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REGULAMIN AKTYWNOŚCI „SERCE NA NOWO” 
 

SEKCJA 1 

ORGANIZATOR, CZAS I CEL AKTYWNOŚCI 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady uczestnictwa  

w aktywności „SERCE NA NOWO” realizowanej w ramach Programu Społecznego „Serce 

na nowo”, zwanej dalej Aktywnością. 

2. Organizatorem Aktywności jest Adamed Pharma S.A. z siedzibą w Pieńkowie, ul. Mariana 

Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  

w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 

KRS: 0000116926, posiadająca numer NIP: 7311751025, numer REGON: 472293752,  

o kapitale zakładowym w wysokości: 718 430 000,00 zł pokrytym w całości, zwany dalej 

Organizatorem. 

3. Aktywność będzie prowadzona od dnia 14 marca 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku. 

4. Udział w Aktywności jest bezpłatny i dobrowolny. 

5. Celem Aktywności jest wsparcie pacjentów dotkniętych chorobami układu krążenia 

poprzez zwiększenie możliwości w zakresie dostępności hybrydowej rehabilitacji 

kardiologicznej. Rehabilitacja kardiologiczna to procedura mająca na celu nie tylko 

leczenie chorób serca, ale także poprawę jakości życia i kondycji pacjentów, którzy już 

doświadczyli incydentów kardiologicznych, m.in. zawału serca, ostrego zespołu 

wieńcowego, niewydolności lub zaburzeń rytmu serca. Kompleksowo przeprowadzona 

rehabilitacja kardiologiczna wpływa na ograniczenie postępów choroby, zmniejszenie 

śmiertelności, skrócenie czasu leczenia oraz umożliwia szybki powrót do normalnego życia 

i znaczną poprawę jego jakości. Ponadto prawidłowo przeprowadzony proces pozwala 

uniknąć kosztów powtórnego leczenia. 

6. Warunkiem wzięcia udziału w Aktywności jest zobowiązanie się do wykorzystania usług  

i sprzętu, do których uprawniał będzie voucher określony w Sekcji 3 pkt 1 Regulaminu 

wyłącznie na cel wskazany w pkt 5 niniejszej sekcji. 

 

SEKCJA 2 

UCZESTNICY 

1. Aktywność jest kierowana do publicznych placówek zdrowotnych w całej Polsce 

prowadzących działalność w zakresie rehabilitacji kardiologicznej i pacjentów, którzy mają 

wskazania do korzystania z takiej procedury medycznej. 

2. W Aktywności mogą wziąć udział placówki medyczne, zwane dalej Uczestnikami, które 

spełniają łącznie następujące kryteria: 

1) są placówkami publicznymi (w Aktywności nie mogą brać udziału placówki, które są 

prowadzone przez osoby fizyczne lub które posiadają prywatnych udziałowców / 
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wspólników; spółki kapitałowe są uznawane w rozumieniu Regulaminu za placówki 

publiczne, o ile ich jedynym udziałowcem jest Skarb Państwa, jednostka samorządu 

terytorialnego, publiczna uczelnia medyczna lub podmiot będący wyłączną własnością 

tych podmiotów); 

2) prowadzą rehabilitację kardiologiczną; 

3) wypełniły formularz zgłoszeniowy udostępniony na stronie internetowej Programu 

Społecznego „Serce na nowo”: www.sercenanowo.pl, zwany dalej Formularzem 

Zgłoszeniowym, w tym: 

• złożyły oświadczenie o braku zapowiedzianego (na 60 dni i mniej przed dniem 

otwarcia ofert), toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

lub innego postępowania przetargowego, w ramach którego możliwe byłoby 

zaoferowanie produktów lub usług / sprzętu wchodzących w skład portfolio drEryk 

S.A. z siedzibą w Krakowie, które są przeznaczone do hybrydowej rehabilitacji 

kardiologicznej, poprzez zaznaczenie właściwego okienka umieszczonego  

w Formularzu Zgłoszeniowym, 

• złożyły oświadczenie o przestrzeganiu przepisów dotyczących przeprowadzania  

i wykonywania zamówień publicznych, poprzez zaznaczenie właściwego okienka 

umieszczonego w Formularzu Zgłoszeniowym, 

• złożyły oświadczenie o tym, że skorzystanie z usług i sprzętu, do których uprawniony 

będzie Uczestnik posiadający voucher określony w Sekcji 3 pkt 1 Regulaminu nie 

doprowadzi do rezygnacji z przeprowadzenia jakiegokolwiek postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego lub do niewykonania przez Uczestnika 

wiążącej go umowy o zamówienie publiczne, poprzez zaznaczenie właściwego 

okienka umieszczonego w Formularzu Zgłoszeniowym; 

4) zaakceptowały Regulamin, poprzez zaznaczenie właściwego okienka umieszczonego  

w Formularzu Zgłoszeniowym. 

3. Termin na składanie wniosków o wzięcie udziału w Aktywności poprzez przesłanie 

Formularza Zgłoszeniowego upływa z dniem 31 grudnia 2022 roku lub w chwili 

wyczerpania puli 35 voucherów określonych w Sekcji 3 pkt 1 Regulaminu. 

4. Przedstawiciel Uczestnika uprawniony do reprezentacji Uczestnika, wypełniający 

Formularz Zgłoszeniowy może usunąć zgłoszenie Uczestnika, którego reprezentuje  

w dowolnym momencie trwania Aktywności poprzez przesłanie wiadomości w formie 

elektronicznej – pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Organizatora: 

sercenanowo@adamed.com z dopiskiem „SERCE NA NOWO”. 

5. Weryfikacji, w tym odrzucania lub akceptacji, wniosków o wzięcie udziału w Aktywności 

dokonuje komisja składająca się z 2 osób wskazanych przez Organizatora. 

6. Jeden Uczestnik spełniający wymagania wzięcia udziału w Aktywności może otrzymać  

1 voucher określony w Sekcji 3 pkt 1 Regulaminu. Decydujące znaczenie ma kolejność 

zgłoszeń aż do wyczerpania puli 35 voucherów określonych w Sekcji 3 pkt 1 Regulaminu. 

http://www.sercenanowo.pl/
mailto:sercenanowo@adamed.com
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7. Przedstawiciel Organizatora poinformuje Uczestnika, który złożył wniosek, o akceptacji 

lub odmowie akceptacji (wraz z uzasadnieniem odmowy) w terminie 7 dni od dnia 

wpłynięcia poprawnego zgłoszenia poprzez przesłanie wiadomości w formie 

elektronicznej – pocztą elektroniczną z adresu poczty elektronicznej Organizatora: 

sercenanowo@adamed.com z dopiskiem „SERCE NA NOWO”. 

 

SEKCJA 3 

VOUCHER 

1. Przedstawiciel Organizatora przekaże Uczestnikowi spełniającemu wymagania wzięcia 

udziału w Aktywności w uzgodnionym terminie (nie dłuższym niż 30 dni od dnia 

poinformowania Uczestnika o zaakceptowaniu jego wniosku o wzięcie udziału  

w Aktywności) voucher, zwany dalej Voucherem, uprawniający Uczestnika do 

następujących świadczeń: 

1) możliwości korzystania z oprogramowania komputerowego drEryk Kardio, którego 

producentem jest drEryk S.A. z siedzibą w Krakowie (ul. Księdza Józefa Tischnera 8,  

30-421 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000636731, 

posiadająca numer NIP: 6792749916, numer REGON: 356592358, o kapitale 

zakładowym w wysokości 815 000,00 zł pokrytym w całości), wspierającego proces 

hybrydowej rehabilitacji kardiologicznej, składającego się z oprogramowania 

centralnego  

i aplikacji mobilnej zintegrowanej z urządzeniami określonymi w pkt 1 ppkt 2) niniejszej 

sekcji (1 dostęp / 5 kompletów urządzeń) w okresie 12 miesięcy od dnia wdrożenia ww. 

oprogramowania; 

2) otrzymania 5 kompletów aparatury do wykonywania rehabilitacji kardiologicznej  

(1 komplet składa się z następujących urządzeń peryferyjnych: aparat EKG – 1 szt., 

waga – 1 szt., ciśnieniomierz – 1 szt., smartfon – 1 szt.); 

3) wdrożenia (zainstalowania, zintegrowania i skonfigurowania) ww. oprogramowania; 

4) szkolenia dotyczące korzystania z ww. oprogramowania i urządzeń; 

5) wsparcia technicznego ww. oprogramowania i urządzeń. 

2. Warunki korzystania z oprogramowania określonego w pkt 1 ppkt 1) niniejszej sekcji i 

specyfikacja techniczna urządzeń określonych w pkt 1 ppkt 2) niniejszej sekcji stanowi 

załącznik nr 1 do Regulaminu. 

3. Pula Voucherów – 35 sztuk. 

4. Wzór Vouchera stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

5. Voucher nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem 

pieniądza elektronicznego, ani nie jest kartą płatniczą. 

6. Przedstawiciel Organizatora przekaże Uczestnikowi spełniającemu wymagania wzięcia 

udziału w Aktywności Voucher w dwóch formach: 

mailto:sercenanowo@adamed.com
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1) wizerunkowego bonu  

i 

2) dokumentu określającego uprawnienia Uczestnika otrzymującego Voucher, w tym 

warunki korzystania z oprogramowania i urządzeń określonych w pkt 1 i 2 (będące 

integralną częścią Vouchera), w formie pisemnej osobiście lub, w przypadku 

okoliczności uniemożliwiających lub utrudniających osobiste przekazanie vouchera, 

listem poleconym lub kurierem na adres Uczestnika wskazany w Formularzu 

Zgłoszeniowym z dopiskiem „SERCE NA NOWO”, na podstawie umowy darowizny, 

której wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu, podpisanej przez przedstawiciela 

Uczestnika i przedstawiciela Organizatora w dwóch egzemplarzach, po jednym dla 

Uczestnika i Organizatora (w przypadku przekazania Vouchera listem poleconym lub 

kurierem, przedstawiciel Uczestnika zobowiązuje się do podpisania umowy darowizny 

i odesłania jednego egzemplarza listem poleconym lub kurierem na adres Organizatora 

określony w Sekcji 6 pkt 4 Regulaminu). 

7. W dniu przekazania Uczestnikowi Vouchera (lub w innym dniu określonym pomiędzy 

przedstawicielem Uczestnika i przedstawicielem Organizatora w przypadku przekazania 

Vouchera listem poleconym lub kurierem) przedstawiciel drEryk S.A.: 

1) przekazuje Uczestnikowi 5 kompletów  urządzeń określonych w pkt 1 ppkt 2) niniejszej 

sekcji; 

2) wdraża, tj. instaluje, integruje i konfiguruje oprogramowanie określone w pkt 1 ppkt 1) 

niniejszej sekcji oraz 

3) przeprowadza szkolenie dot. korzystania z ww. oprogramowania i urządzeń, 

na podstawie protokołu odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu, 

podpisanego przez przedstawiciela Uczestnika i przedstawiciela drEryk S.A. w dwóch 

egzemplarzach, po jednym dla Uczestnika i drEryk S.A. 

8. W przypadku odmowy przyjęcia Vouchera przez Uczestnika Voucher, przechodzi do puli 

Voucherów określonej w pkt 3 niniejszej sekcji do ponownego wykorzystania. 

9. Voucher nie podlega wymianie na inną rzecz, ani zamianie na równowartość ́ 

w gotówce. 

10. Sponsorem Voucherów jest Organizator. 

 

SEKCJA 4 

DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników i Przedstawiciela Uczestnika jest 

Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia 

Aktywności na zasadach określonych w Regulaminie. 

2. Przedstawiciel Uczestnika, akceptując Regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych Uczestnika, którego reprezentuje i danych osobowych Przedstawiciela 

Uczestnika przez Organizatora w celu realizacji obowiązków wynikających  

z przeprowadzenia Aktywności.  
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3. Przedstawiciel Uczestnika ma prawo wglądu do danych osobowych Uczestnika, którego 

reprezentuje i danych osobowych Przedstawiciela Uczestnika, ich zmiany lub żądania 

zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże 

ich brak uniemożliwi wzięcie udziału w Aktywności. 

4. Przedstawiciel Uczestnika, akceptując Regulamin, wyraża zgodę na publikację nazwy 

Uczestnika na stronie internetowej Programu Społecznego „Serce na nowo”: 

www.sercenanowo.pl, kanałach social mediowych Programu Społecznego  

i Organizatora, na www.adamed.com, kanałach social mediowych programu społecznego 

„Serce na nowo”, w Raportach Rocznych i innych publikacjach Organizatora. 

 

SEKCJA 5 

RAPORT PRZEJRZYSTOŚCI 

Organizator jest uprawniony do podania do publicznej wiadomości informacji o Voucherach 

przekazanych Uczestnikom w ramach Raportu Przejrzystości, do którego publikacji jest 

zobowiązany w związku z członkostwem w Polskim Związku Pracodawców Przemysłu 

Farmaceutycznego. Raport Przejrzystości jest publikowany jeden raz w roku do dnia  

30 czerwca i obejmuje świadczenia przekazane w poprzednim roku kalendarzowym. Miejscem 

publikacji Raportu Przejrzystości są następujące ogólnodostępne strony internetowe: 

www.adamed.com i www.producencilekow.pl. Czas trwania publikacji wynosi 1 rok od daty 

pierwszej publikacji. Pełny tekst zasad i wymagań dotyczących publikacji Raportu 

Przejrzystości dostępny jest na stronie internetowej: www.producencilekow.pl/etyka/. 

 

SEKCJA 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnik: 

1) oświadcza, że wzięcie udziału w Aktywności nie wpłynie w żaden sposób na zakres 

przestrzegania przez niego zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania 

wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego; 

2) oświadcza, że wzięcie udziału w Aktywności nie wpłynie w żaden sposób na 

prowadzenie działalności oraz wykonywanie zawodu przez Uczestnika oraz osoby 

wykonujące zawód w ramach działalności Uczestnika, w szczególności nie będzie miało 

wpływu na swobodę podejmowania przez nie decyzji w ramach wykonywania zawodu, 

ani na profesjonalizm, bezstronność i obiektywizm takich ewentualnych decyzji, 

zwłaszcza nie ma i nie będzie miało wpływu na ich działania lub zaniechania związane  

z nabywaniem, dostarczaniem, obrotem, wydawaniem, preskrypcją, stosowaniem ani 

zalecaniem jakichkolwiek produktów, sprzętu lub usług; 

3) zobowiązuje się do poinformowania o fakcie wzięcia udziału w Aktywności właściwe 

osoby i podmioty w zakresie, w jakim jest do tego zobowiązany przez mające do niego 

zastosowanie przepisy prawa lub zasady etyczne. 

2. Uczestnicy, akceptując Regulamin zobowiązują ̨się do jego przestrzegania. 

http://www.sercenanowo.pl/
http://www.adamed.com/
http://www.adamed.com/
http://www.producencilekow.pl/
http://www.producencilekow.pl/etyka/
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3. Poprzez akceptację Regulaminu Uczestnik potwierdza, że koszt świadczeń otrzymanych 

zgodnie z Sekcją 3 pkt 1 Regulaminu nie zostanie pokryty przez NFZ, ani jakikolwiek 

podmiot trzeci. 

4. Wszelkie wiadomości dotyczące Aktywności, w tym pytania i reklamacje, należy przesyłać 

w formie pisemnej – listem poleconym lub kurierem na adres Organizatora: Adamed 

Pharma S.A., ul. Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów lub w formie elektronicznej 

– pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Organizatora: 

sercenanowo@adamed.com z dopiskiem „SERCE NA NOWO”. Reklamacje będą 

rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, a o decyzji reklamujący 

zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, listem poleconym lub 

kurierem. 

5. Wszelkie spory związane z Aktywnością rozstrzygane będą przez właściwy sąd 

powszechny. 

6. Aktywność nie stanowi loterii w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku  

o grach hazardowych. Uczestnictwo w Aktywności nie jest uzależnione od nabycia 

jakiegokolwiek produktu, losu, bądź usługi, a otrzymanie Vouchera nie zależy wyłącznie 

od przypadku.  

7. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej Programu 

Społecznego „Serce na nowo”: www.sercenanowo.pl. 

8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny oraz przepisy innych właściwych aktów prawnych. 

 

Załączniki: 

1) ogólne warunki umowy (OWU) drEryk Kardio wraz ze specyfikacją techniczną urządzeń;  
2) wzór Vouchera; 
3) wzór umowy darowizny Vouchera; 
4) wzór protokołu odbioru świadczeń określonych w Sekcji 3 pkt 1 ppkt 1) – 4) Regulaminu. 
  

mailto:sercenanowo@adamed.com
http://www.sercenanowo.pl/
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Załącznik nr 1 

Ogólne warunki umowy (OWU) drEryk Kardio wraz ze specyfikacją techniczną urządzeń 
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Załącznik nr 2 

Wzór Vouchera 
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Załącznik nr 3 

Wzór umowy darowizny Vouchera 

 

 
UMOWA DAROWIZNY RZECZOWEJ 

(SERCE NA NOWO) 
zwana dalej Umową 

 
zawarta w ____________________, pomiędzy: 
 
Adamed Pharma S.A. z siedzibą w Pieńkowie, ul. Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000116926, posiadającą numer NIP: 7311751025, 
numer REGON: 472293752, o kapitale zakładowym w wysokości 718 430 000,00 zł pokrytym w całości, reprezentowaną przez: 

1) ____________________ – ____________________, 
2) ____________________ – ____________________, 

zwaną dalej Darczyńcą 
 
a 
 
____________________________________________________________ z siedzibą w 
________________________________________, ul. ________________________________________, 
________________________________________, wpisaną/ym do rejestru przedsiębiorców/rejestru stowarzyszeń, innych 
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego 
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
____________________________________________________________, _____ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS: ____________________, posiadającą/ym numer NIP: ____________________, numer 
REGON: ____________________, reprezentowaną/ym przez: 

1) ____________________ – ____________________, 
2) ____________________ – ____________________, 

zwaną/ym dalej Obdarowanym 
 
zwanymi dalej łącznie Stronami lub indywidualnie Stroną 
 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

1. Darczyńca, w związku z organizacją aktywności „SERCE NA NOWO” realizowanej w ramach Programu Społecznego 
„Serce na nowo”, której celem jest wsparcie pacjentów dotkniętych chorobami układu krążenia poprzez zwiększenie 
możliwości w zakresie dostępności hybrydowej rehabilitacji kardiologicznej, kierowanej do publicznych placówek 
zdrowotnych w całej Polsce prowadzących działalność w zakresie rehabilitacji kardiologicznej i pacjentów, którzy mają 
wskazania do korzystania z takiej procedury medycznej, zobowiązuje się do przekazania Obdarowanemu darowizny 
rzeczowej w postaci vouchera uprawniającego do następujących świadczeń: 

1) możliwości korzystania z oprogramowania komputerowego drEryk Kardio, którego producentem jest drEryk S.A. z 
siedzibą w Krakowie (ul. Księdza Józefa Tischnera 8, 30-421 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000636731, posiadająca numer NIP: 6792749916, 
numer REGON: 356592358, o kapitale zakładowym w wysokości 815 000,00 zł pokrytym w całości), wspierającego 
proces hybrydowej rehabilitacji kardiologicznej, składającego się z oprogramowania centralnego i aplikacji mobilnej 
zintegrowanej z urządzeniami określonymi w pkt 2) niniejszego ustępu (1 dostęp / 5 kompletów urządzeń) w okresie 
12 miesięcy od dnia wdrożenia ww. oprogramowania; 

2) otrzymania 5 kompletów aparatury do wykonywania rehabilitacji kardiologicznej (1 komplet składa się z 
następujących urządzeń peryferyjnych: aparat EKG – 1 szt., waga – 1 szt., ciśnieniomierz – 1 szt., smartfon – 1 szt.); 

3) wdrożenia (zainstalowania, zintegrowania i skonfigurowania) ww. oprogramowania; 
4) szkolenia dotyczące korzystania z ww. oprogramowania i urządzeń; 
5) wsparcia technicznego ww. oprogramowania i urządzeń, 

o wartości rynkowej 40 599,92 zł (słownie: czterdzieści tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 
dziewięćdziesiąt dwa grosze) brutto, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Umowy, a Obdarowany oświadcza, że 
niniejszą darowiznę rzeczową przyjmuje. 

2. Obdarowany zobowiązuje się do przyjęcia darowizny rzeczowej określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
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3. W chwili przekazania darowizny rzeczowej określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu Strony zobowiązują się do 
podpisania protokołu odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Umowy. 

 
§ 2 

Oświadczenia Obdarowanego 
Obdarowany oświadcza, że  

1) jest placówką publiczną (w aktywności określonej w § 1 ust. 1 Umowy nie mogą brać udziału placówki, które są 
prowadzone przez osoby fizyczne lub które posiadają prywatnych udziałowców / wspólników; spółki kapitałowe są 
uznawane w rozumieniu regulaminu ww. aktywności za placówki publiczne, o ile ich jedynym udziałowcem jest 
Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, publiczna uczelnia medyczna lub podmiot będący wyłączną 
własnością tych podmiotów); 

2) prowadzi rehabilitację kardiologiczną; 
3) wypełnił formularz zgłoszeniowy udostępniony na stronie internetowej Programu Społecznego „Serce na nowo”: 

www.sercenanowo.pl, w tym: 

• złożył oświadczenie o braku zapowiedzianego (na 60 dni i mniej przed dniem otwarcia ofert), toczącego się 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub innego postępowania przetargowego, w ramach 
którego możliwe byłoby zaoferowanie produktów lub usług / sprzętu wchodzących w skład portfolio drEryk S.A. 
z siedzibą w Krakowie, które są przeznaczone do hybrydowej rehabilitacji kardiologicznej, poprzez zaznaczenie 
właściwego okienka umieszczonego w ww. formularzu zgłoszeniowym, 

• złożył oświadczenie o przestrzeganiu przepisów dotyczących przeprowadzania i wykonywania zamówień 
publicznych, poprzez zaznaczenie właściwego okienka umieszczonego w ww. formularzu zgłoszeniowym, 

• złożył oświadczenie o tym, że skorzystanie z usług i sprzętu, do których uprawniony będzie Obdarowany 
posiadający voucher określony w § 1 ust. 1 Umowy nie doprowadzi do rezygnacji z przeprowadzenia 
jakiegokolwiek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub do niewykonania przez Obdarowanego 
wiążącej go umowy o zamówienie publiczne, poprzez zaznaczenie właściwego okienka umieszczonego w ww. 
formularzu zgłoszeniowym; 

• zaakceptował regulamin aktywności określonej w § 1 ust. 1 Umowy, poprzez zaznaczenie właściwego okienka 
umieszczonego w ww. formularzu zgłoszeniowym. 

 
§ 3 

Pozostałe warunki Umowy 
1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego dalej 

RODO, Darczyńca informuje, że administratorem danych osobowych Obdarowanego i jego przedstawicieli jest 
Darczyńca. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@adamed.com. 

2. Dane osobowe Obdarowanego i jego przedstawicieli przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji Umowy. Podstawą 
prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt 1 lit. b RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, 
przed zawarciem umowy. 

3. Dane osobowe Obdarowanego i jego przedstawicieli mogą zostać udostępnione dostawcom systemów 
teleinformatycznych, kancelariom prawnym i firmom doradczym, z którymi współpracuje administrator. Dane osobowe 
będą przetwarzane przez okres 6 lat od daty zakończenia okresu obowiązywania Umowy ze względu na wymagania 
przepisów prawa nakładanych na administratora w obszarze księgowości. 

4. Obdarowany i jego przedstawiciele mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Obdarowany i 
jego przedstawiciele mają prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych 
osobowych gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO. Podanie danych 
osobowych Obdarowany i jego przedstawicieli jest warunkiem zawarcia i realizacji Umowy. 

5. Dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu wynikającym z zakresu Umowy. 
6. Darczyńca jest uprawniony do podania do publicznej wiadomości wszelkich informacji związanych z Umową, w 

szczególności nazwy/firmy Obdarowanego, opisu przedmiotu darowizny rzeczowej określonej w § 1 Umowy, w tym 
jego wartości, i potrzeby, programu lub projektu realizowanego w ramach działalności statutowej Obdarowanego, na 
które została przeznaczona darowizna rzeczowa określona w § 1 Umowy. 

7. Zmiana Umowy może zostać dokonana wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
8. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks 

cywilny oraz przepisy innych właściwych aktów prawnych. 
9. Sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z Umowy jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby 

Darczyńcy. 
10. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
Darczyńca         Obdarowany 
 

http://www.sercenanowo.pl/
mailto:iod@adamed.com
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____________________        ____________________ 
(podpis)          (podpis) 
 
Załączniki: 

1) wzór vouchera; 
2) wzór protokołu odbioru vouchera. 
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Załącznik nr 1 
Wzór vouchera 
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Załącznik nr 2 
Wzór protokołu odbioru vouchera 
 
 

 
PROTOKÓŁ ODBIORU VOUCHERA 

 

 

 
ORGANIZATOR 
 

 
Nazwa 
 

Adamed Pharma S.A. 

Adres (ulica, numer 
lokalu, kod pocztowy, 
miejscowość) 

ul. Mariana Adamkiewicza 6a, 05-152 Czosnów 

KRS 0000116926 

NIP 7311751025 

 

 
UCZESTNIK 
 

 
Nazwa 
 

 

Adres (ulica, numer 
lokalu, kod pocztowy, 
miejscowość) 

 

KRS  

NIP  

 

 
VOUCHER 
 

Voucher uprawniający Uczestnika do następujących świadczeń: 
1) możliwości korzystania z oprogramowania komputerowego drEryk Kardio, którego 
producentem jest drEryk S.A. z siedzibą w Krakowie (ul. Księdza Józefa Tischnera 8, 30-421 
Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000636731, posiadająca numer NIP: 6792749916, numer 
REGON: 356592358, o kapitale zakładowym w wysokości 815 000,00 zł pokrytym w całości), 
wspierającego proces hybrydowej rehabilitacji kardiologicznej, składającego się z 
oprogramowania centralnego i aplikacji mobilnej zintegrowanej z urządzeniami określonymi w 
pkt 2 (1 dostęp / 5 kompletów urządzeń) w okresie 12 miesięcy od dnia wdrożenia ww. 
oprogramowania; 
2) otrzymania 5 kompletów aparatury do wykonywania rehabilitacji kardiologicznej (1 komplet 
składa się z następujących urządzeń peryferyjnych: aparat EKG – 1 szt., waga – 1 szt., 
ciśnieniomierz – 1 szt., smartfon – 1 szt.); 
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3) wdrożenia (zainstalowania, zintegrowania i skonfigurowania) ww. oprogramowania; 
4) szkolenia dotyczące korzystania z ww. oprogramowania i urządzeń; 
5) wsparcia technicznego ww. oprogramowania i urządzeń. 

 

 
POTWIERDZENIE ODBIORU VOUCHERA 
 

Oświadczenie Potwierdzam odbiór Vouchera. 

Data  

Podpis przedstawiciela 
Organizatora 

 

Podpis przedstawiciela 
Uczestnika 
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Załącznik nr 4 

Wzór protokołu odbioru świadczeń określonych w Sekcji 3 pkt 1 ppkt 1) – 4) Regulaminu 

 

 

 


