
 
 
 
 

Dębica, dn. 24.08.2018 r. 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/4.3/EDU/PLAT/2018 

 
na realizację usługi przygotowania autorskiej platformy internetowej wraz z modyfikacją w ramach 
projektu pn. „DUAL. Ponadnarodowa współpraca w kierunku wspierania kształcenia dualnego w 

placówkach szkolenia i kształcenia zawodowego”, Oś Priorytetowa IV. Innowacje społeczne i 
współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa.  
 

    

Educare et Servire Fundacja 
Antoniego Kamińskiego 

ul. Rynek 21 

39-200 Dębica 

NIP: 872-219-75-88      
    REGON: 691781290      

 

I. Nazwa i adres 

Zamawiającego   tel. /+48/ 603103698      

    e-mali: akaminski@educare.pl      

    Adres  strony  internetowej  na  której  dostępne  jest  zapytanie  ofertowe: 
    http://www.educare.pl   
              

    Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o Wytyczne 

    w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

 
II. Tryb wyboru 

  Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
   

Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017 r. wydane przez Ministerstwo  oferty   
   

Rozwoju. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo     

    Zamówień Publicznych.      

    72400000-4 – Usługi internetowe     
 
III. Kod CPV 

 72000000-5 – Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania 
   

oprogramowania, internetowe i wsparcia 
   

       

    72413000-8 – Usługi w zakresie projektowania stron WWW  
         
 

IV. Przedmiot 

  

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa, implementacja, wdrożenie  oraz    
   

modyfikacja autorskiej   platformy internetowej   zgodnie z   warunkami  
zamówienia 

  
   

określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym. 
 

     

            

 V. Termin              

 

wykonania 

zamówienia   

W terminie:  
do 26.09.2018r.- dostawa, implementacja i wdrożenie platformy internetowej 

do 31.05.2019r. – modyfikacja platformy internetowej 

 
              

 
VI. Zakres prac 

  a) Projekt graficzny platformy     
   

b) Programowanie funkcjonalności 
    

 
związanych z 

      
   

c) Wdrożenie panelu zarządzania platformą 
   

 
wykonaniem 

     
   

d)  Instalacja i konfiguracja  systemu (systemu  operacyjnego,  bazy  danych,  
zamówienia 

  

   
serwera aplikacji) 

e) Modyfikacja platformy 
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VII. Szczegółowy  

opis przedmiotu 

 zamówienia 

WYMAGANIA TECHNICZNE 

 

1. Strona internetowa (portal) musi zapewniać bezpieczeństwo i poufność 

zgromadzonych dokumentów oraz danych przed nieautoryzowanymi 
zmianami/dostępem. Musi w trybie ciągłym zapewnić poufność, dostępność i 
integralność oraz rozliczność.  
Przy projektowaniu i wykonaniu strony internetowej (portalu) Wykonawca 
zobowiązany jest na każdym etapie uwzględnić wymogi: 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), ustawy o 
ochronie danych osobowych i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.  
Komunikacja zalogowanych użytkowników z Strony internetowej (portalu) 
musi odbywać się wyłącznie za pomocą bezpiecznego połączenia 
szyfrowanego. Certyfikat SSL zostanie zakupiony przez Zamawiającego. 
2. Wykonawca zapewnieni co najmniej odporność Strony internetowej 
(portalu) na najbardziej krytyczne zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji 
internetowych publikowane w aktualnym dokumencie „OWASP Top 10” 
organizacji The Open Web Application Security Project. 

 

3. Wykonawca zapewni, że strona internetowa (portal) będzie poprawnie 
wyświetlana i będzie realizować założone funkcjonalności dla następujących   

 przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox  oraz Internet  

 Explorer w wersji najnowszej (według stanu na dzień podpisania protokołu  

 odbioru) oraz dwóch poprzednich wersji.  

 

4. Wykonawca zapewni zgodność stron Strony internetowej z 
obowiązującymi standardami W3C (ang. The World Wide Web Consortium) 
oraz kodowanie znaków w standardzie Unicode UTF-8. 

 

5. Wykonawca zapewni spełnienie przez stronę internetową wymagań Web 

Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), określonych w załączniku do 

Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 

wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej 

oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,  
w szczególności: wszystkie strony Portalu powinny mieć zachowaną 
prawidłową strukturę hierarchii nagłówków, powinna być zachowana 

odpowiednia proporcja kontrastów, wszystkie elementy graficzne oraz 
elementy, które można „kliknąć” muszą mieć zrozumiały tekst alternatywny; 
dodatkowo elementy klikalne po najechaniu muszą być sygnalizowane zmianą 
wyglądu kursora na „rękę”, strony Portalu muszą dawać możliwość 

manipulowania rozmiarem tekstów za pomocą dostępnych skrótów 
klawiaturowych przeglądarki, nawigacja powinna być dostępna za pomocą 
klawiatury.  
Strona musi poprawnie być obsługiwana przez screan readery, tj. narzędzia 
asystujące wykorzystywane przez osób z dysfunkcjami wzroku. 
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6. W skład dokumentacji strony wchodzą takie elementy jak: 
a) Diagram rozwiązania – schemat i opis połączeń sprzętowych i 
programowych wykorzystanego rozwiązania będących przedmiotem 
niniejszego zamówienia.  
b) Opis i specyfikę wymagań sprzętowych i programowych - opis oraz 
specyfikacja rozwiązań sprzętowych niezbędnych do odtworzenia, 
uruchomienia w pełnej funkcjonalności całości rozwiązania.  
c) Wykaz licencji użytych w zaproponowanym rozwiązaniu – lista 
oprogramowania użytego do rozwiązania wraz z opisem jego przydatności.  
d) Dokumentację eksploatacyjną, która musi zawierać co najmniej: 

- Procedury administracyjne – obsługa błędów.  
- Procedury zabezpieczeń (backup i jego odtworzenie).  
- Procedury całkowitego odtworzenia systemu (uruchomienie systemu od 
podstaw).  
e) Procedury aktualizacji systemu wraz z kompletnymi instrukcjami „krok 
po kroku” wykonywania aktualizacji systemów.  
f) Dokumentację użytkową – instrukcje Użytkownika Końcowego: 

g) Dokumentację kodów źródłowych, która musi zawierać co najmniej: 
- Kod źródłowy  
- Procedury kompilacji kodu – zawierać będzie procedurę kompilacji kodu 
źródłowego w tym przygotowania środowiska do kompilacji kodu źródłowego 
ze wskazaniem wszelkich niezbędnych narzędzi, parametrów i opcji instalacji 
niezbędnych komponentów ze szczegółowym opisem ich parametryzacji.  
h) Procedury instalacji – będzie zawierać szczegółowe procedury 
instalacji i uruchomienia: systemy operacyjne, systemy baz danych, innych 
komponentów (bibliotek, zestawy bibliotek, framework’ów itd.), dostarczonego 
oprogramowania.  
Dokumentacja w języku polskim zawierać będzie kompletną instrukcję 
wystarczającą do samodzielnej instalacji i uruchomienia, wykonania 
podstawowych prac utrzymaniowych, w tym backupów i odtwarzania strony 
internetowej z backupu.  
Zamawiający zweryfikuje poprawność instrukcji instalacji i uruchomienia, 
wykonywania backupów itp.  
Wykonawca przekaże instrukcje obsługi CMS’a. Wykonawca uwzględni, że 
instrukcja będzie skierowana do osób niemających specjalistycznej wiedzy 
informatycznej i będzie w języku polskim. 

 

7. Portal powinien:  
a) Umożliwiać   uruchomienie   na   popularnych   systemach   operacyjnych 

(Windows oraz Linux). 
b) Być wykonany w technologii PHP lub podobnej. 
c) Umożliwiać korzystanie z dowolnych popularnych relacyjnych baz danych. 

Zamawiający ma mieć możliwość wyboru na jakiej bazie danych chce 
uruchomić system. Portal powinien wspierać korzystanie z popularnych, 
dojrzałych i posiadających wsparcie baz danych m.in. Oracle, SQLServer,  
Postgresql, MySQL. 

d) Umożliwiać uruchomienie go zarówno w modelu tradycyjnym opartym na 
dedykowanych serwerach, jak i w modelu opartym na chmurach (tzw. 

cloud-based).  
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e) Zapewniać skalowalność rozwiązania. 
f) Być wykonany w modelu MVC (Model View Controler) lub MVVM (Model 

View ViewModel). 
g) Udostępniać dane z wykorzystaniem REST API w formacie JSON. 
h) Być wykonany w technologii RWD (Responsive Web Design) z 

uwzględnieniem metodologii najpierw mobilne (Mobile First). 
i) Umożliwiać rozbudowę o funkcjonalności związane z PWA (Progressive 

Web Applications). 
j) Komunikacja użytkowników powinna się odbywać wyłącznie za pomocą 

bezpiecznego połączenia szyfrowanego. 
 

WYMAGANIA FUNKCJONALNE 

 

Portal powinien zawierać funkcjonalności: 

1. System zarządzania treścią z systemem wersjonowania 

a) funkcje: 
· Możliwość przywrócenia /śledzenia poprzednich wersji systemu/zmian? 

· W przypadku edycji zapisanie informacji na temat kto i kiedy edytował 

· Możliwość określenia, kiedy treść zostanie opublikowana 

b) Typy prezentowanych treści: 
· Baza aktualnych działań/inicjatyw  

· Lista plików 

· Artykuły (ze skrótami/streszczeniami) 
· Aktualności 

 

2. Integrować  się  z  popularnymi  serwisami  społecznościowymi  (zwłaszcza 
Facebook): 

a) Logowanie - powiązanie konta 

b) Udostępnianie treści z portalu w tych serwisach 
 

3. Autentykację i autoryzację użytkowników 
 

4. Zarządzanie użytkownikami systemu 
 

5. Zarządzanie głównym menu:  
a) Zarządzanie elementami menu (dodawanie, edycja, usuwanie) 
b) Określanie dla kogo widoczny jest dany element 

c) Określanie czy element menu jest widoczny w wersji mobilnej 

d) Określanie kolejności wyświetlania 
 

6. Moduł związany z kursami: 

a) Zarządzanie nimi: tworzenie, edycja 
b) Import kursów wg standardów SCORM 

c) Ma umożliwiać przeprowadzania testów 

d) Po zakończeniu kursu generować certyfikaty ukończenia kursu 
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WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
1. Wykonawca ma obowiązek zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z ww. 

opisem przedmiotu zamówienia, jak również przekazać Zamawiającemu 

wszystkie materiały tworzące ww. dokumentację strony. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiot zamówienia zgodnie 
z powszechnie obowiązującymi przepisami, przy zachowaniu należytej 
staranności. 

3. Wykonawca ma obowiązek w trakcie wykonywania umowy uwzględniać 
sugestie i zalecenia Zamawiającego dotyczące sposobu jej wykonania.  

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stworzonej platformy 
internetowej i jej zgodność z ww. opisem przedmiotu zamówienia i 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  

5. Wykonawca po złożeniu oferty nie może powoływać się na żadne 
okoliczności związane z zaniechaniem Wykonawcy dotyczącym w 
szczególności faktu niezapoznania się dokładnego z dokumentacją 
postępowania.  

6. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 44 miesięcy gwarancji i 

rękojmi na stworzoną platformę internetową. Okres gwarancji musi zostać 
podany na formularzu ofertowym do zapytania (załącznik nr 1). Koszty 
wymaganego serwisu w deklarowanym okresie gwarancji i rękojmi 
stworzonej platformy internetowej ponosi Wykonawca.  

7. Zamawiający wymaga, aby czas skutecznej reakcji serwisowej nie był 

dłuższy niż ½ dnia roboczego od momentu zgłoszenia serwisowego 
zdarzenia do momentu podjęcia pierwszych czynności diagnostycznych 
przez Wykonawcę. Wykonawca nie może odmówić naprawy wady/usterki 
powołując się na nadmierne koszty. 

 
      

    

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 

 

1. Posiadają doświadczenie w realizacji podobnych usług:  

    

Tj. wykonawcy, którzy w  ciągu  ostatnich  trzech  lat  wykonali  co  najmniej   

jedno  (1) zamówienie porównywalne, tj. polegające na dostawie i wdrożeniu 

 
VIII. Warunki 

  platformy internetowej na kwotę co najmniej 40 000,00 zł netto. 
   

Wykonawca przedłoży wykaz zrealizowanych usług (załącznik nr 4  
udziału w 

  
   

do zapytania ofertowego).  postępowaniu i   
   

  opis    

 

oceny ich 

spełnienia   

2. Spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:  
a) Posiadają niezbędne uprawnienia do poprawnego, zgodnego z przepisami 
prawa wykonania przedmiotowego zamówienia; 
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie konieczne do poprawnego 
wykonania zamówienia; 
c) Dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotu   
zamówienia; 
d)  Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,   
e) Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na 
wykonanie zamówienia.   
Wykonawca przedłoży stosowne oświadczenia potwierdzające spełnienie 

ww. warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do zapytania 

ofertowego).      
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Z udziału  w  postępowaniu  zostaną  wykluczone  osoby,  które  są  powiązane 

    z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub 

    osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 
    upoważnionymi  do  zaciągania  zobowiązań  w  imieniu  Zamawiającego  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,  

IX. Informacje o     prokurenta, pełnomocnika,     
 

wykluczeniu 
       

   d) pozostawaniu  w związku małżeńskim, w  stosunku  pokrewieństwa  lub     

     powinowactwa  w  linii  prostej,  pokrewieństwa lub 

     powinowactwa   w   linii   bocznej  do drugiego stopnia  lub   w   stosunku 

     przysposobienia, opieki lub kurateli.    

    Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przedłożenia  oświadczenia 

    (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).   

    Wykonawcy,  którzy nie  przedłożą  ww. oświadczenia zostaną wykluczeni  z 

    dalszego udziału w postepowaniu, a ich oferty zostaną odrzucone. 

     

    Zamawiający  przewiduje  możliwość  zmiany  umowy  zawartej  w  wyniku 

    przeprowadzonego postępowania na drodze aneksu do umowy w następującym 

    zakresie i przypadkach:      

    a) w przypadku zmiany wartości umowy, tj. zwiększenia bądź zmniejszenia 

    stawek podatku od towarów i usług, dotyczących Przedmiotu Zamówienia w 

    wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.  

    U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.), które wejdą w życie po dniu zawarcia 

    umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę Przedmiotu Zamówienia; 

 X. Szczególne   
b)  w  przypadku  rozwiązania  umowy,  jeżeli  z  Zamawiającym  zostanie  

warunki zmiany 
  

   rozwiązana umowa o dofinansowanie przez Centrum Projektów Europejskich;  

umowy 
  

           

    c)  w  przypadku  zmiany  harmonogramu  realizacji  umowy  wynikającej  z 

    postanowień umowy Zamawiającego z CPE, jeżeli umowa ta została zmieniona 

    po udzieleniu zamówienia;     

    d) zmiany/wydłużenia terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy zmiana  

    terminu wykonania umowy wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

    e) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

    

istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy. 
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Termin i miejsce złożenia oferty: 
Oferta powinna być złożona osobiście, lub drogą pocztową, lub usługą kurierską 
do dnia 03.09.2018 r. do godziny 15:00 

    
w formie pisemnej w Biurze Projektu: Al. Armii  Krajowej  80,  35-307  

Rzeszów (decyduje data wpływu). 

 

XI. Termin, miejsce 

i sposób  

złożenia oferty   Oferta musi zawierać następujące elementy:   

    1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, 

    2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym 

    - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

    

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu – załącznik nr 

3 do zapytania ofertowego 

    4. Wykaz usług  – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

     

    

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych. 

 

    
Oferty, które wpłyną po upływie terminu składania ofert zostaną zwrócone 
Wykonawcy. 

     

    
Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 
  

     

 
XII. Kryteria 

 Cena – waga 100%. 
    

 wyboru oferty  
    

    
   

Wykonawca przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać    
   swoją  ofertę  składając  pisemne  oświadczenie.  Oferta  wycofana  nie  będzie 

 XIII. Ocena i 

wybór 
 rozpatrywana.  

  
W  toku  oceny  ofert  Zamawiający  może  żądać  od  wykonawcy  wyjaśnień  

najkorzystniejszej 
 

  
dotyczących złożonej oferty. 

  
oferty 

 

  
Zamawiający dopuszcza możliwość jednokrotnego wezwania wykonawcy do    

   uzupełnienia brakujących dokumentów. 
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XIV. Dodatkowe  
informacje 

 
 
 

 

 

1. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych. 
2. Każdy Wykonawca w ofercie podaje cenę brutto.  
3. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane 

będą w złotych polskich.  
4. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonej przez 

Wykonawcę faktury/rachunku, maksymalnie w terminie 30 (trzydziestu) 
dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury/rachunku, z takim 
zastrzeżeniem, że wystawienie faktury/rachunku nastąpi po podpisaniu 
protokołu odbioru dokumentującego zakończenie realizacji przedmiotu 

danego zamówienia.  
5. Dodatkowo, termin zapłaty może być wydłużony, w przypadku 

nieotrzymania przez Zamawiającego transzy z Instytucji Pośredniczącej, tj. 
Centrum Projektów Europejskich w Warszawie. Z tego tytułu nie należą się 
Wykonawcy żadne odsetki za zwłokę.  

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień umowy w 
sytuacji, gdy nastąpi konieczność wprowadzenia zmian w wyniku zmiany 
wytycznych i zaleceń Instytucji Pośredniczącej i/lub Instytucji 

Zarządzającej i/lub innych ustaleń z Instytucją Pośredniczącą.  
7. Mogące wystąpić w zapytaniu ofertowym nazwy własne (znaki towarowe) 

mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie 
oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie 
„ofert równoważnych". Przez „ofertę równoważną" należy rozumieć taką, 
która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub 

lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych 
spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz 
oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.  

8. Wykonawca zapewnia, iż w ramach wynagrodzenia, bez potrzeby składania 
dodatkowych oświadczeń, przeniesie na Zamawiającego - z chwilą odbioru 
utworów - autorskie prawa majątkowe do utworów.  

9. Przeniesienie prawa autorskiego, o którym mowa w pkt. 8, obejmuje 

następujące pola eksploatacji:  
a) stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i 

przechowywanie niezależnie od formatu, systemu lub standardu,  
b) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, 

systemu lub standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz 

trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, 

włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie  
i rozporządzanie tymi kopiami,  

c) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo 
egzemplarzy,  

d) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, 
zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany),  

e) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne 
odtworzenie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub 
standardzie, a także publiczne udostępnianie Serwisu w ten sposób, aby 
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 
wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie,  

f) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, 
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g) nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą 

naziemną i satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i 

standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe,  
h) prawo do zwielokrotniania kodu (kod źródłowy zostanie dostarczony na 

rzecz Zamawiającego na nośniku CD/DVD/inny) lub tłumaczenia jego 

formy (dekompilacja), włączając w to prawo do trwałego lub czasowego 
zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w 

jakiejkolwiek formie, a także opracowania (tłumaczenia, przystosowania 
lub jakichkolwiek innych zmian) bez ograniczania warunków 

dopuszczalności tych czynności, w szczególności, ale nie wyłącznie, w 
celu wykorzystania dla celów współdziałania z programami 

komputerowymi lub rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do 
obrotu, użyczania, najmu, lub innych form korzystania o podobnej lub 

zbliżonej formie,  
i) zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek, adaptacji utworów 

składających się na Serwis oraz rozporządzanie i korzystanie z takich 
opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej 

umowie,  
j) prawo do określania nazw Serwisu, pod którymi będzie on 

wykorzystywany lub rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, 
włączając w to prawo do zarejestrowania na swoją rzecz znaków 
towarowych, którymi oznaczony będzie Serwis lub znaków towarowych, 
wykorzystanych w Serwisie,  

k) prawo do wykorzystywania Serwisu do celów marketingowych lub 
promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do 
oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów 
działalności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych,  

l) prawo do rozporządzania utworami składającymi się na Serwis i ich 
opracowaniami oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym 
udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych 
powyżej polach eksploatacji.  

10. Skutek rozporządzający przeniesienia całości autorskich praw majątkowych 

nastąpi z chwilą dostarczenia Serwisu na rzecz Zamawiającego. 
Dostarczenie Serwisu zostanie potwierdzone przez Zamawiającego 

złożeniem pisemnego oświadczenia o „otrzymaniu utworu”. Złożenie 
oświadczenia o „otrzymaniu utworu” nie wyłącza uprawnienia 

Zamawiającego do żądania dokonania poprawek lub zmian utworu bądź 
żądania dostarczenia nowej wersji utworu, w przypadku gdy utwór posiada 

wady fizyczne lub prawne, w szczególności nie odpowiada wymogom 
ustalonym przez Strony. Zamawiający nabywa również nieodpłatnie 

własność nośników, na których utrwalono utwory składające się na serwis.  
11. W przypadku zaistnienia po stronie Zamawiającego potrzeby nabycia praw do 

Serwisu na innych polach eksploatacji niż określone w pkt 9, Zamawiający 

zgłosi taką potrzebę Wykonawcy i strony w terminie 14 dni zawrą umowę 

przekazującą autorskie prawa majątkowe na tych polach eksploatacji na rzecz 

Zamawiającego – na warunkach takich jak określone w niniejszej umowie. W 

przypadku uchybienia obowiązkowi zawarcia uzupełniającej umowy we 

wskazanym wyżej terminie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w kwocie 200 zł za 

każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 90 dni.  
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12. W przypadku elementów Serwisu, w szczególności programów 
komputerowych, które są niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania 
a co do których Wykonawcy nie przysługują prawa autorskie, Wykonawca 
udzieli Zamawiającemu licencji – w takim zakresie, w jakim nabył je od 
podmiotów dysponujących prawami do ww. utworów.  

13. Przeniesienie całości praw autorskich na rzecz Zamawiającego na 
wszystkich wymienionych polach eksploatacji zostaje dokonane w ramach 
wynagrodzenia uwzględnionego przez Wykonawcę w ofercie.  

14. Wykonawca oświadcza, że wykonany i dostarczony Serwis jest wolny od 
wad fizycznych i prawnych, służą mu wyłączne majątkowe prawa autorskie 

do wykonanych elementów Serwisu w zakresie koniecznym do 
przeniesienia tych praw na Zamawiającego oraz, że prawa te nie są w żaden 
sposób ograniczone. Nadto Wykonawca oświadcza, że rozporządzenie 

Serwisem nie narusza żadnych praw własności przemysłowej i 
intelektualnej, w szczególności: praw patentowych, praw autorskich i praw 
do znaków towarowych.  

15. Strony ustalają, że gdyby okazało się, iż osoba trzecia zgłasza roszczenia 
pod adresem Serwisu lub utworów będących jego elementami, Wykonawca, 
po zawiadomieniu przez Zamawiającego, nie uchyli się od niezwłocznego 
przystąpienia do wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko takim 

roszczeniom na własny koszt i ryzyko a nadto, że zaspokoi wszelkie 
uzasadnione roszczenia, a w razie ich zasądzenia od Zamawiającego 
regresowo zwróci Zamawiającemu całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie 

związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi 
prawnej.  

16. Jeżeli Serwis ma wady prawne lub zdarzenia, o których mowa powyżej, 
uniemożliwią korzystanie z Serwisu i przysługujących Zamawiającemu 

praw, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie innego Serwisu wolnego od wad, spełniającego 
wymagania określone w niniejszej Umowie, oraz naprawienia szkód 

powstałych z tego tytułu po stronie Zamawiającego. Zamawiający jest 
wtedy także uprawniony do odstąpienia od Umowy, co nie wyłącza 
obowiązku zapłaty przez Wykonawcę odszkodowania, o którym mowa w 
zdaniu poprzednim.  

17. Wykonawca zobowiązuje się, iż nie będzie wykonywał przysługujących mu 
praw osobistych w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu 

praw do Serwisu. W szczególności Wykonawca upoważnia Zamawiającego 
do decydowania o publikacji Serwisu i decydowania o zachowaniu ich 
integralności.  

18. Wykonawca zobowiązuje się do nierejestrowania jako znaków towarowych, 
w imieniu własnym lub na rzecz innym podmiotów, utworów graficznych 
lub słownych stanowiących elementy Serwisu.  

19. Jednocześnie Zamawiający udziela Wykonawcy na czas nieoznaczony, 
niewyłącznej licencji do korzystania z Serwisu. Licencja jest ważna na 

terytorium RP/oraz za granicą. Licencja nie upoważnia do udzielania 
sublicencji ani przenoszenia jej na osoby trzecie – postanowienie niniejsze 
nie dotyczy prawa udzielania nieodpłatnych sublicencji na rzecz Partnerów. 
Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia licencji w formie 

pisemnej w dowolnym czasie, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 
wypowiedzenia.  
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20. Udzielenie licencji, o której mowa w pkt 20, obejmuje następujące pola 
eksploatacji:  
a) stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i 

przechowywanie niezależnie od formatu, systemu lub standardu,  
b) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w 

części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie 

od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzanie do pamięci 
komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie 
takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne 
korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,  

c) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo 
egzemplarzy,  

d) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, 
zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany),  

e) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne 
odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub 
standardzie a także publiczne udostępnianie Serwisu w ten sposób, aby 
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 
wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie,  

f) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,  
g) nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą 

naziemną i satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym 
systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe i platformy  
cyfrowe, 

h) prawo do zwielokrotniania kodu lub tłumaczenia jego formy  
(dekompilacja), włączając w to prawo do trwałego lub czasowego 
zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w 
jakiejkolwiek formie, a także opracowania (tłumaczenia, 
przystosowania lub jakichkolwiek innych zmian) bez ograniczania 

warunków dopuszczalności tych czynności, w szczególności, ale nie 
wyłącznie, w celu wykorzystania dla celów współdziałania z 

programami komputerowymi lub rozwijania, wytwarzania lub  
wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu, lub innych form 
korzystania o podobnej lub zbliżonej formie.  

i) zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek, adaptacji utworów 
składających się na Serwis oraz rozporządzanie i korzystanie z takich 
opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej 
umowie,  

j) prawo do wykorzystywania Serwisu dla celów edukacyjnych lub 
szkoleniowych,  

k) prawo do rozporządzania utworami składającymi się na Serwis i ich 
opracowaniami oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym 
udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich 
wymienionych powyżej polach eksploatacji.  

21. Skutek rozporządzający udzielenia licencji nastąpi z chwilą podpisania 
umowy przez obie Strony.  

22. Udzielenie licencji na rzecz Zamawiającego na wszystkich wymienionych 
polach eksploatacji zostaje dokonane nieodpłatnie.  
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 1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych, 

  licząc od dnia wyznaczonego na termin składania ofert. 

XV. Termin 2. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu związania ofertą, 

związana ofertą  Zamawiający może  zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

  przedłużenie tego terminu. Zamawiający może również przedłużyć termin 

  związania ofertą na wniosek Wykonawcy. 

   
 
 
 
 
 
 

 

Z poważaniem, 

 

Antoni Kamiński - Prezydent 
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