
 
 

 

 

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Rzeszów, 8 marca 2018 r. 

 

Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E  N R  P R O G / E D U / 2 0 1 8  

d o t y c z ą c e  o p r a c o w a n i a  p r o g r a m u  a k t y w i z a c j i  e d u k a c y j n e j   
m ł o d z i e ż  N E E T  w r a z  z  m o d y f i k a c j ą  

n a  p o t r z e b y  r e a l i z a c j i  p r o j e k t u  pn.  
„Młodzież NEET – nowe metody aktywizacji oparte na współpracy ponadnarodowej” 

 
 

I. Zamawiający 
 

Educare et Servire Fundacja Antoniego Kamińskiego 

ul. Rynek 21 
39-200 Dębica 
Telefon: 14 676 08 02 

Adres e-mail: akaminski@educare.pl   
Strona internetowa: www.educare.pl 
 

Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielania odpowiedzi na 
zapytania Wykonawców:  
 
Agata Woś - awos@educare.pl 
 
 

II. Postanowienia ogólne 

 
W związku z realizacją projektu pn. „Młodzież NEET – nowe metody aktywizacji oparte na współpracy 
ponadnarodowej”, w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca 
ponadnarodowa, Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, zapraszamy niniejszym do złożenia oferty na wykonanie 
zamówienia dotyczącego opracowania programu aktywizacji edukacyjnej młodzieży NEET 

wraz z modyfikacją.  

 
Celem głównym projektu jest wypracowanie oraz wdrożenie przez min. 50 podmiotów w całym kraju, 
do 30.09.2019, przy współpracy z Partnerem ponadnarodowym, nowych rozwiązań i instrumentów, 
opartych na narzędziach i praktykach stosowanych w Wielkiej Brytanii, umożliwiających zwiększenie 
możliwości zatrudnienia osób młodych bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu 
(tzw. młodzieży NEET), co w efekcie pomoże tym osobom podjąć/utrzymać aktywizację 

edukacyjną/zawodową. 
 
Postępowanie niniejsze toczy się w trybie rozeznania rynku.  
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  
 
 

1. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego: 

 
a. wywieszenie na stronie internetowej Zamawiającego: www.educare.pl 
b. dostarczenie zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców. 

 
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – kody CPV:  

a. Kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne. 
 

3. Termin wykonania zamówienia: 
a) Opracowanie programu aktywizacji edukacyjnej młodzież NEET – do 20.04.2018 r. 
b) Modyfikacja - do 31.12.2018 r.  

 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Rodzaj zamówienia: usługa.  
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2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu aktywizacji edukacyjnej 

młodzież NEET wraz z modyfikacją, które zostaną osadzone na platformie 
internetowej. 

3. Młodzieżą NEET są osoby młode, w wieku 15-29 lat bez pracy, nieuczestniczące w kształceniu i 
szkoleniu. 

4. Wymagania techniczne i merytoryczne:  
a. program będzie dopasowany do obowiązującego prawodawstwa PL i UE, 
b. program oparty będzie na rozwiązaniach z Wielkiej Brytanii (Zamawiający przekaże raport 

przekazany od partnera projektu z Wielkiej Brytanii)  
c. program będzie uwzględniał całość grupy docelowej w kraju, tj. młodzież NEET m.in. z 

dostępem do IT i bez. 

d. Program zostanie przygotowane w języku polskim. Napisane językiem prostym i 
zrozumiałym.  

6. Struktura programu musi być czytelna, przejrzysta, logiczna, a treść merytoryczna ułożona w 
sposób logiczny i uzasadniony dydaktycznie. 

7. Poszczególne rozdziały programu muszą być spójne, wolne od błędów ortograficznych, 
interpunkcyjnych, stylistycznych, błędów formatowania. 

8. W przypadku wykorzystywania grafik np. w postaci zdjęć lub rysunków - powinny być jednak 

przygotowane w sposób profesjonalny, z uwzględnieniem jakości, przejrzystości, czytelności. 
Grafika musi mieć format .jpg lub .png. Wykorzystane grafiki nie mogą w żaden sposób 
obciążać Zamawiającego kwestiami praw autorskich.  

9. Modyfikacja polegać będzie na przeprowadzeniu niezbędnych prac modyfikacyjnych 
opracowanego programu aktywizacji edukacyjnej młodzieży NEET w terminie do 31.12.2018 r. 
na podstawie sugestii przekazanych przez Zamawiającego. 

10. Termin realizacji umowy: w przedziale czasowym od dnia podpisania umowy do 20.04.2017 r. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe 
terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą. 

11. Autorskie prawa majątkowe do materiałów edukacyjnych zarówno ich treści merytorycznej i 
elementów graficznych (zdjęć, rysunków, grafik) przechodzą w ramach wynagrodzenia 
wskazanego przez Wykonawcę w ofercie na Zamawiającego. Przygotowane materiały 
edukacyjne powinny być autorskie i cechować się nowatorskim i innowacyjnym podejściem do 

tematyki. Niedopuszczalne jest wykorzystanie materiałów już wdrożonych w innych 

projektach/przedsięwzięciach dla innych podmiotów Zamawiających. 
12. Wykonawca przekaże Zamawiającemu opracowane materiały edukacyjne w wersji 

elektronicznej.  
13. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na wszystkich materiałach dostarczonych przez 

Zamawiającego logotypów i informacji o współfinansowaniu ze środków UE.  
14. Ponadto zamawiający oczekuje od Wykonawcy pełnej współpracy w zakresie:  

o uzgadniania kwestii dotyczących zawartości merytorycznej programu oraz ich zawartości 
graficznej. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wstępnej propozycji 
opracowanych materiałów. Zamawiający w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia 
otrzymania propozycji opracowanych materiałów edukacyjnych zgłosi uwagi, zmiany, 
wnioski o uzupełnienie danych, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w całości i 
wprowadzić do opracowania w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia ich zgłoszenia 
przez Zamawiającego. Wykonawca nie może zaproponować w złożonej ofercie dłuższego 

terminu usunięcia uwag. Zastrzeżenie dłuższego terminu będzie skutkował odrzuceniem 
oferty Wykonawcy.  

o Wykonawca przekaże Zamawiającemu elektroniczną ostateczną wersję opracowanego 
programu uwzględniającą uwagi.  

o utrzymywania stałego kontaktu (wyznaczenie osoby/osób do kontaktu roboczego, 
spotkań roboczych, telefonicznych, poprzez e-mail, pisemnego); 

o przekazywania na każde życzenie Zamawiającego dodatkowej, pełnej informacji  

o stanie realizacji zamówienia; 
o konsultowania z Zamawiającym wszelkich innych istotnych kwestii związanych  

z realizacją zamówienia. 
15. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi, 

w tym koszty dostarczenia materiałów do Zamawiającego, opracowania, koszty przeniesienia 
majątkowych praw autorskich.  

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. 
17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia płatności zaliczkowych do umowy  

z Wykonawcą.  
18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu płatności wynagrodzenia  

w razie opóźnień związanych z przekazaniem środków finansowych przez instytucję 
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pośredniczącą Centrum Projektów Europejskich w Warszawie. W takim przypadku płatność 

nastąpi w terminie ustalonym przez Zamawiającego. W przypadku, o którym mowa wyżej 
Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy odsetek ustawowych.  

 
 

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków: 

 
1. O realizację zamówienia mogą się ubiegać wszystkie podmioty – osoby fizyczne, osoby prawne, 

jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które spełniają poniższe wymogi: 
 

a. Posiadają odpowiednie kompetencje i/lub uprawnienia do prawidłowego 
wykonania zamówienia.  

b. Dysponują potencjałem technicznym i zawodowym niezbędnym do prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia. 

 
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunku dotyczącego 

kompetencji/uprawnień, posiadania potencjału technicznego oraz zawodowego niezbędnego do 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, według formuły spełnia/nie spełnia, na podstawie 
Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do niniejszego 
zapytania ofertowego). 
 

c. Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, tj. wykonawcy, którzy wykonali 
co najmniej jedno zamówienia porównywalne, tj. polegające na usłudze 
opracowania programu aktywizacji. 

 
Wykonawca przedłoży wykaz zrealizowanych usług (załącznik nr 4 do niniejszego zapytania 
ofertowego) potwierdzonych referencjami/poświadczeniem. 

 
d. Zadeklarują w złożonej ofercie, że usuną zgłoszone przez Zamawiającego uwagi 

do przygotowanego programu aktywizacji edukacyjnej młodzieży NEET w 

terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia uwag.  
 

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę ww. warunku według formuły spełnia/nie 
spełnia – na podstawie analizy przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia w formularzu 
ofertowym (Załącznik nr 1). 
 
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 
 
Do wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę formularza ofertowego (Załącznik Nr 1), na które 
składana jest oferta, należy dołączyć: 
 

a. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, 
b. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

c. Wykaz zrealizowanych usług wraz z referencjami/poświadczeniami. 
  
Powyższe załączniki należy przedstawić w oryginale, obić pieczęcią firmową (jeżeli oferta składana 

jest przez podmiot) wraz z czytelnym podpisem oraz opatrzyć aktualną datą.  
 
W przypadku złożonych oświadczeń, na poziomie podpisywania umowy Zamawiający może żądać 
przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających zgodność oświadczeń ze stanem 

faktycznym. Zamawiający może również na etapie weryfikowania złożonych ofert zobowiązać 
podmiot składający ofertę do przedstawienia innych dokumentów potwierdzających spełnianie 
wymagań.  
 
Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub 
niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało 

odrzuceniem oferty. 
 
V. Informacje o wykluczeniu 

 
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 
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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 udziałów lub co najmniej 10% 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.  
 
Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia stosownego oświadczenia, określonego w załączniku 

nr 2 do zapytania ofertowego.  
Wykonawcy, którzy nie przedłożą ww. oświadczenia zostaną wykluczeni z dalszego udziału w 
postepowaniu, a ich oferty zostaną odrzucone. 
 
VI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga) 
 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami wyboru: 

 
– Cena – 100% 

 
VII. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty 
 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny. Kryterium cena 

rozpatrywana będzie na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej 

przez wykonawcę na formularzu oferty. Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na 
podstawie poniższego wzoru: 

 
Cena brutto  – 100 pkt. 
C = (Cmin : C0) x 100 
gdzie: 

C - liczba punktów przyznana danej ofercie dla danej części zamówienia, 
Cmin - najniższa cena spośród ważnych ofert złożonych dla danej części  

C0 - cena  badanej oferty złożonej dla danej części. 
 
2. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100.  
3. Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. 
4. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

5. W sytuacji, gdy cena najkorzystniejszej oferty, będzie przekraczała wartość określoną w 
budżecie projektu dla tego zamówienia, Zamawiający może wycofać się ze złożenia zamówienia lub 
podjąć negocjacje z oferentem w celu uzgodnienia jego ostatecznej wartości.  
6. W sytuacji, gdy cena będzie rażąco niska względem cen rynkowych, które zostały przez 
Zamawiającego na początku realizacji projektu zbadane i zmierzone, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość wezwania oferenta do przedłożenia innych dokumentów, które potwierdzą potencjał 
oferenta i zagwarantują jakość i terminowość przeprowadzonych prac. 

7. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa, o co najmniej 30% od szacowanej 
wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający 
odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z 

dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. 
8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy. 
 

 
VIII. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert 

 
1. Oferta powinna być przekazana:  

a. osobiście w biurze projektu, adres:  
Educare et Servire 
ul. Rynek 21 
39-200 Dębica 

b. pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres: 
Educare et Servire 
ul. Rynek 21 
39-200 Dębica 
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2. Termin składania ofert upływa dnia: 16 marca 2018 r. o godz. 8:30. Oferty złożone po tym 
terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i zostaną niezwłocznie 
zwrócone Wykonawcom. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do 
siedziby Zamawiającego (o złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego).  

3. Dodatkowe informacje dotyczące składania ofert można uzyskać w Biurze Projektu w Rzeszowie  
(ul. Rynek 21, 39-200 Dębica). Osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji jest Agata Woś, e-
mail: awos@educare.pl, tel. 795 578 681. 

 
IX. Sposób przygotowania oferty oraz forma jej składania 
 

1. Ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu (Załącznik  
nr 1).  

2. Cenę oferty należy podać w złotych polskich (PLN).  
3. Ceną oferty jest całkowitą cena brutto wraz ze wszystkimi należnymi składkami za 

opracowanie programu aktywizacji edukacyjnej młodzieży NEET wraz z modyfikacją.  
4. W cenie usługi wskazanej zgodnie z kryteriami oceny ofert Wykonawca zobowiązany jest ująć 

wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia oraz wszystkie koszty 

wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie 
byłaby możliwa. Wskazując cenę, należy uwzględnić: m.in. koszt przeniesienia autorskich praw 
majątkowych, podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania 
ofert (jeśli dotyczy), wszystkie należne składki (np. zdrowotne, społeczne itp. - jeśli dotyczy) 
oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których 
realizacja zamówienia nie byłaby możliwa. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się 
wariantowości cen.  

5. W przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, 
podana w ofercie cena jest wartością ostateczną, zawierającą wszelkie koszty Zamawiającego 
oraz Wykonawcy związane z realizacją przedmiotowego zamówienia z uwzględnieniem 
wszystkich opłat publiczno-prawnych (w tym m. in. składki na ubezpieczenie zdrowotne i 
społeczne, które zobowiązany jest opłacić Zamawiający). 

6. Nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane w pkt. IV niniejszego zapytania 

ofertowego.  
7. Oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku wypełnienia 

odręcznego należy tego dokonać dużymi drukowanymi literami w sposób czytelny. 
8. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym 

Rejestrze Sądowym, wypisie z ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumencie 
zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym (jeśli dotyczy). W razie podpisania oferty przez 
osobę upoważnioną – wymagane jest przedłożenie do oferty pełnomocnictwa.  

9. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być trwale spięte. 
10. Zamawiający odrzuci ofertę niespełniającą warunków formalnych lub złożoną po terminie. 

Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia. 
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania ofertowego,  

a także jego odwołania lub unieważnienia oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w 
szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych 
przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. 

12. W toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert i załączonych dokumentów.  

13. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia upływu 

terminu na złożenie ofert.  
14. Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).  
15. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający upublicznia informację o wyniku 

postępowania w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe. Informację  

o wyniku postępowania przesyła się do wykonawców, którzy złożyli oferty. Informacja o 
wynikach postępowania zawierać będzie co najmniej nazwę wybranego wykonawcy. Na 
wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, Zamawiający udostępni wnioskodawcy protokół 
postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 

16. Zamawiający zawiera umowę z wybranym Wykonawcą, we wskazanym terminie po ogłoszeniu 

wyniku postępowania, według wzoru oraz w miejscu i w czasie wskazanym przez 
Zamawiającego. Umowa jest zawierana w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
 
 

X. Określenie warunków zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

mailto:awos@educare.pl
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1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej 
umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy.  

2. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:  

a. zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym 
dokumentów programowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 
2014-2020, mających wpływ na realizację umowy.  

b. zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.  
c. zmiany terminu płatności.  
d. zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia 

ekonomicznego i/lub technicznego). 
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być 

dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod 
rygorem nieważności. 

 

XI. Przeniesienie majątkowych praw autorskich: 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego całości autorskich praw 

majątkowych i praw pokrewnych, łącznie z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na 

wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do utworów, które zostaną wytworzone  

w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia oraz ich wszystkich elementów np. 

graficznych, w związku z realizacją umowy, zwanych dalej „Utworem”.  

2. Przeniesienie praw o których mowa w pkt 1 uprawnia Zamawiającego do nieograniczonego  

w czasie korzystania i rozporządzania Utworem, w kraju i za granicą.  

3. Przeniesienie prawa autorskiego, o którym mowa w ust. 1, obejmuje następujące pola 

eksploatacji:  

a) 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 

techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez 

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, 

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

c) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub 

jakiekolwiek inne zmiany), 

d) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie 

i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie a także publiczne udostępnianie Utworu 

w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 

wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, 

e) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, 

f) 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, 

g) prawo do określania nazw Utworu, 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 Utwór lub znaków towarowych 

wykorzystanych w Utworze, 

h) prawo do wykorzystywania Utworu 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 przedmiotów jego własności, a także dla celów 

edukacyjnych lub szkoleniowych, 

i) prawo do rozporządzania opracowaniami Utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania, 

w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach 

eksploatacji, 

5. Skutek rozporządzający przeniesienia całości autorskich praw majątkowych nastąpi  

z chwilą dostarczenia Utworu na rzecz Zamawiającego. Dostarczenie Utworu zostanie 

potwierdzone przez Zamawiającego złożeniem pisemnego oświadczenia o „otrzymaniu 
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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 Utwór.  

6. W przypadku zaistnienia po stronie Zamawiającego potrzeby nabycia praw do Utworu na 

innych polach eksploatacji niż określone w punkcie 3, 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. 

7. Przeniesienie całości praw autorskich na rzecz Zamawiającego na wszystkich wymienionych 

polach eksploatacji zostaje dokonane w ramach wynagrodzenia wynikającego z podpisanej 

umowy.  

8. Wykonawca oświadcza, że wykonany i dostarczony Utwór jest wolny od wad fizycznych  

i prawnych, służą mu wyłączne majątkowe prawa autorskie do wykonanych elementów Utworu 

w zakresie koniecznym do przeniesienia tych praw na Zamawiającego. Nadto Wykonawca 

oświadcza, że rozporządzenie Utworem nie narusza żadnych praw własności przemysłowej i 

intelektualnej, w szczególności: praw patentowych, praw autorskich i praw do znaków 

towarowych. 

9. Strony ustalają, że gdyby okazało się, iż osoba trzecia zgłasza roszczenia pod adresem 

Utworu, 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. 

10. Jeżeli Utwór ma wady prawne lub zdarzenia, o których mowa powyżej, uniemożliwią 

korzystanie z Utworu i przysługujących Zamawiającemu praw, Wykonawca zobowiązany jest 

do dostarczenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie innego Utworu wolnego od 

wad, spełniającego wymagania określone w niniejszej Umowie, oraz naprawienia szkód 

powstałych z tego tytułu po stronie Zamawiającemu. Zamawiający jest wtedy także 

uprawniony do odstąpienia od umowy, co nie wyłącza obowiązku zapłaty przez Wykonawcę 

odszkodowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

11. Wykonawca zobowiązuje się, iż nie będzie wykonywał przysługujących mu praw osobistych  

w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu praw do Utworu. W szczególności 

Wykonawca upoważnia Zamawiającego do decydowania o publikacji Utworu i decydowania o 

zachowaniu ich integralności. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do nierejestrowania jako znaków towarowych, w imieniu własnym 

lub na rzecz innym podmiotów, utworów graficznych stanowiących elementy Utworu.   

13. Jednocześnie Wykonawca udziela Zamawiającemu na czas nieoznaczony, niewyłącznej licencji 

do korzystania z Utworu. Licencja nie upoważnia do udzielania sublicencji ani przenoszenia jej 

na osoby trzecie – postanowienie niniejsze nie dotyczy prawa udzielania nieodpłatnych 

sublicencji na rzecz Partnerów. Licencja jest ważna na terytorium RP/oraz za granicą. 

Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia licencji w formie pisemnej w dowolnym 

czasie, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

14. Udzielenie licencji, o której mowa w pkt. 12, obejmuje następujące pola eksploatacji:  

a) 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 

techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez 

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, 

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



 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
8 

 

c) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub 

jakiekolwiek inne zmiany), 

d) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie 

i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie a także publiczne udostępnianie Utworu 

w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 

wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, 

e) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, 

f) 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, 

g) opracowywania Utworu, w szczególności rozpowszechniania i publikowania nowych wydań 

Utworu, także w wersji zmienionej, 

h) prawo do wykorzystywania Utworu dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych. 

15. Skutek rozporządzający udzielenia licencji nastąpi z chwilą dostarczenia Utworu na rzecz 

Zamawiającego. Zamawiający nabywa również nieodpłatnie własność nośników, na których 

utrwalono Utwór. 

16. Udzielenie licencji na rzecz Zamawiającego na wszystkich wymienionych polach eksploatacji 

zostaje dokonane nieodpłatnie. 

 
         Z poważaniem, 
 
 

         Antoni Kamiński 
      Prezydent Fundacji  

 
 
Załączniki:  
 
1. Formularz ofertowy 

2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
4. Wykaz usług 


