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Zawoja, dnia 30.12.2016 r 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE II 

 

prowadzone na podstawie Procedur udzielania zamówień współfinansowanych ze środków UE z EFRR albo 

Funduszu Spójności w ramach POIiŚ, do których nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

Prawo zamówień publicznych  będących załącznikiem do uchwały nr 3/2015 Zarządu Spółki z dnia 

21.12.2015. 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość 

zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art.4 pkt. 8 ustawy). 

 

INFORMACJA I PROMOCJA PROJEKTU 

Wykonanie i prowadzenie strony internetowej 

 

KONTRAKT NR 8 

realizowany w ramach Projektu pn.: 

„Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja   - etap I” nr POIS.02.03.00-

00-0012/16”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet II: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, 

działanie 2.3. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Zawoja Sp. z o.o.  

Adres: 34-222 Zawoja 1854 

NIP: 5521535806,  

REGON: 356517196, 

Telefon: 33/ 8775-072  

Fax: 33/ 8775-072  

Strona www: www.pgkib.pl; e-mail: pgkib@interia.pl 

Kraj: Polska  

Województwo: małopolskie 

http://www.pgkib.pl/
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Numer KRS 0000100670, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy  

Krajowego Rejestru Sądowego.  

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie, utrzymanie, administrowanie i bieżącą aktualizację strony 

projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko pt. „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja 

- etap I” nr POIS.02.03.00-00-0012/16 

1. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania serwera pod stronę lub wykupienia usługi hostingu na 

własny koszt i we własnym zakresie. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji serwisu internetowego na podstawie informacji 

przesłanych przez osobę wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcą, 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania osobie wyznaczonej do kontaktów  parametrów 

dostępu do serwisu tj. nazwa użytkownika, hasło. 

4. Wykonawca zobowiązany jest aby strona internetowa obligatoryjnie zawierała następujące treści i 

logotypy graficzne:  

a) znak Funduszy Europejskich, z nazwą Programu Infrastruktura i Środowisko,  

b) znak Unii Europejskiej, z nazwą funduszu, z którego projekt uzyskał dofinansowanie, tj 

Fundusz Spójności  

c) Ostateczne wymagania dotyczące  promocji znajdują  się w Poradniku Beneficjenta oraz w 

Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów 

polityki spójności na lata 2014-2020 dostępnych pod poniższymi adresami: 

d) http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-

wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-

informacji-i-promocji/ 

e) http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/7582/karta_wzor_FEIS.pdf 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/7582/karta_wzor_FEIS.pdf
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f) Logotypy do pobrania znajdują się na stronie http://www.pois.gov.pl/strony/o-

programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/  

5. Serwis powinien spełniać wszelkie wymogi prawne dotyczące funkcjonowania stron internetowych. 

W szczególności dotyczy to wymogów związanych z akceptowaniem plików „cookies” oraz 

dostępności dla osób niepełnosprawnych. Serwis powinien zostać wykonany z zastosowaniem 

najlepszych praktyk w dziedzinie budowania witryn www i w zgodności z najnowszymi standardami 

6. Poprawnie wyświetlanie się w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych: Chrome, Mozilla 

Firefox, Internet Explorer, Safari, Internet Opera w użytkowanych obecnie wersjach 

7. Planowana struktura strony: 

- Strona internetowa projektu powinna zawierać stronę główną oraz m.in. zakładki / podstrony takie 

jak: „Aktualności”, „O projekcie”, „Pliki do pobrania”, „Galeria”, „Kontakt”, „Mapa strony”, 

„Formularz kontaktowy”. 

- Branża: Projekt finansowany prze UE. 

- Rodzaj: strona o charakterze informacyjnym. 

8. Wymagania dotyczące wyglądu i funkcjonalności strony: 

- przejrzystość i czytelność, 

- grafika oraz kolory powinny być spójne z systemem identyfikacji wizualnej Narodowej Strategii 

Spójności dla programu POIG, 

- strona www musi być kompatybilna z przeglądarką internetową i systemem użytkownika. 

Technologie użyte do budowy strony powinny zapewnić poprawne wyświetlanie jej na wszystkich 

urządzeniach, systemach i oprogramowaniach, oraz szybkie ładowanie strony, 

- tekst i linki wyraźne, 

- strona optymalizowana do poprawnego wyświetlania w standardowej rozdzielczości, umieszczona 

centralnie, 

- każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do trzeciego poziomu szczegółowości, 

- galeria zdjęć pozwalająca na umieszczanie w artykułach plików graficznych w formie miniatur (pop-

up), które po kliknięciu powiększają się wysuwając na pierwszy plan w nowym oknie. Technologia 

wykonania strony powinna pozwolić na rozbudowę strony. Strona powinna być w pełni obsługiwana 

przez najpopularniejsze przeglądarki: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome oraz 

na urządzeniach mobilnych z systemem Android. 

9. Strona www dodatkowo musi posiadać informację o plikach cookies. 

http://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/
http://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/
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10. Struktura strony może ulec zmianie w trakcie opracowania, po wspólnych konsultacjach Wykonawcy 

z Zamawiającym. 

11.  Wymagania dotyczące wyglądu strony: 

- przejrzystość i czytelność, 

- wygląd nowoczesny, klasyczny, adekwatny do tematyki strony, 

- strona www musi być kompatybilna z przeglądarką internetową i systemem użytkownika. 

Technologie użyte do budowy strony powinny zapewnić poprawne wyświetlanie jej na wszystkich 

urządzeniach, systemach i oprogramowaniach, oraz szybkie ładowanie strony, 

- tekst wyraźny z możliwością regulacji wielkości czcionki, udogodnienia dla osób z 

niepełnosprawnością 

- linki wyraźnie zaznaczone - zgodnie ze standardami panującymi w Internecie, 

- strona optymalizowana do poprawnego wyświetlania w standardowej rozdzielczości, umieszczona 

centralnie, 

- każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. 

12. Informacja o ilości wersji językowych: strona w języku polskim. 

13. Wykonawca przedstawia minimum 3 propozycje projektu graficznego strony, z których Zamawiający 

wybiera jeden odpowiadający projekt graficzny. 

14. Projekty graficzne strony zostaną przedstawione Zamawiającemu do akceptacji na nośniku CD, 

drogą mailową lub w formie wydruku kolorowego poszczególnych stron i podstron. 

15. Po wykonaniu zamówienia Zamawiający nabywa od Wykonawcy autorskie prawa majątkowe do 

strony internetowej, bezterminowo, na zasadzie wyłączności. 

16. Nie dopuszcza się umieszczania reklam własnych na stronie. 

17. Wykonawca zobowiązuje się do obsługi technicznej strony www (aktualizacja, opieka techniczna) 

przez okres trwania projektu od momentu protokolarnego odbioru Strony.  

18. Obsługa techniczna strony www będzie polegać na bieżącym usuwaniu wszelkich błędów w 

funkcjonowaniu strony (w terminie 48 godzin od momentu zgłoszenia problemu na adres mailowy 

wskazany przez Wykonawcę). 

19. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania opieki technicznej nad stroną internetową i aplikacją 

multimedialną, a także do usuwania błędów w trakcie testowania. Wykonawca zapewni pomoc 

techniczną przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00. 

20. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. 

21. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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22. Termin utrzymania, administrowania i bieżącej aktualizacji do 31.12.2018 roku.   

 

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania: 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 

- posiadania wiedzy i doświadczenia;  

 

IV. Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu: 

 

2) oświadczenie o posiadanej wiedzy i doświadczeniu  

3) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (zgodnie z punktem VII) 

 

V. Kryteria oceny ofert: 

 

Kryterium I Cena – 100% 

VI.  Miejsce i termin składania ofert 

 

Ofertę cenową należy: 

1. Złożyć w siedzibie Zamawiającego : PGKIB „ZAWOJA” Sp. z o.o.  34-222 Zawoja 1854 w zamkniętej 

kopercie z dopiskiem: 

Promocja projektu  - Strona internetowa 

NIE OTWIERAĆ PRZED 5 stycznia 2016 , godz. 14.00 

2. Przesłać drogą elektroniczną adres e-mail pgkib@interia.pl 

w terminie do dnia 5 stycznia 2016 , godz. 14.00 , godz. 13.30 
 

VII. W celu uniknięcia konfliktu interesów niniejsze zamówienie  nie może być udzielone podmiotom 

powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 

rozumie się wzajemne powiązania między spółką lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 

w imieniu spółki lub osobami wykonującymi w imieniu spółki czynności związane z przygotowaniem                   

i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające  w szczególności na: 

 

1.  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10 % 
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udziałów lub akcji, 

2. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

3. 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. 

Wykonawcy, spełniający powyższe zostają wykluczeni z postępowania. 

W celu wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu zobowiązany jest do złożenia stosownego 

oświadczenia. 

 

VIII. Istotne postanowienia umowy: 

Załącznik nr 2 

 

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz  

przekazywania oświadczeń i dokumentów. 

 

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą 

przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 

 

X.  Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

 

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania 

w jest  Pan Krzysztof Warmuz tel. 33/ 8775-072 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia 

w godzinach pracy  tj.: 7.30-14.00 

 

 

XI. Opis sposobu obliczania ceny 

 

Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz 

słownie. 

Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 
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XII. Informacje o formalnościach 

 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi  o wyniku postępowania 

poprzez zamieszczenie na stronie internetowej informacji. 

Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia 

o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą. 

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze 

kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w 

przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga. 

Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach 

organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 

 

Załączniki: 

1.Oferta - zał. 1 

2.Projekt umowy - zał. 2 

 

 

 

ZATWIERDZIŁ: 

                                                                                                   …..……………………………….. 

 (data, podpis i pieczęć                                                                                                                             osoby 

zatwierdzającej postępowanie) 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1  
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O F E R T A 

 

 Ja/My niżej podpisany/i 

.............................................................................................................................................   z 

siedzibą:............................................................................................................................... składam/y niniejszą 

ofertę na: 

 

INFORMACJA I PROMOCJA PROJEKTU 

Wykonanie i prowadzenie strony internetowej 

oraz jednocześnie akceptujemy bez zastrzeżeń projekt umowy  stanowiący załącznik nr 2  

- zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 13.12.2016r.  

 

Cenę prac ustala się w wysokości:   

cena netto: …………………………….. zł  

plus podatek VAT ………………………….zł  

tj. cena brutto ……………………………. zł 

(słownie:..................................................................................................................................  

  

 

........................................................  

miejscowość i data 

 

 

............................................................................. 

  

Pieczęć i podpis Wykonawcy lub 

osoby uprawnionej do Reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 2  

 

UMOWA nr ZP.........2016. 

 

zawarta w dniu ......……….......... 2016 r. w Zawoi pomiędzy: 

 

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Budownictwa “ZAWOJA” Sp. Z o.o. 

34 – 223 Zawoja 1854 

NIP: 5521535806,  

REGON: 356517196, 

reprezentowaną przez: 

Krzysztofa Warmuz – Prezesa Zarządu 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a  

................................................................ 

................................................................ 

zwanymi dalej Wykonawcą, 

o następującej treści: 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego przedmiot umowy, polegający na  

wykonaniu, utrzymaniu, administrowaniu i bieżącej aktualizacji strony projektu współfinansowanego ze 

środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pt. 

„Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja - etap I” nr POIS.02.03.00-00-

0012/16  (zwanej dalej „stroną”)  na warunkach i zasadach określonych w dalszej części umowy oraz 

załącznikach. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zarejestrować, skonfigurować i opłacić w imieniu i na rzecz Zamawiającego 

domenę na okres od chwili pełnej akceptacji strony przez Zamawiającego do 31 grudnia 2018 z góry. 

3. Wykonawca zobowiązuje się administrować stroną internetową Zamawiającego w okresie od chwili 

pełnej akceptacji strony przez Zamawiającego do 31 grudnia 2018 

 

§ 2 

1. W terminie 14 dni od zawarcia niniejszej umowy Wykonawca  zaprezentuje Zamawiającemu do 
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wyboru i zatwierdzenia trzy różne projekty graficzne strony (zwany dalej „projektem”), które 

przedstawi na nośniku CD, drogą mailową lub w formie wydruku kolorowego poszczególnych stron i 

podstron. Każdy Projekt strony internetowej będzie zawierać w szczególności zawartość 

merytoryczną i graficzną, zarówno strony głównej jak i podstron. Zamawiający nie ma obowiązku 

wyboru projektu i może zgłosić na piśmie uwagi do przedłożonych projektów w terminie 5 dni od 

dnia przedstawienie projektu graficznego (formie pisemnej lub elektronicznej).  

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do uwzględnienia uwag Zamawiającego i przedstawienia 

poprawionych projektów  w terminie 5 dni do daty zgłoszenia uwag. 

3.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać stronę internetową i zaprezentować ją Zamawiającemu w  

jego siedzibie w terminie 14 dni od zakończenia opisanej powyżej procedury wyboru i akceptacji 

projektu strony. 

4.  Zamawiający akceptuje pisemnie stronę przedstawioną zgodnie z ust. 5.  

5. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego dostarczenia Wykonawcy wszelkich materiałów i 

informacji niezbędnych do wykonania i wdrożenia strony internetowej (np. tekstów, elementów 

grafiki itp.) będących w jego posiadaniu. 

6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu strony lub  błędów na stronie, o 

której mowa w § 1 pkt. 1, Zamawiający wezwie Wykonawcę  do ich usunięcia w terminie 48h od 

zgłoszenia, do czego Wykonawca się zobowiązuje. Zgłoszenie nieprawidłowości następuje mailem 

na adres .................... lub faksem ...............................  albo telefonicznie na numer 

.............................. 

 

§ 3 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 r.  

 

§ 4 

1. Zamawiający może rozwiązać  umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu 

wypowiedzenia, w wypadku nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w 

szczególności naruszenia terminów wynikających z umowy lub wyznaczonych przez Zamawiającego. l 

2. Wykonawca może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu 

wypowiedzenia, w wypadku, gdy Zamawiający będzie zalegał z wypłatą należności, za co najmniej dwa 

kolejne miesiące.  

3. 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 
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Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca 

może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu części wykonanej już umowy. 

4. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie powinno zostać wyrażone na piśmie, pod rygorem 

nieważności, oraz zawierać uzasadnienie.  

 

§ 5 

1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe                           

w rozumieniu ustawy z dnia 04. 02. 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  do projektu oraz do 

strony internetowej bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, na wszystkich polach eksploatacji, a w 

szczególności w zakresie:  

a. utrwalenia utworu na jakimkolwiek nośniku, niezależnie od standardu systemu i formatu;  

b. zwielokrotnienia dzieła jakąkolwiek techniką, w tym dla celów wydawniczych i edytorskich;  

c. publicznego udostępniania utworu w Polsce i poza jej granicami;  

d. wprowadzania dzieła do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu;  

e. publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu                           

i czasie przez siebie wybranym;  

f. rozpowszechniania utworu w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego, 

g. prawo dokonywania zmian, adaptacji lub opracowań  

2. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego prawa zależne do strony internetowej oraz 

prawo do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych do tej strony. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do projektu i do strony internetowej nastąpi z dniem w 

którym nastąpi  akceptacja strony internetowej przez Zamawiającego, o czym mowa w §2 ust. 5 umowy. 

Zamawiający z tym dniem staje się wyłącznie uprawnionym do korzystania i rozporządzania projektem oraz 

stroną. 

4. Na mocy niniejszej umowy przechodzi również na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy 

utworów, powstałych w toku wykonywania umowy, wydanych Zamawiającemu.  

5. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarte jest w wynagrodzeniu określonym 

w § 6 ust. 1 umowy.  

6. Wykonawca zamieści w stopce strony zwięzłe oznaczenie swojego autorstwa. 

7. Wykonawca zapewni, że zarówno część, jak i całość strony internetowej, nie zostały przekazane żadnej 

osobie trzeciej ani, o ile mu wiadomo, nie zostały opublikowane w inny sposób. Wykonawca zapewnia, że 

tylko on dysponuje prawami opisanymi powyżej, że treść strony nie narusza praw osób trzecich, że strona 

nie jest obciążona żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich oraz, że jest on w pełni uprawniony 
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do przeniesienia na Zamawiającego praw, o których mowa powyżej. 

8. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z 

naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od 

obowiązku świadczeń z tego tytułu. 

9. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń, o których mowa w ust. 7, 

Wykonawca będzie zobowiązany do przystąpienia do procesu z interwencją uboczną po stronie 

Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu wejścia w jego miejsce. 

§ 6 

1. Z tytułu należytego wykonania Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodne ze złożoną przez 

Wykonawcę ofertą w kwocie .................. (słownie: ..............................) netto.  

Wynagrodzenie zostanie powiększone o należny podatek od towarów i usług według stawki ...% 

obowiązującej w dniu zawarcia Umowy, w wysokości .................. (słownie: ..............................).  

Łączna kwota wynagrodzenia brutto wynosi .................. (słownie: ..............................).  

2. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, co oznacza, że Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia 

wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z wykonaniem niniejszej 

umowy, w tym koszty rejestracji domeny. 

3.Wynagrodzenie płatne będzie w częściach 

1) 50% kwoty ustalonej § 6 pkt 1.  tj. …………. ( słownie: …………………………… ) netto wypłacone będzie po 

ostatecznej akceptacji strony internetowej zgodnie z § 2 ust. 5 i 6 umowy. Wynagrodzenie zostanie 

powiększone o należny podatek od towarów i usług według stawki ..…...% obowiązującej w dniu zawarcia 

Umowy, w wysokości .................. (słownie: ..............................).  

2) pozostała część 50% kwoty ustalonej § 6 pkt 1.  tj. …………. ( słownie: …………………………… ) netto  będzie 

wypłacana w częściach, , do końca obowiązywania umowy, w okresach miesięcznych. Wykonawca 

miesięcznie będzie otrzymywał kwotę .................. (słownie: ..............................) netto. Wynagrodzenie 

zostanie powiększone o należny podatek od towarów i usług według stawki …...% obowiązującej w dniu 

zawarcia Umowy, w wysokości .................. (słownie: ..............................). Miesięczna łączna kwota 

wynagrodzenia brutto wynosi .................. (słownie: ..............................).  

4. W przypadku ustawowego zwiększenia stawki podatku od towarów i usług VAT kwota brutto 

wynagrodzenia nie podlega zmianie.  

5. Na kwotę, określoną w ust. 1, składa się wynagrodzenie za realizację usług stanowiących przedmiot 

umowy, o których mowa w § 1 Umowy, oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w 

§ 5. 
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§ 7 

1.Płatności z tytułu umowy będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze 

VAT/rachunku: 

1) w przypadku  wynagrodzenia, o którym mowa w §6 ust 3 pkt 1 - wystawionej przez Wykonawcę po 

dokonaniu akceptacji strony WWW, wystawionej na koniec miesiąca, w którym akceptacja nastąpiła, 

2) w przypadku wynagrodzenia, o którym mowa w §6 ust 3 pkt 2 - wystawionej przez Wykonawcę na 

koniec każdego miesiąca.  

2. Do każdej faktury VAT/rachunku, odniesionej do wynagrodzenia, o którym mowa w §6 ust 3 pkt 2 

Wykonawca załączy raport z wykonania umowy w danym miesiącu, zawierający szczegółowy wykaz spraw 

prowadzonych w tym okresie w ramach realizacji umowy.  

3. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury VAT.  

4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

5. Przeniesienie na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

§8 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba, że 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nastąpiło z powodu siły wyższej, lub z wyłącznej winy 

Zamawiającego.  

2. Strony ustalają kary umowne w następujących przypadkach i wysokości: 

a) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, albo 

rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy, albo bezzasadnego 

rozwiązania umowy przez Wykonawcę,  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% 

kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1;  

b) opóźnienia Wykonawcy w stosunku do któregokolwiek terminu wyznaczonego przez Zamawiającego lub 

wynikającego z umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% kwoty, o 

której mowa w § 6 ust. 3 pkt. 1), za każdy dzień lub godzinę opóźnienia (w zależności, czy termin 

wyznaczony został w dniach, czy godzinach) 

c) nienależytego administrowania stroną internetową lub przerwy w działaniu strony dłuższej niż 24 godziny, 

co uniemożliwia lub znacząco utrudnia poprawne działanie strony Zamawiającego, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% kwoty, o której mowa w § 6 ust. 3 pkt. 2), za każdy dzień 
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opóźnienia lub nienależytego administrowania.  

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z  w wynagrodzeniem przysługującym na 

podstawie niniejszej umowy. . 

5. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 

§ 9Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.   

 

§ 10 

1. Osobą ze strony Zamawiającego wyznaczoną do kontaktów wynikających z realizacji umowy jest 

..................................................., tel.: ......................, e-mail: ....................................  

2. Osobą ze strony Wykonawcy wyznaczoną do kontaktów wynikających z realizacji umowy jest 

................................................, tel.: ......................,  e-mail: ....................................  

 

§ 11 

Strony będą starały się rozwiązać polubownie wszelkie spory powstałe w związku z realizacją umowy. W 

wypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, spory rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającego.  

 

§ 12 

1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych 

obowiązujących przepisów prawa.  

 

§ 13 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 

 

 

Załączniki: 

1. Zapytanie ofertowe 

2. Oferta Wykonawcy 

 


