dla …………………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi 

KRS pod numerem …………………………………… NIP ……………. Regon ………………… 

3) w przypadku spółki akcyjnej należy dodatkowo wpisać: 

z kapitałem zakładowym w wysokości ………… zł wpłaconym w całości 

zwanym dalej Zleceniobiorcą, 

 

stosownie do art. 11 ust. 5 pkt. 2) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z póź. zm.). 
 

§ 1 
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać dla Muzeum zlecenie polegające na 

prowadzeniu warsztatów/kursów/pokazów pszczelarskich w ramach realizacji 
przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej pod nazwą: “Ogród, Kuchnia, Stół-2021”, 
dalej zwane „zleceniem”. 

2. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach pozycji planu finansowego nr 2359 
i na podstawie zapotrzebowania nr .............../2021. 

3. Zleceniobiorca będzie wykonywał zlecenie na terenie Muzeum lub poza nim. 
4. Muzeum zastrzega sobie prawo do utrwalenia wizerunku Zleceniobiorcy oraz zajęć 

edukacyjnych jakąkolwiek techniką i na jakimkolwiek nośniku, na co Zleceniobiorca  
wyraża zgodę. 

§ 2 
1. Zleceniobiorca przed przystąpieniem do realizacji zlecenia zobowiązuje się do odbycia 

konsultacji z Muzeum w zakresie uwarunkowań przyrodniczych i dotyczących 
historycznej rekonstrukcji w królewskiej rezydencji wilanowskiej. 

2. Strony oświadczają, iż Zleceniobiorca przed przystąpieniem do realizacji zlecenia zdał 
egzamin teoretyczny i praktyczny z ww. dziedzin oraz przeszedł szkolenie. 

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do: 
a) realizacji zajęć edukacyjnych: 
● zgodnych ze strategią Muzeum i metodami działalności kulturalnej oraz wiedzą 

uzyskaną przez Zleceniobiorcę podczas konsultacji i szkolenia (ust. 1 i 2), 
● uwzględniających związek treści z odpowiednio ukształtowanym do uczestnika w 

toku inscenizacji, indywidualnym przekazem emocjonalnym i merytorycznym, 
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● zapewniających i umożliwiających przekazanie wartości wychowawczych 
poszanowaniu historii, sztuki, kultury i natury, 

● jednocześnie zindywidualizowanych pod względem potrzeb uczestników, 
ich przygotowania i zdolności poznawczych; 

b) dokładnego ustalania z Muzeum indywidualnego terminarza zajęć edukacyjnych; 
c) gotowości w uzgodnionym przez Strony terminie do realizacji zlecenia; 
d) ustalenia na początku każdego spotkania muzealnego poziomu i rodzaju 

kompetencji kulturowych oraz oczekiwań uczestników, z możliwością interaktywnej 
formy prowadzenia zajęć edukacyjnych; 

e) wykonywania zlecenia zgodnie z wymienionymi w poprzednim punkcie ustaleniami, 
czyli takiego doboru zakresu i sposobu przekazywanej wiedzy, aby odnieść jak 
najlepszy efekt oddziaływania kulturalnego na jego uczestników; 

f) każdorazowego przekazania Muzeum pisemnego raportu z realizacji zlecenia, 
co stanowi ewaluację ex-post. 

§ 3 
Strony ustalają termin realizacji zlecenia od 1.04.2021 do 31.03.2022. 

§ 4 
W razie nie dotrzymania przez Zleceniobiorcę warunków umowy, wynagrodzenie określone 
w §6 w całości nie przysługuje Zleceniobiorcy. 

§ 5 
1. Jeżeli Zleceniobiorca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem zlecenia tak dalece, 

że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je zrealizować w czasie umówionym, Muzeum 
może: 
a) w przypadku spóźnienia lub braku stawiennictwa na zajęcia edukacyjne zgodnie 

z ustalanym z Muzeum indywidualnym terminarzem zajęć edukacyjnych nałożyć 
karę w wysokości 350 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych) netto.    

b) bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od umowy jeszcze przed upływem 
terminu do wykonania zlecenia. 

2. Jeżeli dojdzie do rozwiązania umowy z przyczyn określonych w  ust. 1 b) ., 
Zleceniobiorca jest zobowiązany do zapłaty Muzeum odszkodowania w kwocie 900zł. 

§ 6 
1. Strony ustalają wynagrodzenie Zleceniobiorcy, w wysokości:  

1) .............. zł  (słownie: ........................... złotych) netto  - prowadzenie zajęć edukacyjnych w 
pasiece z elementem “zaglądania do żywego ula” i wątkami historycznymi (1,5 godziny) 

2) ............. zł (słownie: ........................... złotych)  netto - prowadzenie kursu pszczelarskiego 
dla osób dorosłych (2 godziny).  

3) .............. zł  (słownie: ........................... złotych) netto - poprowadzenie kursu wyplatania 
kuszek (2 godziny). 

4) .............. zł  (słownie: ........................... złotych) netto  - pokaz dziania barci i wyplatania 
kuszek (działania w przestrzeni parku - 2 godziny). 

2. Całkowita wartość wynagrodzenia nie przekroczy kwoty .............. zł  (słownie: 
........................... złotych) netto , co po dodaniu obowiązującej stawki podatku VAT daje 
kwotę brutto wynoszącą: ……………….zł (słownie: ……………………………….złotych). 

3. Dana część wynagrodzenia obliczana jest na podstawie ewidencji ilości zrealizowanych 
bez zastrzeżeń godzin zlecenia (dalej jako „ewidencja”). Ewidencja opracowywana jest 
przez Muzeum. Dana część wynagrodzenia płatna jest przelewem na rachunek bankowy 
na podstawie wystawionego przez Zleceniobiorcę rachunku w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania rachunku przez Muzeum. 

4. Na rachunku Zleceniobiorca zobowiązany jest umieścić adnotację „kurator działania 
......................................................”. 
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5. Osobą nadzorującą prawidłowość wykonania przedmiotu umowy ze strony Muzeum i jej 
rozliczenie oraz upoważnioną do podpisania ewidencji, o której mowa w ust. 3 jest 
................................................. 

§ 7 
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zlecenie terminowo i bez wad. 
2. W przypadku stwierdzenia przez Muzeum nieterminowości i/lub wadliwości realizacji 

zlecenia może ono żądać od Zleceniobiorcy zapłaty kary umownej w wysokości  20% 
wynagrodzenia, o którym mowa §6 ust. 2. 

§ 8 
1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje do wykonania zlecenia. 
2. Zleceniobiorca nie może bez pisemnej zgody Muzeum odstąpić wykonania zlecenia 

lub jego części innej osobie. 
3. Wykonanie zlecenia na podstawie niniejszej umowy jest związane z dostępem do danych 

osobowych, których administratorem jest Muzeum. 
4. Zleceniobiorca przed rozpoczęciem realizacji zlecenia otrzyma upoważnienie 

do przetwarzania danych osobowych oraz zostanie zapoznany z informacjami 
dotyczącymi ochrony danych osobowych w Muzeum. 

5. Zleceniobiorca jest zobowiązany do podpisania oświadczenia dotyczącego zachowania 
w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczania. 

6. Upoważnienie oraz oświadczenie, o których mowa w ust. 4 i 5, stanowią załącznik nr 1 
do niniejszej umowy.  

§ 9 
1. Zleceniobiorca oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu edukacyjnego 

Muzeum, który został mu udostępniony i zobowiązuje się do jego przestrzegania go pod 
rygorem rozwiązania Umowy przez Muzeum ze skutkiem natychmiastowym. 

2. Muzeum może wypowiedzieć niniejszą umowę w każdym czasie, uiszczając 
Zleceniobiorcy część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom 
związanym z realizacją zlecenia. 

§ 10 
Siła wyższa 

1. Żadna ze stron nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec drugiej strony w przypadku 
niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek ze zobowiązań umowy jeśli 
do niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania dojdzie na skutek siły 
wyższej lub innych okoliczności całkowicie niezależnych od woli i zachowań 
którejkolwiek ze stron                   

2. Na czas działania Siły Wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego 
obowiązku ze względu na działanie Siły Wyższej, ulegają zawieszeniu. 

3. Strona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej 
Umowy ze względu na działanie Siły Wyższej nie jest narażona na odstąpienie od Umowy 
przez drugą Stronę z powodu niedopełnienia obowiązków Umownych. 

4. Dla potrzeb Umowy, "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest 
niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej 
staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, 
ograniczenia związane z kwarantanną, embarga, rewolucje, zamieszki i strajki, które 
uniemożliwiają wykonywanie Umowy. 

5. Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o 
zajściu przypadku Siły Wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, 
która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków 
wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak 
również musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające do wykonania 
Umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie Siły Wyższej. 
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6. W przypadku ustania Siły Wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych 
obowiązków wynikających z Umowy. 

7. W razie zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację umowy, umowa ulega 
rozwiązaniu, co nie będzie rodzić jakichkolwiek roszczeń względem Stron umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania krajowych rozporządzeń dotyczących 
stanu epidemii COVID-19, w tym używania środków ochrony osobistej: maseczek 
ochronnych, rękawiczek jednorazowych i płynów do dezynfekcji. 

§ 11 
1. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego oraz szczególne przepisy regulujące warunki umowy, a stosujące się 
do przedmiotu umowy. 

2. Administratorem danych osobowych zebranych do umowy jest Muzeum Pałacu Króla 
Jana III w Wilanowie z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 
Warszawa.  

3. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: muzeum@muzeum-
wilanow.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. W Muzeum został 
wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-
mail: iod@muzeum-wilanow.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

4. Celem przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i realizacja umowy, 
w tym jej rozliczenie oraz wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów 
związanych ze zgłaszaniem do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz na potrzeby 
realizacji przepisów podatkowych. Podstawa prawną przetwarzania danych jest 
związana z wykonywaniem umowy, realizacją obowiązków prawnych wynikających z 
w/w przepisów, jak również z prawnie uzasadnionym interesem Muzeum, którym są 
cele kontaktowe na potrzeby zlecania prac w przyszłości. 

5. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez Muzeum przez okres określony 
przepisami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz przepisami 
podatkowymi. 

6. Muzeum będzie udostępniało dane osobowe: 
1) właściwym organom państwowym w sytuacjach określonych przepisami prawa; 
2) podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Muzeum w zakresie obsługi systemów 

informatycznych - przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako 
podwykonawcy, na podstawie umowy z Muzeum i wyłącznie zgodnie z jego 
poleceniami. 

7. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, 
oraz ograniczenia przetwarzania,  a także prawo do wniesienia sprzeciwu 
na ich przetwarzanie w odniesieniu do celów przetwarzania opartych na prawnie 
uzasadnionym interesie Muzeum.  

8. Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z 
Muzeum lub z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane 
powyżej). 

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy. Podanie danych dla 
celów podatkowych oraz zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych jest 
obowiązkowe i wynika z realizacji przepisów prawa. W przypadku braku  podania 
wymaganych danych umowa nie będzie mogła być zawarta. 

§ 12 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Załącznik stanowi integralną część niniejszej umowy. 
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§ 13 
Ewentualne spory powstałe przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Muzeum. 

§ 14 
Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwóch egzemplarzach 
dla Muzeum i jednym egzemplarzu dla Zleceniobiorcy.  
 
 
 
 MUZEUM       ZLECENIOBIORCA 
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Załącznik nr 1 do Umowy nr ……/DRHS /PS/2021  

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

W odniesieniu do art. 29 oraz 32 ust. 4 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 RODO). 

Upoważniam 

Pana/Panią ……………………………….. PESEL ………………………………..,  

do przetwarzania danych osobowych w ramach pełnionych obowiązków wynikających z umowy zlecenie  

Zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych jest określany 
poprzez indywidualnie przyznawane prawa dostępu do każdego z systemów. 
Jednocześnie upoważniam wyżej wymienionego / wymienioną do tworzenia dla potrzeb wykonywanej 
pracy, w tym czynności zlecanych, baz danych, w tym rejestrów w plikach programów biurowych (np. MS 
Word, MS Excel, MS Access) oraz podręcznych archiwach papierowych z zachowaniem pełnej ich ochrony 
przy zastosowaniu środków technicznych i organizacyjnych wdrożonych w Muzeum Pałacu Króla Jana III 
w Wilanowie. 

Upoważnienie wygasa wraz z zakończeniem umowy zlecenie. 
       

…………………………………………… 

Data i podpis nadającego upoważnienie    Odebrałam w dniu: ……………………… 
 

…………………………….. 
podpis osoby upoważnionej 

 
OŚWIADCZENIE OSOBY UPOWAŻNIONEJ 

 

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, do 
których mam lub będę miał(a) dostęp w związku z wykonywaniem zlecenia na rzecz Muzeum Pałacu 
Króla Jana III w Wilanowie, w czasie obowiązywania umowy oraz jak również po jej ustaniu. 

Zobowiązuję się przestrzegać regulaminów, instrukcji i procedur obowiązujących w Muzeum Pałacu Króla 
Jana III w Wilanowie dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności oświadczam, że nie będę 
udostępniał(a) danych osobowych osobom nieupoważnionym do ich przetwarzania oraz bez 
upoważnienia nie będę wykorzystywał(a) danych osobowych przetwarzanych w Muzeum w żadnym 
innym celu, niż ten do którego zostałem(am) upoważniony(a). 

Oświadczam, że zostałem(am) zapoznany(a) z przepisami RODO w tym o grożącej odpowiedzialności 
karnej wynikającej z obowiązujących przepisów. 

 
…………………………………….   ……………………………………… 

miejsce i data złożenia oświadczenia   Podpis osoby składającej oświadczenie 


