
UMOWA ZLECENIE  
 

zawarta w dniu 19.05.2022 r. w Kielcach 
pomiędzy  
Nabywcą: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, NIP: 9591645790, REGON: 
291009372 
Odbiorcą: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, 
reprezentowanym przez: 
Tomasza Plebana – Wicestarostę, 
Mariusza Ścianę – Członka Zarządu Powiatu, 
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anny Moskwy, 
zwanym dalej Zleceniodawcą 
a 
Grzegorzem Michtą, zamieszkałym ……………….. PESEL: ………………, legitymującym się 
dowodem osobistym nr: …………………., wydanym przez Wójta Gminy Masłów,  
zwanym dalej Zleceniobiorcą 

Wartość zamówienia poniżej 130 000 zł netto,  
bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Płatne Dział: 921, Rozdział: 92195,  Paragraf: 4170. 

§ 1 

1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania występ 5 osobowej 
kapeli ludowej „Ciekoty” (dalej Kapela) podczas Jarmarku Świętokrzyskiego, 
organizowanego w dniu 22.05.2022r. na Błoniach Świętego Krzyża, gm. Nowa Słupia.  

2. Zleceniobiorca oświadcza, że działa na rzecz i w imieniu Kapeli ludowej „Ciekoty” oraz 
jest upoważniony do zawierania umów, których przedmiotem jest działalność 
muzyczna Kapeli. 

3. W ramach przedmiotu umowy Kapela w godz. od 11:30 do 16:30 weźmie udział  
w przemarszu procesji oraz zaprezentuje kulturę ludową świętokrzyską w kilku blokach 
i odsłonach, w tym wykona na własnych instrumentach muzycznych autorskie 
aranżacje opracowań utworów w wymiarze 5 h wg scenariusza (programu) 
stanowiącego Załącznik do umowy. 

§ 2 

1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje i umiejętności do 
wykonania zlecenia. 

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonania zlecenia z najwyższą starannością. 

3. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania zlecenia niniejszej umowy osobom 
trzecim bez zgody Zleceniodawcy. 

§ 3 
1. Strony zgodnie ustalają wynagrodzenie Zleceniobiorcy na kwotę 3 229,67 zł brutto 

(słownie brutto: trzy tysiące dwieście dwadzieścia dziewięć złotych 67/100), płatne 
po wykonaniu umowy, na rachunek bankowy Zleceniobiorcy 89 2340 0009 1230 1030 
0001 7588 w terminie 14 dni od daty doręczenia Zleceniodawcy prawidłowo 
wystawionego rachunku. 



2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji ilości godzin 
wykonywanego zlecenia, która dokumentować ma faktyczny czas wykonania przez 
Zleceniobiorcę zlecenia. Ewidencję ilości godzin Zleceniobiorca złoży wraz  
z rachunkiem Zleceniodawcy.  

§ 4 
Kwotę wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust.1 zostanie pomniejszona o sumę należnych 
składek lub innych płatności, do których odprowadzenia do właściwych organów zobowiązany 
jest Zleceniodawca. 

§ 5 
 

1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy 100% kwoty ustalonej w § 3, jeśli odwoła występ 
po podpisaniu niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku odwołania występu z powodu wystąpienia tzw. „siły wyższej” - żadna ze 
stron nie będzie odpowiedzialna względem drugiej strony a spowodowane tym 
faktyczne koszty własne każda ze stron pokryje we własnym zakresie. Za siłę wyższa 
uznaje się śmierć, klęskę żywiołową (m.in. takie jak pożar, powódź). 

3. W przypadku niewykonania zlecenia, wykonania go wadliwie lub w sposób nienależyty, 
Zleceniodawca ma prawo do stosownego pomniejszenia wynagrodzenia. 

 
§ 6 

Jakiekolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne. 

 
§ 7 

Spory wynikające z postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sądy właściwe 
dla siedziby Zleceniodawcy. 

§ 8 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

§ 9 
1.   W związku z faktem, że realizacja przedmiotu umowy związana jest z dostępem do danych 
osobowych na podstawie oraz w związku z realizacją niniejszego przedmiotu umowy, w celu 
wywiązania się z obowiązku udzielenia informacji o przetwarzaniu danych osobowych 
wynikającego z realizacji wymogów 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 „RODO”), Administrator informuje: 
a)   Administratorem danych osobowych jest Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe  
w Kielcach, z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce, reprezentowane przez Starostę 
Kieleckiego. 
b)  W przypadku pytań o swoje dane osobowe, można skontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych (IOD), do którego kontakt znajduje się na stronie internetowej Starostwa 
Powiatowego w Kielcach. 



c)   Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora do celów 
realizacji zadań związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia jest Ustawa z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 
d)  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z w/w podstawy prawnej jest 
niezbędne, aby Podmiot przetwarzający mógł uczestniczyć w realizacji zadań związanych 
z zawarciem i zrealizowaniem przedmiotowego zamówienia. 
e)   Dane osobowe będą przetwarzane w celu właściwej realizacji zadań związanych  
z zawarciem i zrealizowaniem przedmiotowego zamówienia. 
f)  Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, ich 
sprostowania, kopii danych oraz ich usunięcia po okresie nie krótszym niż przewidują przepisy 
prawa. 
g)   Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do końca zakończenia realizacji zadań 
związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, z zastrzeżeniem iż okres 
przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres 
przewidziany przez przepisy prawa. 
h)   Dane osobowe zgromadzone w celu realizacji zadań związanych z wykonaniem 
przedmiotowego zamówienia będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa 
wynikającymi z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. 
i)   W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych przez 
Administratora przysługuje osobom, których dane dotyczą prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do 
Administratora. 
j)  Odbiorcami danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów 
prawa lub podmioty upoważnione na podstawie wyrażonej przez osoby, których dane dotyczą 
zgody. Dane osoby której dotyczą, będą publikowane na stronie BIP Zleceniodawcy zgodnie 
z przepisami prawa. 

§ 10 
Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 
Zleceniobiorcy, dwa dla Zleceniodawcy. 
 
           ZLECENIODAWCA                                                                             ZLECENIOBIORCA 
Wicestarosta podpisał 


