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Umowa o publikacji ogłoszenia urzędowego w dwutygodniku „Flesch Mazowsza”  
 (oznaczenie wg numeracji Zamawiającego W/272/45/GN/46/2021) 

 

Zawarta w dniu 08.02.2021 r. pomiędzy: 

 Panem Bogdanem Przewłockim, zam. Rusiec k. Nadarzyna, ul. Główna 56, prowadzącym 

działalność gospodarczą pod firmą FLESCH Handel Hurtowy. Usługi Transportowe. 

Bogdan Przewłocki, wpisaną do Centralnej Ewidencji Gospodarczej z siedzibą w: Rusiec, 

ul Główna 56, 05-830 Nadarzyn, Dział Wydawniczy „Flesch Mazowsza” ul. B. Prusa 95, 05-

800 Pruszków, NIP: 534-020-90-26, REGON: 012694447, zwanym dalej Wydawcą, 

a 

 

 Gminą Milanówek z siedzibą: ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, NIP: 529-179-92-45, 

reprezentowaną przez Ryszarda Rabana – Zastępcę Burmistrza Miasta Milanówka, zwaną 

dalej Zamawiającym 

 

Reprezentanci Stron oświadczają, że są w pełni uprawnieni do zawarcia niniejszej umowy oraz, 

że ich umocowania nie wygasły ani nie zostały ograniczone. W szczególności działający w 

imieniu Wydawcy oświadcza, że posiada wymagane zgody niezbędne do skutecznego zawarcia 

niniejszej umowy oraz jej wykonania. 

 

§1 

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (tj. Dz.U.2019.1843), na podstawie art. 4 pkt 8 cytowanej ustawy oraz 

Regulaminu Udzielania Zamówień w Urzędzie Miasta Milanówka stanowiącym Załącznik Nr 3.1 

do Procedury wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Miasta Milanówka przyjętej 

Zarządzeniem Nr 181/VII/2018 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 24 października 2018 r. 

§2 

1. Przedmiotem umowy jest zamieszczenie ogłoszenia Zamawiającego w dwutygodniku 

„Flesch Mazowsza”. 

2. Zamawiający zleca Wydawcy zamieszczenie ogłoszenia, którego treść stanowi Załącznik  

Nr 1 do niniejszej Umowy. 

3. Wydawca zobowiązuje się do publikacji ogłoszenia począwszy od dnia 10 lutego 2021 r.   

§3 

Zamawiający zobowiązuje się uiścić należność wobec Wydawcy w kwocie 90 zł netto, tj. 110,70 

zł brutto (słownie: sto dziesięć 70/100 ) za usługę określoną w § 1 niniejszej Umowy. 

§4 

1. Zamawiający zobowiązuje się uiścić kwotę, o której mowa w ust. 1 w terminie 21 dni  

od daty wystawienia faktury, na konto bankowe Wydawcy:  



BANK FBPL IV O. W WARSZAWIE 

Nr konta: PL 81 1600 1286 0003 0032 0515 5001 

2. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§5 

Wykonawca wyraża zgodę i nie wnosi zastrzeżeń co do przetwarzania danych osobowych  

przez publikację przedmiotowej umowy wraz z jej numerem, przedmiotem udostępnienia, 

datą zawarcia oraz nazwą i adresem Wykonawcy, z którym umowa została zawarta 

w publicznym rejestrze umów prowadzonym przez Burmistrza Miasta Milanówka i 

publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Milanówka. Burmistrz Miasta 

Milanówka jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) i jest zobowiązana 

do przetwarzania danych osobowych Inwestora z zachowaniem zasad określonych w ww. 

rozporządzeniu i ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. 

Dz.U.2019.1781). 

 

§6 

Gmina, spełniając obowiązek informacyjny określony w 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) (Dz.U. UE L 119, s.1) – dalej RODO informuje, iż: 

a. Jest administratorem danych Inwestora, 

b. W zakresie związanym z przetwarzaniem danych osobowych Inwestor może 

kontaktować się z wyznaczonym przez Gminę Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: 

iod@milanowek.pl lub pisemnie na adres siedziby Gminy, 

c. Dane osobowe Inwestora, w tym również jeżeli będzie to niezbędne dane 

reprezentantów, pełnomocników lub pracowników Inwestora, a także innych osób 

wskazanych w umowie, Gmina będzie przetwarzała w celu prawidłowej realizacji 

niniejszej umowy, wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych, a także 

dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony 

przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO), 

d. Dane osobowe Inwestora będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, 

wygaśnięcia roszczeń z niej wynikających oraz przez okres wskazany w 

odpowiednich przepisach, w tym ustawie o rachunkowości i ustawie – Ordynacja 

podatkowa, 



e. Dane osobowe Inwestora mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

f. Do danych osobowych Inwestora mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy np. 

firmy prawnicze i doradcze, 

g. Inwestorowi przysługuje prawo dostępu danych oraz otrzymania ich kopii, do 

sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia danych, ograniczenia 

przetwarzania danych,  

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do przenoszenia danych oraz  

do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

h. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i 

wykonania niniejszej umowy. 

i. Gmina, przetwarzając dane Inwestora, nie będzie podejmowała decyzji w sposób 

zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 

§7 

  

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje 

Zamawiający, a jeden otrzymuje Wydawca. 
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Załączniki: 

1. Treść ogłoszenia do publikacji 

…………………………………………… 
osoba upoważniona  

przez Wydawcę 

/-/ 
…………………………………………… 

Ryszard Raban 
Zastępca Burmistrza Miasta 

Milanówka 
w imieniu Gminy Milanówek 
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Treść ogłoszenia zamieszczanego w prasie 
 
 
 
Burmistrz Miasta Milanówka 
 
informuje, że w dniach od 08.02.2021 r. do 02.03.2021 r. w siedzibie Urzędu  

Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45 i przy ul. Spacerowej 4 na tablicach  

ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania  

w dzierżawę, położonej w Milanówku przy ul. Dziewanny. Wykaz został także zamieszczony 

w Biuletynie Informacji Publicznej (https://www.milanowek.pl/bip/menu-

przedmiotowe/gospodarka-nieruchomosciami/obwieszczenia/14293-2021).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

Burmistrz Miasta Milanówka 

/-/ 

Piotr Remiszewski 

https://www.milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/gospodarka-nieruchomosciami/obwieszczenia/14293-2021
https://www.milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/gospodarka-nieruchomosciami/obwieszczenia/14293-2021

