Umowa o dzieło
zawarta w Gorzowie Wlkp. w dniu ….........................
pomiędzy Zamawiającym:
…......................, zamieszka w …............................
przy ul . …........................... PESEL …......................... numer telefonu: …...........................
a
MAGNAT Olimpia Hrynkiewicz
Sulimierz 111A, 74-300 Myślibórz
NIP: 883-139-74-12
zwanym dalej Przyjmującym zamówienie.
§1
Zamawiający zamawia, a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania dzieła w
postaci …........................................
§2
1. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Przyjmującym zamówienie w szczególności
do umożliwienia dokonania pomiarów niezbędnych do prawidłowego sporządzenia i wykonania
projektu.
2. Przyjmujący zamówienie wykona dzieło, korzystając z własnych narzędzi i materiałów.
3. UWAGA! Zaleca się, aby ostateczne prace wykończeniowe ścian i sufitów (m.in. malowanie
końcowe) zostały wykonane po skończonym montażu mebli (kuchni, zabudów, szaf). Wszelkie
zmiany w już realizowanym – zamówionym lub montowanym zleceniu wykonywane są na koszt
Zamawiającego niezwłocznie po przedstawieniu i zaakceptowaniu nowego kosztorysu – wyceny.
§3
1. Szafy i garderoby są tzw. niepełne. Oznacza to, że nie posiadają pełnego sufitu, oraz pełnego
tyłu. Pełne dno szafy musi zostać uprzednio ustalone z Przyjmującym zamówienie i wpisane w
specyfikacji.
2. Wysokość półek i drążków na wieszaki w szafach i garderobach: jeżeli Zamawiający najpóźniej
w dniu podpisania umowy nie zgłasza preferowanych wysokości, Przyjmujący zamówienie
zamontuje je według przyjętych standardów.
3.Zmiana przez Klienta rodzaju i wielkości sprzętu AGD / RTV, dokładanie ścianek z gipsu,
obniżenie sufitu, itp. bez wcześniejszego powiadomienia o tym Przyjmującego zamówienie
spowoduje obciążenie Klienta kosztami wynikającymi z konieczności dokonania zmian w
zabudowie.

4. Montaż mebli nie obejmuje wyrównania nierówności ścian, podłóg, sufitów , itp. w lokalu
Klienta.
§4
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się rozpocząć wykonanie dzieła w terminie do dnia
…...................... i ukończyć je w ciągu 2 dni roboczych.
§5
Odbiór dzieła nastąpi u Zamawiającego w dniu ukończenia dzieła..
§6
1. Za wykonanie dzieła strony ustalają wynagrodzenie w wysokości …...................złotych
(słownie …............................... złotych 00/100)
2. W dniu podpisania umowy Zamawiający wpłaci Przyjmującemu zaliczkę w wysokości
…................... (słownie: ….............................. 00/100)
§7
Po wykonaniu dzieła, paragon dostępny jest do odbioru w biurze Przyjmującego zamówienie
przez tydzień od daty zakończenia montażu, faktura – dwa tygodnie.
§8
Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania zdjęć zrealizowanych projektów na stronach
internetowych.
§9
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 10
Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
SPECYFIKACJA:

Olimpia Hrynkiewicz
.........................................
Zamawiający

….........................................
Przyjmujący zamówienie

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią umowy, specyfikacji oraz Normy Zakładowej.
.........................................
Zamawiający

….........................................
Przyjmujący zamówienie

Dane do przelewu:
Olimpia Hrynkiewicz, Sulimierz 111a, 74-300 Myślibórz

PEKAO S.A.
40 1240 3581 1111 0010 9472 4788

Klauzula informacyjna dla kontrahentów/klientów
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016r. 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (zwanego dalej: RODO) niniejszym
informuję, że:
1. Administratorem Państw danych osobowych jest:
Magnat Olimpia Hrynkiewicz
Sulimierz 111A
74-300 Myślibórz
NIP: 883-139-74-12
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: nawiązania i wykonywania umowy,
wykonania obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz
dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora, w tym w szczególności w celu realizacji umowy, rozpatrywania reklamacji
oraz ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń- zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b), c) i f)
RODO
3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: upoważnieni pracownicy i przedstawiciele
administratora, podmioty, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych w
zakresie niezbędnym do realizacji umowy (w szczególności dostawcy towarów, kurierzy,
podmioty obsługujące płatności internetowe) podmioty prowadzące na podstawie zawartych z
administratorem umów obsługę rachunkowo-podatkową, podmioty świadczące usługi obsługi
informatycznej na rzecz administratora, właściwe organy publiczne w związku z realizacją
obowiązków wynikających z przepisów prawa.
4. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu.
5. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz
organizacji międzynarodowych.
6. Zebrane dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania łączącej umowy, ewentualnie
przez czas istniejących, nieprzedawnionych roszczeń po ustaniu stosunku zobowiązaniowego,
a także przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa dla celów podatkowych i
rachunkowych oraz po zakończeniu świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do
rozliczenia umowy.
7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed
jej cofnięciem.
8. Mają państwo prawo wniesienia skarg do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w
przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza postanowienia
RODO
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale koniecznie dla celów związanych z nawiązaniem i wykonaniem
umowy. Konsekwencją nie podania danych może być brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

