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Zamówienie 

NR: ………………… 

dotyczące wykonania badania/usługi 

w Laboratorium Biotechnologii 

 

Zamawiający 

Przedsiębiorca:………………………………………………………………………………………………………………

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………… 

Telefon kontaktowy: ……………………………………………, adres e-mail: ………………………………………….. 

Przyjmujący zamówienie: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. z siedzibą w Rzeszowie, 

adr.: ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS: 0000008207, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział 

XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się NIP: 813-00-10-583. 

Wykonawca - Uniwersytet Rzeszowski. 

 

I. Przedmiot i zakres zamawianych badań/usług: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 



   

 

Strona 2 z 4 

 

 

II. Termin wykonania zamawianych badań/usług: ………………………………………………...………………….1 

Wykonawca zobowiązuje się wydać, a Zamawiający odebrać wyniki badań/usług w terminie 10 dni od wykonania 

zamawianych badań/usług – na zasadach określonych w umowie. 

III. Wynagrodzenie – rynkowe – za wykonania zamawianych badań/usługi:  

…………….. (….…………………………....) złotych brutto – w tym VAT: ………….. (……………………....) złotych.2 

IV. Opis i ilość przekazanych próbek/ modeli/ plików /dokumentacji technicznej (łącznie określanych materiałem): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

Zamawiający oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej i przemysłowej 

do wszelkich przekazywanych materiałów – w zakresie niezbędnym dla wykonania zamawianych badań/ usług.  

Wykonawca (w tym osoby wykonujące badania)uprawniony jest – w związku z wykonywaniem zamówionych badań/ usług – 

wykonać kopie lub korzystać w inny niezbędny dla wykonania badań/ usług sposób z materiałów, co nie stanowi naruszenia 

praw autorskich i własności intelektualnej lub przemysłowej dotyczących tych materiałów i nie skutkuje odpowiedzialnością 

Wykonawcy z tytułu naruszenia tych praw.  

Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony w zakresie autorskich praw majątkowych na polach eksploatacji obejmujących 

wykonywanie czynności w zakresie zamawianych badań/ usług i nie narusza autorskich praw osobistych lub praw własności 

intelektualnej lub przemysłowej odnośnie tych materiałów. Zamawiający zobowiązuje się, że osoby trzecie nie będą 

dochodziły względem Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ani względem Wykonawcy roszczeń z tytułu 

naruszenia autorskich praw majątkowych lub osobistych lub praw własności intelektualnej lub przemysłowej dotyczących 

materiałów, a na wypadek niewykonania tego zobowiązania, zastrzega się prawo Rzeszowskiej Agencji Rozwoju 

Regionalnego S.A. i Wykonawcy do dochodzenia od Zamawiającego zapłaty kary umownej w wysokości 100.000,00 zł 

(sto tysięcy złotych). Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

V. Materiał dostarczono: □   osobiście 

 □   w inny  sposób: …………..………………………… (np. poczta, kurier) 

VI. Materiał odebrał: Data odbioru: ……………………………… 

 Imię i nazwisko oraz podpis osoby, która dokonała odbioru: …………………….. 

 

  

 
1 WYPEŁNIA WYKONAWCA. 

2 WYPEŁNIA WYKONAWCA. 
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VII. Klauzula informacyjna 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający 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) dalej jako RODO – w związku z pozyskiwaniem 

od Przedsiębiorcy danych osobowych – podaje się następujące informacje: 

1) administratorem danych osobowych jest: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., z siedzibą 

w Rzeszowie, nr KRS: 0000008207, adres: ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, adres e-mail: 

sekretariat@rarr.rzeszow.pl  

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych : iod@rarr.rzeszow.pl;  

3) dane osobowe przetwarzane będą: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - w celu zawarcia umowy z osobą, 

której dane dotyczą i wykonania tej umowy; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w celu  wykonania 

ciążących na administratorze obowiązków prawnych dotyczących faktur oraz innych dokumentów 

związanych ze zobowiązaniami podatkowymi ; oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w celu 

dochodzenia lub odpierania roszczeń w związku z tą umową . 

4) odbiorcami danych osobowych będą: Uniwersytet Rzeszowski w ramach podjętej z RARR współpracy w celu 

realizacji usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy,  podmioty świadczące na rzecz administratora 

usługi prawne lub finansowo-księgowe, usługi doradcze, usługi informatyczne, usługi pocztowe lub 

kurierskie; dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

5) dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy i dalej aż do przedawnienia roszczeń 

wynikających z umowy lub zakończenia postępowań w przedmiocie dochodzenia roszczeń, przez okres 

trwania obowiązku przechowywania faktur i innych dokumentów związanych z zobowiązaniami 

podatkowymi, jednak nie krócej niż do upływu 20 lat licząc od dnia zakończenia realizacji odpowiednio 

projektów nr POPW.01.03.00-18-040/09 „Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo - Technologicznego 

(PPNT) – II etap; 

6) osoba, której dane dotyczą uprawniona jest do: uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane 

osobowe jej dotyczące oraz uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących; żądania 

sprostowania dotyczących jej danych osobowych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, 

żądania usunięcia dotyczących jej danych osobowych - a  administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki 

usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: dane osobowe nie są już 

niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, dane osobowe były 

przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z 

obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega 

administrator – z zastrzeżeniem wyłączeń dla tego prawa wynikających z art. 17 ust. 3 RODO; żądania 

ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: osoba, której dane dotyczą kwestionuje 

prawidłowość danych osobowych (na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych 

danych); przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a  osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu 

danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już 

danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, 
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dochodzenia lub obrony roszczeń; w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust 1 

lit) f RODO osoba, której dane dotyczą ma również prawo do wniesienia sprzeciwu;  

7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy, w tym RODO; 

8) podanie danych osobowych jest warunkiem ubiegania się o zawarcie umowy i zawarcia umowy; 

konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości jej zawarcia. 

 

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

Zamawiający oświadcza, że znana jest mu treść Regulaminu Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego 

AEROPOLIS, udostępnianego poprzez stronę internetową RARR, w taki sposób, że zamawiający może ten regulamin 

przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności (plik pdf do pobrania). 

 

Zamawiający: 

Miejscowość i data oraz podpis: 

RARR: 

Miejscowość i data oraz podpis: 

Wykonawca: 

Miejscowość i data oraz podpis: 

 

http://aeropolis.com.pl/pl/

