………………………..
Węgliniec 22.12.2015r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
(zamówienie o wartości poniżej 30 tys. EUR)
Na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. Przebudowa i rozbudowa Domu
Kultury w Czerwonej Wodzie w celu pozyskania środków w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4
Środowisko i zasoby, Działanie 4.3.Dziedzictwo kulturowe Poddziałanie – 4.3.1. Dziedzictwo
kulturowe – OSI, typ 4.3.B Instytucje kultury.
1. Zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu
2. Adres Zamawiającego:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu
pl. Wolności 1
59-940 Węgliniec
tel. 757236229,662057232
fax. 75 7712551
e-mail: kultura@interia.pl
www.mgokwegliniec.pl
REGON: 021345790
NIP: 615-10-43-884
3. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:
Pani Izabela Uśpieńska-Domagała – Dyrektor MGOK, tel. 757236229 w godz. 8.00-16.00.
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CPV 71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
Projekt o wartości poniżej 1 mln euro.
Zamówienie obejmuje opracowanie:
4.1. Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
4.2.Studium Wykonalności.
4.3. Pozostałych załączników do wniosku o dofinansowanie projektu
4.4.Dokumentację aplikacyjną należy opracować zgodnie z:

4.4.1.Regulaminem konkursu - Regionalny Program Operacyjny
Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby Działanie 4.3 Dziedzictwo
kulturowe Poddziałanie 4.3.1 Dziedzictwo kulturowe – OSI dostępnym na stronie:
http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-konkursie-dla-dzialania-4-3-dziedzictwo-kulturowepoddzialanie-4-3-1-dziedzictwo-kulturowe-osi/
4.4.2.Obowiązującymi aktami prawnymi:
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. Rozporządzenie ogólne;
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1301/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”
oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006;
 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
ustanawiające zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie metod wsparcia w
odniesieniu
do
zmian
klimatu,
określania
celów
pośrednich
i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji
w
odniesieniu
do
europejskich
funduszy
strukturalnych
i inwestycyjnych;
 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 roku uznające niektóre
rodzaje
pomocy
za
zgodne
z
rynkiem
wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014,
s. 1);
 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy de minimis;
 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404, z późn. zm.);
 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U
z 2014 r. poz. 1146, z późn. zm.);
 Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz.U. 1991 Nr 114 poz. 493 z późn. zm.);
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 nr 92 poz. 880 z późn.
zm.);
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie
udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata
2014–2020;

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie
udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020;
4.4.3. Dokumenty programowe i wytyczne:
 Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020;
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przyjęty przez
Komisję Europejską 18 grudnia 2014 r.;
 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z dnia 23 listopada 2015 r.;
 Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zatwierdzone uchwałą nr 2/15 z dnia 6 maja
2015 r. Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020 z późniejszymi zmianami;
 Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 31 marca 2015 r.
w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020;
 Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 kwietnia 2015 r.
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020;
 Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 maja 2015 r.
w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach
funduszy unijnych na lata 2014-2020;
 Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 marca 2015 r.
w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na
lata 2014-2020;
 Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 20142020;
 Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 października 2015 r. w zakresie
dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów
operacyjnych.
 Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 31 marca 2015 r.
w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym
projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.
 Wytyczne
Ministra
Infrastruktury
i
Rozwoju
w
zakresie
rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014-2020;
 Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie
przyjęcia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego,
Perspektywa 2020 (Uchwała Nr XLVIII/ 1622/2014);
 Uchwała nr 3893/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 stycznia 2010 r.
w sprawie przyjęcia listy szlaków turystycznych o znaczeniu regionalnym dla
Województwa Dolnośląskiego.
4.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
5. Opis sposobu obliczenia ceny:
5.1. Całkowitą cenę brutto oferty, za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi wartość
zamówienia netto wraz z podatkiem od towaru i usług (VAT).
5.2. Przy ustalaniu ceny oferty należy przyjąć stawkę VAT 23%.
5.3. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty
(zał. Nr 1 do niniejszego zapytania ) całkowitej ceny brutto oferty oraz stawki podatku VAT.
5.4. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

5.5. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe.
5.6. Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w niniejszym
zapytaniu.
5.7.Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być
konieczne do prawidłowej wyceny wartości usługi, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń
Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów
niezbędnych do wykonania umowy.
6. Termin i miejsce wykonania zamówienia: 2 luty 2016r. godz. 15:00, Czerwona Woda
W przypadku przesunięcia terminu naboru wniosków przez Instytucję Zarządzającej RPO WD
termin realizacji zostanie wydłużony na okres nie dłuższy niż 7 dni przed upływem w/w
terminu naboru.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu.
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę
i doświadczenie, tj. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem zawodowym w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, w wykonaniu co najmniej 5 zamówień obejmującego
wykonanie studium wykonalności dla projektów z zakresu dziedzictwa kulturowego, które
otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, co najmniej jeden z
Wykonawców musi spełniać warunek.
8. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
8.1. cena - 80%
punkty za cenę: PC = (c min : c i ) x 80
co oznacza:
c min = cena najniższa spośród złożonych ofert
c i = cena badanej oferty
PC – punkty za cenę
8.2. termin realizacji zamówienia – 20%
W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznane zostaną punkty
według wzoru: T= (T wi : T o ) × 20,
co oznacza:
Twi – najkrótszy termin
Two – termin badanej oferty
Zamawiający oceniając kryterium termin realizacji zamówienia ustali liczbę dni
zaoferowanych przez wykonawcę na realizację zamówienia w sposób następujący: termin
podany przez wykonawcę w ofercie przy założeniu, iż umowa zostanie podpisana 7 stycznia
2016r. Od dnia 7 stycznia 2016 do 2 lutego 2016 roku jest 26 dni.
9. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
9.1. Oferty należy złożyć do dnia 4 stycznia 2015r. do godz. 15.00 w siedzibie
Zamawiającego – gabinet dyrektora MGOK lub w zamkniętych kopertach z napisem
„Oferta na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej”, lub pocztą elektroniczną z tytułem:
Oferta na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej - jako zeskanowane dokumenty

w pliku PDF na adres:kultura@interia.pl. Poza oznaczeniami podanymi powyżej na
opakowaniu należy podać czytelnie nazwę i adres Wykonawcy.
9.2. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie
dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
9.3. Doręczenie oferty do innego miejsca lub pod inny adres niż wskazany nie jest
równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny.
10. Sposób przygotowania oferty:
10.1. Wykonawca sporządza formularz oferty zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 1 do
niniejszego zapytania
10.2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom,
załącza do oferty opis części zamówienia, którą powierzy temu podwykonawcy (zał. nr 2 do
niniejszego zapytania). Brak powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie, że Wykonawca
nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.
10.3. Do oferty Wykonawca dołącza wykaz wykonanych usług, w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem
dokumentu potwierdzającego, że te zostały wykonane należycie. Z wykazu musi wynikać
również ile wykonano studiów wykonalności dla projektów z zakresu dziedzictwa kulturowego
zgłoszonych do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, które uzyskały pozytywną
ocenę formalną i merytoryczną.
10.4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, w sposób trwały,
uniemożliwiający niezauważalne usunięcie zapisów oraz podpisana przez osoby uprawnione do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym
winny być składane wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi przez Wykonawcę.
10.5. Kopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez
uprawnionego lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
10.6. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane
przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.
10.7. Dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie Wykonawca wydziela i odznacza w
wybrany przez siebie sposób.
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków projektu umowy, który jest
załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.
Wyniki postępowania umieszczone zostaną na stronie internetowej www.mgokwegliniec.pl do
dnia 5 stycznia 2016r. godz. 12:00.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
[Miejsce i data]
/Pieczęć adresowa Wykonawcy/*

OFERTA
Na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. Przebudowa i rozbudowa Domu
Kultury w Czerwonej Wodzie w celu pozyskania środków w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4
Środowisko i zasoby, Działanie 4.3.Dziedzictwo kulturowe Poddziałanie – 4.3.1. Dziedzictwo
kulturowe – OSI, typ 4.3.B Instytucje kultury.
DO: Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Węglińcu
Pl. Wolności 1 , 59-940 Węgliniec

1. DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Nazwa ....................................................................................................................................
Siedziba .................................................................................................................................
Nr telefonu/faksu....................................................................................................................
Nr NIP...................................................................................................................................
Nr REGON.............................................................................................................................
Nr konta .................................................................................................................................
e-mail .....................................................................................................................................
Osoba do kontaktu: Imię i nazwisko ..................................................................................
Nawiązując do zapytania ofertowego oferujemy cenę za wykonanie zamówienia:
CENA NETTO: ……………………………… PLN
PODATEK VAT: …………………………… PLN
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA BRUTTO: …………………………………… PLN

Podana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, które są
konieczne do zrealizowania zamówienia.
1. Oświadczamy, ze zamówienie zrealizujemy w terminie do ………………..
2. Oświadczamy, że załączony do zapytania projekt umowy został przez nas zaakceptowany i
zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na w/w
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Oświadczamy, że:
 posiadamy wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonania Zamówienia;
 posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje
osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;
 znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
Zamówienia;
4. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 15 dni od daty, w której
upływa termin składania ofert.
5. Załączniki:
....................................................

.............................................
...................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
/Pieczęć adresowa Wykonawcy/

Informacja, którą część zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom.

Lp.

Zakres dostaw wykonywanych przez podwykonawcę

Data

Podpis i pieczątka imienna osoby(osób) uprawnionej(-ych) do
reprezentowania Wykonawcy *

PROJEKT
UMOWA NR ……/……./2016
zawarta w dniu ………………………. w Węglińcu pomiędzy:
………………. reprezentowanym przez:
- ………………….. – Dyrektora ……………
- ……………………- Głowną Księgową
zwanym dalej „Zamawiającym”
a:
……………………………………………………………………………………………………
…………..
z siedzibą we ………………………………, ulica ………………………….., zarejestrowaną
w ………………………………………………………. pod numerem KRS
……………………….,
(NIP: ……………………….., REGON ……………………….), reprezentowaną przez:
………………………………………………….
zwaną dalej „Wykonawcą”
§1
Przedmiot umowy
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonania na rzecz Zamawiającego
zgodnie z niniejszą umową usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej dla
projektu pn. Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie w celu
pozyskania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, Działanie
4.3.Dziedzictwo kulturowe Poddziałanie – 4.3.1. Dziedzictwo kulturowe – OSI, typ 4.3.B
Instytucje kultury.
§2
Czas trwania umowy
1. Rozpoczęcie wykonania umowy strony ustalają na dzień ……………………….
2. Zakończenie prac określonych w § 1 umowy strony uzgadniają na dzień ………………..
§3
Wykonanie umowy
1. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, doświadczenie oraz niezbędną wiedzę w
zakresie realizacji prac objętych niniejszą umową.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać powierzone czynności sumiennie i fachowo oraz
chronić interesy Zamawiającego.
3. Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może, bez zgody Zamawiającego przekazać
praw i obowiązków, wynikających z niniejszej umowy w całości.
4. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego
oraz informować Zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach oraz dostrzeżonych
uchybieniach w realizacji prac objętych umową.
5. Ze względu na właściwość przedmiotu niniejszej umowy strony zgadzają się, że
Zamawiający jest obowiązany współdziałać z Wykonawcą w celu wykonania przedmiotu
niniejszej umowy.
6. Obowiązek współdziałania Zamawiającego w szczególności polega na dostarczeniu
Wykonawcy danych i informacji niezbędnych do wykonania przedmiotu niniejszej umowy w
terminie 2 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę takiej potrzeby.
7. Podczas realizacji prac objętych umową Zamawiającego będzie reprezentować
………………………………………….. tel. …………………………….

8. Podczas realizacji prac objętych umową Wykonawcę reprezentować będzie
…………………………………………… tel. ……………………………
9. Wykonawca zobowiązuje się:
1) wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa powszechnie obowiązującego oraz zgodnie z wydanymi przez Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego wytycznymi zamieszczonymi na stronie internetowej
www.rpo.dolnyslask.pl,
2) dołożyć najwyższej staranności w wykonywaniu umowy,
3) utrzymać w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w związku z jej wykonywaniem,
4) w ramach zaproponowanego wynagrodzenia, do czasu uzyskania przez Zamawiającego
oceny wniosku, dokonywać niezbędnych uzupełnień i zmian opracowania, jeżeli zaistnieje taka
konieczność.
10. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie (w
pięciu egzemplarzach w formie wydruku i w formie elektronicznej na 2 płytach CD w
formatach: doc, PDF, xls) w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.
11. Odbiór prac odbędzie się w terminie 3 dni roboczych (od dnia przekazania opracowania),
na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego i pisemnego oświadczenia Wykonawcy, że
przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, przepisami prawa powszechnie
obowiązującego oraz normami, i że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, któremu ma służyć.
12. Z chwilą podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, o którym mowa w ust. 11,
Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu wszelkich otrzymanych wcześniej
dokumentów i materiałów, które otrzymał do opracowania przedmiotu umowy.
13. Datę podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo - odbiorczego, o którym mowa
w ust. 12 traktuje się jako datę wykonania i odbioru przedmiotu umowy oraz przeniesienia
przez Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do przedmiotu
zamówienia, o którym mowa w § 1. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których
mowa w zdaniu poprzedzającym, obejmuje następujące pola eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2) – publiczne
wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
14. Do dokumentacji Wykonawca dołączy pisemne oświadczenie, że jest wykonane zgodnie z
umową, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, wytycznymi i kompletne z punktu
widzenia celu, któremu ma służyć oraz że w ramach zaproponowanego wynagrodzenia
Wykonawca dokona uzupełnień i zmian, o których mowa w § 3 ust. 9 pkt 4.
15. Zamawiającemu przysługuje wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego
prawa autorskiego w stosunku do przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1.
16. Wszelkie roszczenia powstałe przy realizacji przedmiotu umowy, wynikające z ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, Nr 24, poz.83), obciążają Wykonawcę.
§4
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy Zamawiający
zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości …………………….. netto plus należny
podatek VAT …………………………, co stanowi łączną kwotę do zapłaty w wysokości
……………………… brutto (słownie: ………………………………).

2. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy ma charakter ryczałtowy, nie podlega waloryzacji
oraz uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania całości
przedmiotu umowy, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania, w tym również koszty
usunięcia wad.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:
1) wykonanie i dostarczenie przedmiotu zamówienia o którym mowa w § 1,
2) przeniesienie praw autorskich i korzystanie przez Zamawiającego z utworu na wszystkich
polach eksploatacji, o których mowa w § 3 ust. 13,
3) przeniesienie na Zamawiającego prawa, o którym mowa w § 3 ust. 15.
§5
Warunki płatności
1. Na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego i pisemnego oświadczenia Wykonawcy, że
przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz
wytycznymi i że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma
służyć Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane i
odebrane prace.
2. Podstawą rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest prawidłowo wystawiona,
po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego i pisemnego oświadczenia Wykonawcy
wymienionego w § 3 ust. 11, faktura VAT płatna w terminie 21 dni od daty jej skutecznego
dostarczenia Zamawiającemu.
3. Zapłata nastąpi przelewem bankowym z konta Zamawiającego na rachunek bankowy
Wykonawcy - nr rachunku …………………………………………………….
ulokowany w …………………………………………………..
4. Termin płatności uważa się za zachowany, jeśli w czasie określonym w ust. 2 Zamawiający
dokona polecenia przelewu ze swojego konta bankowego na konto Wykonawcy.
§6
Kary umowne
1. Strony postanawiają, że w przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę, z przyczyn
leżących po jego stronie, terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku odstąpienia od umowy bądź nie wywiązania się z obowiązków o których
mowa w § 3 ust. 10 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości
20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn po stronie Zamawiającego pokryje on koszty
poniesione przez Wykonawcę do chwili odstąpienia od umowy, lecz nie mniej niż 20%
wartości brutto przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1.
§7
rozstrzyganie sporów i obowiązujące prawo
1. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy strony zawartej umowy
zgodnie oświadczają, że poddają się rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby
Zamawiającego.
2. W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
3. Przelew wierzytelności z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego.

§8
1. Wykonawca może zlecić wykonanie części zamówienia osobie trzeciej wyłącznie
przewidzianej w ofercie, tj...............................................................
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego
przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość zadań
wykonywanych przez podwykonawców.
5. Zmiany treści umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnego
aneksu.
6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
7. Integralnymi częściami niniejszej umowy są:
a) Zapytanie ofertowe,
b) oferta Wykonawcy wraz z wypełnionymi załącznikami.
8. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.
9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po
jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

