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UMOWA NR  …../…../2021 
NA „WYPOSAŻENIE PRACOWNI JĘZYKOWEJ - DOSTARCZENIE, INSTALACJA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE 

PRACOWNI JĘZYKOWEJ NA 22 STANOWISKA  + NAUCZYCIEL WRAZ Z PRZESZKOLENIEM DLA SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ KORNELÓWKA – PRZYSTAŃ W ŁODZI” 

 
 

zawarta w dniu ………………... (zwana dalej „Umową”) pomiędzy: 

 

Ogólnopolskim Operatorem Oświaty, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Gorczyczewskiego 2/7, 60-554 Poznań, 
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000044866, NIP 778-13-95-875, 
zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez ………………………………………………………………………………… 
 
a 
 

……………………………………..(nazwa firmy), z siedzibą w  …………………………………….(adres firmy),                                               
NIP: …………………………… , REGON:…………………………….. , reprezentowaną przez …………………………………….. (imię i 
nazwisko osoby upoważnionej do podpisywania umów)   

zwaną dalej „Wykonawcą”, 
 

o następującej treści: 

PREAMBUŁA 

Niniejsza umowa została zawarta na potrzeby realizacji projektu pn. „Architekci wiedzy" - szkoła ćwiczeń w Łodzi, 
nr PWER.02.10.00-00-3034/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 2020 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. umowa reguluje prawa i obowiązki stron w zakresie wyposażenia pracowni językowej - dostarczenie, 
instalacja, montaż i uruchomienie pracowni językowej na 22 stanowiska  + nauczyciel wraz z przeszkoleniem 
dla szkoły podstawowej Kornelówka – Przystań w Łodzi” zgodnie z rozeznaniem rynku. 

2. Zamawiający zleca Wykonawcy wykonywanie czynności określonych w § 2 umowy, a Wykonawca przyjmuje 
zlecenie w zamian za wynagrodzenie określone w umowie. 

 

§ 2 

Przedmiot umowy 
 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest …………………………………………………szczegółowo opisane w Formularzu 

Cenowym do oferty stanowiącym Załączniki nr 2 do rozeznania rynku. 

2. Dostawa obejmuje towary nowe, nieużywane, nie powystawowe, wolne od obciążeń i praw ustanowionych  

na rzecz osób trzecich. 

3. Towar musi posiadać odpowiednie atesty, deklaracje zgodności itp. dołączone do towarów. 

4. Ponadto wszystkie towary stanowiące przedmiot umowy muszą być zaprojektowane  

i wykonane w sposób minimalizujący możliwość powstawania urazów lub innych zagrożeń dla zdrowia 

podczas ich użytkowania. 
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5. Zamawiający informuje, iż jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub 

usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, 

systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się 

zastosowanie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż 

wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, 

eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie mają spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane 

znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na 

pochodzenie określają jedynie klasę produktu. Wykonawca może przyjąć metody, materiały, urządzenia, 

systemy, technologie itp. Innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i 

właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, 

systemom, technologiom opisanym przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów łącznie z 

rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń i montażem, na koszt własny i ryzyko 

Wykonawcy, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do 

ponoszenia ryzyka związanego z dostawą towaru w szczególności z jego transportem. Zamawiający nie 

dopuszcza możliwości podawania dodatkowych kosztów związanych z realizacją dostawy. Towary będę 

dostarczone do Szkoły Podstawowej Kornelówka – Przystań, ul. Mostowskiego 23/27, 91-705 Łódź. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru pod względem jakości, estetyki, funkcjonalności i 

bezpieczeństwa z opisem zawartym w Formularzu Cenowym do oferty stanowiącym Załączniki nr 2 do 

rozeznania rynku. 

8. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji usługi do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020. 

9. Dostawa, montaż i instalacja towarów wymaganych przez Zamawiającego nastąpi w terminie do 30.10.2021. 

10. Strony uzgadniają, że przedmiot umowy zostanie odebrany na podstawie protokołu odbioru. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonywanie przedmiotu umowy, określonego w § 2, Zamawiającemu przysługuje wynagrodzenie w 
wysokości ……………………… brutto (słownie:………………………….. /100). 

2. Wynagrodzenie płatne na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę nastąpi przelewem na wskazany na 
fakturze rachunek bankowy w terminie 30 dni od dnia wystawienia. Podstawą wystawienia faktury jest 
dostawa towaru w miejsce i w terminie podanym przez Zamawiającego i podpisanego protokołu odbioru. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do 
żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1. 
 

§ 4 

Gwarancja 
1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że produkty dostarczone w ramach niniejszej umowy będą wolne 

od wad fizycznych.  

2. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy – według własnego wyboru – wymiany produktów na wolne od 
wad lub usunięcia wad w drodze naprawy. Naprawa produktów odbywać się będzie na koszt Wykonawcy. 

3. Na zakup i dostarczone towarów tj. ………………………………………….. zostanie udzielona gwarancja przez 
dostawcę w terminie nie krótszy niż 2 lata. 

 

§ 5 
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Odpowiedzialność 
 

1. Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 
umowy na warunkach w niej określonych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 
1) za odstąpienie przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, 
2) za wynikłe opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 
3) opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie gwarancji jakości 

lub rękojmi, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia kiedy wada powinna zostać usunięta. 

4. Niezależnie od ustalonych kar, strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego, jeżeli wysokość szkody przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych z przysługującego 
mu wynagrodzenia. 

6. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia w sposób, o którym mowa w ust. 4, kary umowne 
i inne należności wynikające z umowy zostaną zapłacone przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od daty 
otrzymania wezwania do zapłaty. 

 
§ 6 

Reprezentacja 
 

1. Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy strony wyznaczają następujące osoby: 
1) upoważnionym przedstawicielem ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w trakcie trwania 

umowy w zakresie jej postanowień jest ………………………………. , nr tel. ………………………………….. 
2) upoważnionym przedstawicielem ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w trakcie trwania 

umowy w zakresie jej postanowień jest ……………………………….., nr tel. …………………………………… 
2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 nie stanowi okoliczności wymagającej zmiany umowy. W przypadku 

zmiany strona dokonująca czynności zobowiązana jest do powiadomienia drugiej strony na piśmie. 
 

§ 7 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, zastrzeżonej pod rygorem 
nieważności. 

2. Prawem właściwym dla oceny wzajemnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy jest prawo 
polskie. 

3. Jurysdykcja do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy należy do sądów polskich. 
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle Umowy jest sąd powszechny, właściwy ze 
względu na siedzibę Zamawiającego.  

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 

Załączniki: 

1) Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do rozeznania rynku - specyfikacja. 
2) Informacja na temat przetwarzania danych osobowych 

 

 

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

Zamawiający      Wykonawca 
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Załącznik nr 1 do umowy nr ……./…………/2021 – specyfikacja  

 
Lp Nazwa i Opis  Jednostka Ilość Cena brutto 

jednostkowa 
Cena brutto 

łączna 

1 

Centralna jednostka systemu 
Zestaw powinien zawierać: 
1. Jednostkę sterującą w obudowie Rack 19" - umożliwiającą realizację 
funkcji wg opisu podanych w tabeli „Funkcje realizowane w pracowni” 
oraz zawierającą cyfrowe regulacje poziomów: 

 siły głosu mikrofonów, 

 siły dźwięku 2(x4) wejść audio, 

 siły dźwięku z głośników, 

 barwy dźwięku z głośników. 
2. Oprogramowanie zarządzające systemem, z modułami: 

 dwuścieżkowej rejestracji dźwięku, 

 web serwera, umożliwiającego zdalne zarządzanie 
pracownią z urządzeń mobilnych, umożliwiające obsługę 
wszystkich funkcji podanych w tabeli „Funkcje realizowane w 
pracowni”. 

Jednostka sterująca powinna być obsługiwana za pomocą powyższego 
oprogramowania za pomocą zewnętrznego komputera PC. 
3. Zestaw do bezprzewodowego sterowania pracownią 
z urządzeń mobilnych: 

 Tablet o przekątnej 9,5". 

 Router do zestawienia wewnętrznej sieci Wifi. 
4. słuchawki bezprzewodowe – 1 sztuka: 
Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem o parametrach: 

 umożliwiające podłączenie zamiennie ze standardowymi 
słuchawkami przewodowymi oraz przełączenie z poziomu 
oprogramowania, 

 zestawienie połączenia bezprzewodowego możliwe za 
pomocą jednego przycisku na słuchawkach, 

 regulacja głośności i wyciszanie mikrofonu za pomocą 
przycisków na zestawie słuchawkowym, 

 wskaźnik optyczny na zestawie słuchawkowym w postaci 
diody LED informującej o stanie połączenia, 

 sygnały dźwiękowe informujące o słabej baterii, poziomie 
głośności, wyciszeniu mikrofonu, 

 aktywna redukcja szumów otoczenia, eliminacja efektu echa,  

 ładowanie słuchawki po odłożeniu na podstawkę dokującą, 

 automatyczny tryb uśpienia pozwala oszczędzać energię.  

 regulowany pałąk dostosowujący wielkość słuchawek do 
głowy, 

 praca z transmisją DECT, 

 zasięg transmisji bezprzewodowej do 120 metrów między 
bazą i zestawem słuchawkowym,  

 bateria polimerowa litowo-jonowa o pojemności 295 mA/h, 

 trwałość baterii minimum 1000 cykli ładowania, 

 czas czuwania na baterii co najmniej 36 godzin, 

 czas ładowania baterii:  
- ładowanie do 20% poniżej 20 minut, 
- ładowanie do 50% poniżej 45 minut, 

                  - pełne naładowanie poniżej 3 godzi 

zestaw 1   
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2 

Rozbudowany program do sterowania pracownią z komputera: 
Oprogramowanie powinno umożliwiać sterowanie wszystkimi 
funkcjami pracowni za pomocą tabletu z dowolnym systemem 
operacyjnym. 
Realizowane funkcje:  

 Przełączanie trybów pracy (praca w parach, grupach, 
indywidualna) 

 Praca w grupach: 

 Podział słuchaczy na dwie dowolne grupy, które jednocześnie 
realizują własne programy (np. grupa A dyskutuje z lektorem, 
grupa B słucha audycji i dyskutuje) 

 Dowolne przełączanie uczniów pomiędzy grupami  

 Szybka (jednym przyciskiem) zamiana wybranych grup A i B  

 Konwersacja w grupie z możliwością kontroli przez lektora  

 Konwersacja w grupie z lektorem z transmisją do wybranych 
słuchaczy 

 Konwersacja słuchacza z lektorem z transmisją do wybranych 
słuchaczy  

 Konwersacja słuchacza z grupą z transmisją lub bez  

 Część uczniów z grupy A rozmawia z nauczycielem i między 
sobą, reszta osób w grupie A słucha tej dyskusji 

 Praca w parach: 

 Podział słuchaczy na pary, które jednocześnie prowadzą dialogi 
nie słysząc się pomiędzy parami (podział odbywa się według 
stanowisk: 1+2, 3+4, itd.) 

 Konwersacja uczniów w parach z podkładem dźwiękowym 

 Konwersacja uczniów w parach z nauczycielem 

 Podsłuch dowolnego ucznia, pary lub grupy  

 Konwersacja z uczniem, parą lub grupą  

 Konwersacja z uczniem z transmisją dyskusji do wybranych 
słuchaczy- jednej z grup  

 Konwersacja z grupą z transmisją do wybranych słuchaczy- 
jednej z grup 

 Zapis pracy (rozmów) na magnetofonie cyfrowym w formacie 
WAV 

 Wysyłanie programu/audycji z dowolnego źródła (magnetofon, 
DVD, komputer) do wybranych uczniów 

Funkcje specjalne: 

 Tworzenie list obecności uczniów 

 Możliwość szybkiego importu listy uczniów z większości 
dostępnych na rynku dzienników elektronicznych (pliki SOU, 
XML,CSV) 

 Sortowanie listy uczniów po nazwisku i numerze stanowiska 

 Automatyczne przyporządkowanie ikony płci ucznia według 
imienia 

 Nakładanie dźwięku- uczeń w słuchawkach słyszy dźwięk 
emitowany z magnetofonu (lub innego źródła)  

 Sposób tworzenia i edytowania grup polega na przeciąganiu 
ikonek uczniów w odpowiednie miejsca w oknie 
oprogramowania sterującego (Drag&Drop) 

 Zapamiętywanie układu sali (osiem programowalnych 
przycisków, którym będzie odpowiadał odpowiedni, 
pożądany podział na grupy i przypisane źródła dźwięku) z 
nadaniem nazw przycisków programowalnych 

 Regulacja głośności poszczególnych wejść audio 

 Przypisane nazwy kolejnym wejściom liniowym 

sztuka 1   
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 Przypisanie nazwy kolejnym wejściom liniowym  

 Możliwość zdefiniowania ilości przycisków symbolizujących 
stanowisk uczniów 

 Możliwość zdefiniowania minimalnej i maksymalnej ilości 
grup/wejść audio 

 Rejestracja dyskusji uczniów na twardym dysku za 
pośrednictwem magnetofonu cyfrowego. 

3 

Oprogramowanie magnetofonu cyfrowego z trenerem wymowy: 
(dwuścieżkowego). 

 Jednoczesne odtwarzanie dwóch plików dźwiękowych. 

 Jednoczesny zapis jednego pliku dźwiękowego i odtwarzanie 
innego pliku. 

 10 zakładek wyodrębniających część zapisu. 

 Wybór prędkości odtwarzania. 

 Graficzne przedstawienie przebiegu dźwięku (oscyloskop) i 
porównanie z oryginałem. 

 Zapis dźwięku słyszanego w słuchawkach i własnego głosu 
na dwóch oddzielnych ścieżkach 

sztuka 1   

4 
Moduł procesora dźwięku z regulacją barwy tonu oraz symulacją 
zakłóceń. 

sztuka 1   

5 
Moduł cyfrowej regulacji siły głosu z mikrofonów oraz ze źródeł 
dźwięku. 

sztuka 1   

6 

Przyłącza stanowisk uczniowskich: 

 Kompletne, niezbędne do uruchomienia i prawidłowego 
działania pracowni.  

 Uchwyt do słuchawek montowany w blendzie biurka, 
zintegrowany z gniazdem słuchawkowym DIN. 

sztuka 22   

7 

Słuchawki z mikrofonem kierunkowym: 
Trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne, w miękkiej, elastycznej 
obudowie, z mikrofonem na giętkim pałąku, wyposażone w duże, 
wokółuszne, wentylowane nauszniki. Wtyczka 5 pin. Certyfikat CE. 
 Parametry mikrofonu:  
   - mikrofon pojemnościowy dookólny - charakteryzuje się bardzo dużą 
czułością ze wszystkich kierunków, 
   - pasmo przenoszenia 30-16000Hz, 
   - impedancja  1,8 kΩ, 
   - czułość -48 ±3 dB. 
 Parametry słuchawek: 
    - minimalna max. moc wyjściowa 100 mW, 
    - pasmo przenoszenia 40-14400 Hz, 
    - impedancja 2 x 32 Ω, 
    - czułość  >98 dB. 

sztuka 22   

8 
Okablowanie: 
Kompletne, niezbędne do uruchomienia i prawidłowego działania 
pracowni. 

sztuka 22   

9 
Wzmacniacz stereo z cyfrową regulacją siły głosu: 
element zintegrowany z jednostką centralną 

sztuka 1   

10 

Głośnik do zabudowy w biurku 

 2-drożny głośnik współosiowy o parametrach: 

 minimalna moc max. 80W, 

 pasmo przenoszenia 100–20000Hz, 

 średnica minimum 16cm, 

 sprawność min. 88dB/1W/1M. 

sztuka 2   

11 
Stolik uczniowski 120-140 cm x 50-60 cm, wysokość 59-82 cm: 
(ostateczny wymiar na podstawie aranżacji)  

 elementy wykonane z płyty laminowanej gr. 18 mm, 
sztuka  

22 
stan
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 blat grubości min. 25 mm wykończony okleiną PCV 2 mm, 

 blenda o minimalnej wysokości 50 cm, jak w biurku 
nauczyciela, 

 wewnętrzny kanał kablowy pomiędzy blatem a blendą min. 
12 x 12 cm, 

 przepusty kablowe wynikające z aranżacji,  

 stoliki ustawione wg indywidualnej aranżacji, 

 zaokrąglone, wolne (nie przylegające do innych mebli) 
narożniki blatu, 

 możliwość wyboru kolorów płyty. 

owis
ka 

12 

Biurko (dla nauczyciela) o wymiarach 150-170 cm x 75 cm: 
(ostateczny wymiar na podstawie aranżacji)  

 elementy wykonane z płyty laminowanej gr. 18 mm, 

 blat grubości min. 25 mm wykończony okleiną PCV 2 mm, 

 blenda o minimalnej wysokości 50 cm, 

 wewnętrzny kanał kablowy, 

 przepusty kablowe wynikające z aranżacji,  

 zaokrąglone, wolne (nie przylegające do innych mebli) 
narożniki blatu, 

 nadstawka prywatyzująca na całej długości biurka, 

 zamykana szafka na sprzęt elektroniczny z prawej strony, 

 minimum 50 różnych kolorów płyty do wyboru. 

sztuka  1   
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Krzesła dla uczniów: 
- krzesło wyposażone w ergonomiczne siedzisko z tworzywa sztucznego 
i stelaż w kolorze popiel zakończonym antypoślizgowymi zatyczkami. 
- uchwyt do szybkiego przenoszenia krzesła.  
- w rozmiarze 5/6 do wyboru  
- kolor do wyboru przez Zamawiającego 
Certyfikaty, krzesła zgodnie z normą PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 
1729-2+A1:2016-02. 
- min. 2 lata gwarancji  

sztuka  22   
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Krzesło dla nauczyciela: 
- ergonomicznego siedziska z tworzywa sztucznego z podstawą 
pięcioramienną w kolorze czarnym umożliwiającą obrót krzesła wokół 
własnej osi.  
- w rozmiarze do wyboru przez Zamawiającego 5 i 6 \ 
- kolor do wyboru przez Zamawiającego 
- nieregulowany podłokietniki wykonanie z tworzywa sztucznego 
umożliwiające szybkie wsunięcie krzesła pod blat biurka 
- podnośnik gazowy wykonany ze stali i tworzywa sztucznego 
- odnóżek z regulowaną wysokością wykonany z tworzywa sztucznego 
- stopki wykonane z tworzywa sztucznego, średnica trzpienia fi 11 
- certyfikat zgodności z normą PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, 
PN-F 06009:2001. 
- gwarancja min. 2 lat 

sztuka 1   

 

Wymagania dodatkowe: 

 Dostęp do panelu internetowego skąd można pobierać: 
- przykładowe scenariusze lekcji dla języka angielskiego i niemieckiego, opracowane na różne poziomy edukacyjne (minimum 
25 scenariuszy dla języka angielskiego i 25 dla niemieckiego), 
- aktualne materiały, instrukcje, programy, filmy instruktażowe z obsługi pracowni. 

 Gwarancja na pracownię i słuchawki 60 miesięcy. 

 Certyfikat CE. 

 Dołączone do oferty certyfikaty na meble wydane przez jednostkę certyfikującą. 

 Nieodpłatne aktualizacje oprogramowania co najmniej przez okres gwarancji na pracownię.  

 Dostarczenie urządzeń, instalacja w miejscu wskazanym przez zamawiającego, rozruch technologiczny. 

 Przeszkolenie wstępne użytkowników z obsługi pracowni. 

mailto:biuro@operator.edu.pl
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 Wymagania serwisowe: 
- elektroniczny system zgłoszeń serwisowych na stronie producenta lub serwisu, z numerem przyjęcia i potwierdzeniem 
zgłoszenia, 
- usługi świadczone u klienta. 

SUMA ŁĄCZNA (brutto) 
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Załącznik nr 2 do umowy nr ……./…………/2021 na wyposażenie pracowni językowej - dostarczenie, instalacja, 
montaż i uruchomienie pracowni językowej na 22 stanowiska  + nauczyciel wraz z przeszkoleniem dla szkoły 
podstawowej Kornelówka – Przystań w łodzi. 
W związku z obowiązywaniem 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”, niniejszym informujemy: 

1. Administratorem danych osobowych podanych w  związku z wykonaniem niniejszej umowy jest 
Ogólnopolski Operator Oświaty, z siedzibą w Poznaniu, ul. Gorczyczewskiego 2/7, 60-554 Poznań, 
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i 
Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000044866, 
numer NIP 778-13-95-875. 

2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z wyznaczonym przez 
Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email: iod@operator.edu.pl albo 
pisemnie na adres Administratora. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
a. zawarcia umowy  nr …/…./2021 na dostawę do szkoły podstawowej Kornelówka – Przystań w 

Łodzi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 
b. realizacji obowiązków prawnych, w tym podatkowych, księgowych – na podstawie ciążącego na 

Administratorze obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),  
c. a także mogą być przetwarzane m.in. w celu dochodzenia roszczeń wynikających  

z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią – na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

4. Państwa dane osobowe będą przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, 
uczestniczącym w wykonywaniu czynności Administratora, tj. m.in. podmiotom obsługującym systemy 
informatyczne. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (nienależących do Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego).  

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania projektu oraz 5 lat po jego zakończeniu. 
7. Posiadają Państwo: 

a. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),  
b. prawo do sprostowania danych osobowych i ich uzupełnienia (art. 16 RODO),  
c. prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), 
d. prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), 
e. prawo do wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO). 

8. Nie przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO). 
9. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych  w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych 
osobowych. 

10. Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy, a ich niepodanie uniemożliwi Państwu 
zawarcie umowy. 

11. Państwa dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 
profilowania. 

 
 

…………………………………. 
Podpis osoby upoważnionej 
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