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P O L S K I E  T O W A R Z Y S T W O  O C H R O N Y  P T A K Ó W  

Regionalne Biuro w Olsztynie;  
ul .  Murzynowskiego 18; 10 -684 Olsztyn  

tel./fax. (89) 533-68-66; e-mail.: smenderski@ptop.org.pl 
        

Olsztyn dn. 08.03.2017 r. 
Znak sprawy: 8/Z/STR/2017 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres 
korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn), zwane 
dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie 
Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), w związku z realizacją zadania będącego 
częścią Projektu: 
 
„Ochrona wybranych gatunków ptaków strefowych na 4 obszarach Natura 2000 w północno 
– wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0032/16, współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i 
edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian 
klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz 
dofinansowanego ze środków Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Olsztynie i Białymstoku 
 
ogłasza zapytanie ofertowe na: 
 

Wykonanie strony internetowej Projektu 
 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień przez Polskie 
Towarzystwo Ochrony Ptaków, stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania. 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 
1.1 Zaprojektowanie, wdrożenie i uruchomienie strony internetowej dla potrzeb Projektu, 

jako podstrony istniejącej strony internetowej Polskiego Towarzystwa Ochrony 
Ptaków, w polskiej wersji językowej. 

1.2 Strona powinna zostać przygotowana w oparciu o system zarządzania treścią (CMS) na 

licencji open source, kompatybilny graficznie i użytkowo z główną stroną 

www.ptop.org.pl działającą w systemie CMS Joomla. Strona ma zawierać 

funkcjonalności i szczegółowość co najmniej jak strona Zamawiającego: 

http://www.ptop.org.pl/ochrona/ptaki/dubelt-w-dolinie-gornej-narwi/aktualnosci.html 

1.3 Projekt graficzny musi być zgodny  z szatą graficzną głównej strony Zamawiającego oraz 
zawierać wszelkie ustandaryzowane elementy szaty graficznej, która musi być 
opracowana we współpracy z Zamawiającym. 

http://www.ptop.org.pl/
http://www.ptop.org.pl/ochrona/ptaki/dubelt-w-dolinie-gornej-narwi/aktualnosci.html
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1.4 Strona powinna opierać się lub/i współpracować z istniejącymi bazami danych głównej 
strony PTOP www.ptop.org.pl tak by mogła być jej podstroną. 

1.5 Strona powinna być zgodna ze standardami W3C. 
1.6 Edytowanie treści (zawartości) strony musi być możliwe za pośrednictwem narzędzi, 

które nie wymagają znajomości HTML oraz CSS od użytkowników. 
1.7 Modułowa konstrukcja strony musi zapewnić możliwość jej rozbudowy o dodatkowe 

pola, zakładki, menu, banery itp., w zależności od potrzeb Zamawiającego. 
1.8 Strona internetowa powinna być zabezpieczona przed nieautoryzowanym dostępem 

oraz przed złośliwym oprogramowaniem. 
1.9 Wykorzystane narzędzia nie mogą generować dodatkowych kosztów dla 

Zamawiającego (np. zakupu licencji, opłat eksploatacyjnych, itp.). 
1.10 Hosting aplikacji – aplikacja internetowa w trakcie realizacji projektu musi 

zostać uruchomiona i utrzymana na dedykowanym serwerze, udostępnionym przez 
Zamawiającego. 

1.11 Obsługa i utrzymanie strony przez okres 24 miesięcy. 
1.12 Zamawiający szacuje wykonanie strony internetowej na kwotę około 4 000 zł 

netto, a czynności administrowania stroną na kwotę około 160 zł netto/miesiąc.  
1.13 Nazwa i kod CPV: 72413000-8 - Usługi w zakresie projektowania stron www 

 
2. Obsługa miesięczna strony: 
2.1 Przystosowanie i ulepszanie utworzonej strony internetowej w trakcie trwania umowy 

poprzez zapełnianie jej danymi (tekstem, zdjęciami, plikami multimedialnymi itp.) 
wskazanymi (dostarczonymi) przez Zamawiającego.  

2.2 Aktualizacja strony internetowej przez Wykonawcę w trakcie trwania umowy.  
2.3 Wspieranie Zamawiającego w sytuacjach awaryjnych. 

 
3. Wykonawca zapewni ponadto:  
3.1 Aktualizację oprogramowania w miarę pojawiania się jego nowych wersji. 
3.2 Bezpieczeństwo danych na serwerze Zamawiającego, poprzez systematyczne 

tworzenie zewnętrznych kopii zapasowych danych (nie rzadziej niż raz na kwartał). 
3.3 Reagowanie na awarie systemu po jego wdrożeniu, wynikające z problemów z 

prawidłowym użytkowaniem. 
3.4 Przeszkolenie 2 (dwóch) pracowników Zamawiającego, do samodzielnej pracy i 

możliwości edytowania zawartości strony internetowej. 
3.5 Wykonawca ponadto zobowiązuje się do wsparcia Zamawiającego w sytuacjach 

awaryjnych. 
3.6 Wszelkie wyżej wymienione prace Wykonawca wykona w ścisłej współpracy oraz przy 

akceptacji Zamawiającego. 
 

4. Warunki realizacji zamówienia: 
Wykonawca powinien zrealizować powierzone mu zadania z należytą starannością, 
uwzględniając wymagania Zapytania i sugestie Zamawiającego. 
 

5. Sposób świadczenia usługi i płatności za realizację:  

http://www.ptop.org.pl/
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5.1 Świadczenie usługi następować będzie w systemie pracy zdalnej. Zamawiający zakłada 
jednak w szczególnych przypadkach konieczność przyjazdu Wykonawcy do siedziby 
Zamawiającego, np. w przypadku niektórych konsultacji. 

5.2 Płatność za realizację zamówienia: do 50% ceny ofertowej brutto płatna będzie po 
wykonaniu strony internetowej, a pozostała część wynagrodzenia w rozbiciu 
miesięcznym - płatność z dołu, w wysokości oraz proporcjonalnie do okresu trwania umowy. 

5.3 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przekazywania wraz z fakturą VAT/rachunkiem 

ewidencji ilości godzin świadczonych usług, która dokumentować ma faktyczny czas wykonania 

usługi w danym miesiącu, z zastrzeżeniem pkt 5.5. 

5.4 Przed przystąpieniem do wykonania umowy, Strony ustalą harmonogram prac i płac, 

proporcjonalnie do ilości i przewidywanego zakresu czynności, z zastrzeżeniem, że stawka 

godzinowa świadczenia usług przez Wykonawcę nie może być niższa niż wysokość minimalnej 

stawki godzinowej  wynagrodzenia obowiązującej w danym roku kalendarzowym na podstawie 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace ̨(Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2008, z późn. zm.). 

5.5 Harmonogram, o którym mowa w pkt 5.4 ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie, co 

Strony uważają za zmianę nieistotną umowy, z tym jednak zastrzeżeniem, że maksymalna 

wartość umowy nie może przekroczyć kwoty wskazanej w ofercie Wykonawcy. 

 
6. Terminy realizacji zamówienia:  
6.1 Przedstawienie projektu strony - w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania danych 

dostarczonych przez Zamawiającego, niezbędnych do zaprojektowania strony. 
Wszelkie zmiany i uzasadnione uwagi Zamawiającego do projektu strony będą 
nanoszone przez Wykonawcę w ciągu jednego dnia roboczego. Strona zostanie 
uruchomiona w ciągu 3 dni od akceptacji projektu strony przez Zamawiającego. 

6.2 Utrzymanie funkcjonalności aplikacji i obsługa strony -  przez okres 24 miesięcy.  
6.3 Strona wraz z systemem zarządzania treścią winna wykorzystywać wyłącznie 

technologie umożliwiające dalsze wykorzystywanie i rozwój bez  konieczności zakupu 
licencji, bądź technologie umożliwiające dalsze wykorzystanie i rozwój przy użyciu 
oprogramowania typu open source po okresie wskazanym w pkt 6.2. 
 

7. Opis wymogów stawianych Wykonawcy:  
7.1 Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy 

2014/24/UE tj.: 

a) nie został wobec niego wydany prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się jednego 
z następujących czynów: 
- udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicja takiej organizacji zawarta w art. 2 
decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie 
zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42); 
- korupcji, zgodnie z definicja zawarta w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji 
urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej 
(Dz.U. L 195 z 25.6.1997, s. 1)i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW (Decyzja 
ramowa Rady 2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w 
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sektorze prywatnym, Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54), jak również korupcji zdefiniowanej w 
prawie krajowym instytucji zamawiającej lub wykonawcy; 
- nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony „interesów 
finansowych” Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 316 z 27.11.1995, s. 48); 
- przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną, 
zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady 
2002/475/WSiSW (Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania 
terroryzmu, Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3), bądź podżegania do popełnienia przestępstwa, 
pomocnictwa, współsprawstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa, o których mowa 
w art. 4 tej decyzji ramowej; 
- prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE (Dyrektywa 2005/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania 
korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, 
Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15); 
- pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicja zawarta w art. 2 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i 
zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1); 
b) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na 
ubezpieczenie społeczne. 
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia wykonawca dokumentuje oświadczeniem 
własnym na lub zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania (formularz ofertowy). 
 
7.2 Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań 

kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub 

osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi 

w imieniu  Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b)  posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 

powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub 
osobowych Wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym na lub zgodnie z 
załącznikiem nr 1 do Zapytania (formularz ofertowy). 
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7.3 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.: 
- posiadają wiedzę i doświadczenie w tworzeniu stron internetowych (w tym w 
projektowaniu, kodowaniu, tworzeniu szaty graficznej oraz umiejętność aktualizacji 
witryny internetowej).  
 
W celu potwierdzenia warunku, wykonawca winien wykazać, że wykonał w ciągu 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszym 
Zapytaniu co najmniej trzy zlecenia/zamówienia z zakresu projektowania i 
administracji stronami internetowymi – oświadczenie własne na lub zgodnie z 
załącznikiem nr 1 do Zapytania (formularz ofertowy). 
 
Do oferty należy załączyć, na wezwanie Zamawiającego, wykaz zrealizowanych 
dowody, że usługi wskazane w formularzu ofertowym zostały zrealizowane 
należycie, a w przypadku usług niezakończonych, że są realizowane należycie - dotyczy 
oferty najkorzystniejszej. 
 

W odniesieniu do warunku zdolności technicznej i zawodowej, Wykonawcy mogą 

polegać na zdolności innych podmiotów tylko wtedy, gdy te ostatnie zrealizują usługi, 

odnośnie do których takie zdolności są niezbędne. W przypadku gdy Wykonawca chce 

polegać na zdolności innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami, przedstawiając na przykład w tym celu stosowne 

zobowiązanie takich podmiotów. W takim przypadku podmioty te będą weryfikowane 

pod kątem braku podstaw do wykluczenia na takich zasadach, jak Wykonawca. 

 
8. Sposób przygotowania oferty:  

8.1 Cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmować powinna pełny zakres 
czynności niezbędnych do jego wykonania, w tym koszt przeniesienia praw autorskich 
majątkowych. 

8.2 Cena ma być wyrażona w złotych polskich w kwocie brutto. Stanowi ona ryczałtowe 
wynagrodzenie za realizację zamówienia, zgodnie z formularzem ofertowym – 
załącznik nr 1 do Zapytania. 

8.3 Dokumenty składające się na ofertę Wykonawcy: 
1) Formularz oferty, 
2) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, zgodnie z wymogami w rozdz. 4 

(zawarte we wzorze Formularza oferty), 
3) wykaz zrealizowanych zamówień/zleceń - zawarty we wzorze Formularza oferty, 
4) portfolio dokumentujące doświadczenie osób skierowanych do realizacji usługi – 

zg. z kryterium wskazanym w pkt 10.3 ppkt 3 Zapytania. 
5) pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie 

wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest 
składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 
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9. Forma złożenia oferty: 
1) w formie pisemnej, na adres Regionalnego Biura PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 

Olsztyn 
9.1 Oferty, niezależnie w jakiej formie zostaną złożone, będą otwarte w dniu i godzinie 

wyznaczonej na otwarcie ofert.  

9.2  Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, Wykonawca zostanie 

powiadomiony o wpłynięciu oferty po wyznaczonym terminie. Otwarcie ofert jest 

jawne. 

9.3 Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

9.4 Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający powiadomi drogą 

elektroniczną Wykonawców, którzy złożyli oferty o rozstrzygnięciu Zapytania 

ofertowego. 

10. Termin składania ofert i ich ocena  
10.1 Oferty należy złożyć do dnia 16.03.2017 r. do godz. 10 w formie pisemnej w 

zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą postępowania na adres: Polskie Towarzystwo 

Ochrony Ptaków, Regionalne Biuro w Olsztynie, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 

Olsztyn 

10.2 Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi w dniu 16.03.2017 r. o godzinie 10:15 . 

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia informacji na temat nazw i adresów 

Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz cen ofert - na wniosek Wykonawcy.  

10.3 Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Sebastian Menderski, tel 

609 306 989, e-mail: smenderski@ptop.org.pl 

10.4 Kryteria oceny ofert: 

1) cena brutto za realizację usługi – waga 70% 
 
Sposób obliczenia wagi: (cena najniższa ÷ cena oferowana) × 70 pkt 
 
Za kryterium ceny wykonawca może uzyskać maksymalnie 70 punktów. 

 
2) portfolio osoby/zespołu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji usługi – 

waga 30%. 
 
Sposób obliczenia wagi: Wykonawca załączy do oferty (poprzez wskazanie w 
formularzu ofertowym danych osoby/osób skierowanych do realizacji zamówienia 
oraz wskazanie dokładnych adresów wykonanych przez te osoby stron) adresy 3 stron 
internetowych zrealizowanych przez osobę/zespół osób skierowanych do realizacji 
usługi będącej przedmiotem niniejszego Zapytania. W przypadku wskazania większej 
ilości niż 3, Zamawiający będzie brał pod uwagę 3 adresy wskazane jako pierwsze. W 
przypadku wskazania mniejszej ilości adresów – oferta, jako niezgodna z wymogami 
Zapytania, nie będzie oceniana. W przypadku błędu we wskazaniu adresu strony 
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skutkującego niemożnością otwarcia strony – strona taka nie będzie oceniana. W 
przypadku niewskazania danych osób skierowanych do realizacji zamówienia - oferta 
nie będzie rozpatrywana. 
 
Podczas oceny oferty w przedmiotowym kryterium Wykonawca może uzyskać 
maksymalnie 30 punktów, przyznawanych w następujący sposób: 
- jakość stron: oceniana będzie estetyka stron, w tym szaty graficznej, poprawność 
wyświetlania szaty graficznej i poprawność otwierania podstron, możliwość 
wyszukania stron w jednej z popularnych wyszukiwarek internetowych 
 
Oceny dokonają co najmniej dwie osoby ze strony Zamawiającego w oparciu o swoją 
wiedzę i doświadczenie oraz porównując ze sobą oferty poszczególnych Wykonawców. 

10.5 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma najwyższą łączną 
liczbę punktów w oparciu o kryteria określone w pkt 10.3 . Jeżeli dwie lub więcej ofert 
będzie zawierało taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę z niższą 
ceną, a jeżeli te oferty będą miały taką samą cenę – Zamawiający wezwie do złożenia 
dodatkowych ofert cenowych.1 pkt = 1%. 

 
11. Inne istotne postanowienia : 
11.1 Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na 

warunkach określonych w niniejszym Zapytaniu, niezwłocznie po ogłoszeniu 
rozstrzygnięcia. 

11.2 Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego udzieli zgody 
Zamawiającemu na dowolne wykorzystanie rezultatów realizacji przedmiotu 
Zamówienia. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy nie został zgłoszony pod 
ochronę jakiejkolwiek organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz nie 
jest przedmiotem praw osób trzecich. 

11.3 Wykonawca przeniesie na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do 
zaakceptowanych przez Zamawiającego elementów graficznych, kodów źródłowych 
oraz szablonów wyglądu strony. Przeniesienie majątkowych praw autorskich następuje 
w ramach wynagrodzenia umownego na następujących polach eksploatacji 
obejmujących wyłączne prawo do: 
1) utrwalania i zwielokrotniania, wytwarzania egzemplarzy przy użyciu wszelkich 
dostępnych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 
oraz techniką cyfrową (m.in. dyskietki, CD-ROM, DVD, Mp3, taśmy magnetyczne, 
nośniki magnetooptyczne);  
2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których przedmiot umowy 
utrwalono w celu promocji i realizacji Projektu - wprowadzania do obrotu przy użyciu 
wszelkich dostępnych nośników, użyczania, najmu lub dzierżawy oryginału albo 
egzemplarzy, wprowadzenie przedmiotu umowy do pamięci komputera;  
3) w zakresie rozpowszechniania w całości lub w części - wystawiania, wyświetlania, 
odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w 
całości lub w części w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w 
czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym 
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wykorzystywanie w sieci Internet i w innych sieciach komputerowych, w tym 
zamieszczenie i modyfikacja na stronach internetowych, nadawanie przy pomocy sieci 
multimedialnej i teleinformatycznej, prawo nadania za pomocą wizji lub fonii 
przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej i 
telewizji kodowanej), prawo nadania z wykorzystaniem taśm magnetycznych i 
nośników magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i 
integralne nadawanie nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, 
publiczne udostępnianie na ogólnodostępnych wystawach lub ekspozycjach;  
4) tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, w tym dalszych projektów stron;  
5) prawo do swobodnego używania i korzystania, w tym wykorzystanie dla celów 
realizacji Projektu oraz jego pojedynczych elementów w zakresie  promocji 
Zamawiającego i podmiotów z nim współpracujących na terenie kraju oraz za granicą.  

11.4 W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony uzgadniają, iż Zamawiający 
uzyskuje prawo do zezwalania osobom trzecim bez zgody Wykonawcy na korzystanie 
z przedmiotu umowy, w szczególności w celu realizacji i promocji Projektu, dokonania 
wszelkich zmian lub modyfikacji lub do tworzenia i rozpowszechnienia utworów 
zależnych, zgodnie postanowieniami niniejszego zapisu. 

11.5 Strony uzgadniają, iż Zamawiający nabywa prawo do zezwalania na 
wykonywanie prawa autorskiego do utworu zależnego (wykonywanie zależnego prawa 
autorskiego) z chwilą przekazania Wykonawcy należnego mu zgodnie z umową 
wynagrodzenia. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych Wykonawca 
przenosi na Zamawiającego prawo własności nośników, na których został utrwalony 
przedmiot umowy. 

11.6 Umowa będzie realizowana przez osobę/zespół osób, których portfolio 
Wykonawca przedstawił w ofercie. W przypadku zmiany osób wskazanych w ofercie 
Wykonawca zapewni inne, których doświadczenie jest nie mniejsze od wskazanego w 
ofercie – w tym celu wykonawca przedstawi portfolio nowych osoby/osób, a 
Zamawiający oceni je na zasadach określonych w Zapytaniu. 

11.7 Wykonawca zobowiązuje się w ramach umowy do udzielenia Zamawiającemu 
gwarancji na wykonaną stronę. Gwarancja będzie obowiązywała w okresie od dnia 
podpisania protokołu odbioru strony przez Zamawiającego przez rok i będzie 
obejmować naprawę wszelkich usterek oraz błędów, które zostaną ujawnione w 
trakcie funkcjonowania systemu. Naprawa zgłoszonych błędów będzie dokonywana 
przez Wykonawcę nie dłużej niż w ciągu 2 dni roboczych od momentu ich zgłoszenia. 

11.8 Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. Płatności wynikające 
z umowy Zamawiający dokona w ciągu 30 dni od daty prawidłowo wystawionego 
rachunku/faktury. 

11.9 Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar 
umownych w przypadku: 
1) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę albo Zamawiającego z 
przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% 
umownego wynagrodzenia brutto; 
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2) z tytułu opóźnień w stosunku do harmonogramu zawartego w Zapytaniu, 
Zamawiający ma prawo do naliczania i żądania kary umownej w wysokości 1% za 
każdy dzień zwłoki. 

11.10 Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z umownego 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub na podstawie pisemnego wezwania 
Wykonawcy do zapłaty, w zależności od wyboru Zamawiającego. 

11.11 Na kary umowne zostanie wystawiona przez Zamawiającego nota 
obciążeniowa. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w ciągu 10 dni 
od otrzymania noty obciążeniowej, na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu. 

11.12 Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych kar umownych z 
wynagrodzenia Wykonawcy. Kary umowne mogą podlegać łączeniu. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania 
przewyższającego wysokość kary umownej. 

11.13 W przypadku opóźnienia w realizacji umowy przekraczającego 7 dni w stosunku 
do terminów wyznaczonych Zapytaniem, Zamawiający może odstąpić od umowy, bez 
wypłaty odszkodowania i bez wyznaczania dodatkowego terminu wykonania dzieła. 
Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy będzie miało formę pisemną i 
będzie zawierało uzasadnienie. Oświadczenie to może zostać doręczone Wykonawcy 
listem poleconym. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 

11.14 Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i 
będą dopuszczalne o ile nie będą stanowiły istotnej zmiany w stosunku do treści oferty. 

11.15  Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do 
treści oferty w przypadku gdy: 
1) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub 

zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia, 
2) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 

Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest złożenie uzasadnionego 
wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego 
protokołu. 
11.16 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy 

przedmiot umowy narusza prawa osób trzecich. W takiej sytuacji Wykonawca zapłaci 
na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 
Strony dopuszczają wówczas możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości 
szkody rzeczywiście poniesionej. 

11.17 Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie 
swoich danych na potrzeby umowy oraz w celu kontroli Projektu przez uprawnione do 
tego organy w tym wyznaczone przez instytucje finansującą Projekt. 

11.18 Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności  informacji uzyskanych 
w związku z realizację Projektu, wyraźnie zastrzeżonych jako poufne. 

11.19 Strony oświadczają, że nie istnieje żaden znany przez Strony konflikt interesów 
a realizacji umowy nastąpi w sposób bezstronny i obiektywny.  
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12. Postanowienia końcowe 
12.1. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
12.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy innych państw. Wykonawcy 
zagraniczni powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane Załączniki. Dokumenty 
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę. 
12.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić 
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego 
zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione 
do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub w kopii 
poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. 
Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: 

• łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), 

• oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). 

12.4. Zamawiający zastrzega możliwość jednokrotnego wezwania Wykonawców do 
uzupełnienia oferty, w tym w zakresie zobowiązań innych podmiotów oraz dokumentów 
pełnomocnictw. Do uzupełnień stosuje się odpowiednio przepisy art. 26 ust. 3 ustawy 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zm.). Nie podlegają uzupełnieniu 
informacje wymagane w ramach kryteriów oceny ofert. 
12.5 Zamawiający zastrzega możliwość wezwanie Wykonawców do złożenia wyjaśnień co 
do treści złożonej oferty. Złożone wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty. 
12.6. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed, jak i 
po otwarciu ofert, przed zawarciem umowy w szczególności, gdy:  

• brak jest ważnych ofert lub gdy wszystkie oferty zostaną odrzucone, 

• cena najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość kwoty, jaką Zamawiający może 
przeznaczyć na realizację zadań, 

• wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 

• instytucja finansująca zamówienie odmówi finansowania realizacji przedmiotu 
zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.  

12.7. W przypadku uchylenia się wybranego wykonawcy od podpisania umowy 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnego w rankingu wykonawcy. 
 

 
Spis załączników: 
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 
2. Załącznik nr 2 - Regulamin udzielania zamówień przez PTOP. 
 
 


