Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach
Ul. Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice, Regon 292650289, NIP 664-19-43-885
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Oznaczenie sprawy: A.26.2.2021

Starachowice, dnia 23.02.2021 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
1.

ZAMAWIAJĄCY:
MUZEUM PRZYRODY I TECHNIKI EKOMUZEUM
IM. JANA PAZDURA W STARACHOWICACH
Ul. Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice

zaprasza do złożenia oferty na

„Wykonanie portalu internetowego”
INFORMACJE NIEZBĘDNE DO PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY:
1)

opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu strony internetowe WWW
dla Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach :
opracowanie koncepcji,
a) opracowanie koncepcji
b) przygotowanie projektu graficznego,
c) wykonanie strony,
d) zamieszczenie na serwerze,
e) połączenie z systemem do zarządzania treścią (CMS),
f)

przeprowadzenie szkolenia z obsługi systemu,

g) termin realizacji: 30-60 dni, od daty przekazania Zleceniobiorcy wszystkich wymaganych
materiałów,
h) wykorzystane technologie: php, mysql, html, css, js,
i)

przygotowanie i przekazanie dokumentacji;

j)

zapewnienie zgodności z wytycznymi standardu WCAG 2.1

k) serwis.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1

„Specyfikacja

zamówienia” oraz załącznik nr 2 – „Istotne postanowienia umowy”.
2)

terminy wykonania zamówienia:
b. Wykonanie zmówienia 35 dni od daty zatwierdzenia koncepcji przez Zamawiającego
c. Serwis strony 2 lata od daty uruchomienia strony.
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3)

informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z wykonawcami:
Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami za pośrednictwem poczty
elektronicznej i telefonicznie. Osobą uprawnioną do kontaktu jest Marek Żelazko,
marek.zelazko@ekomuzeum.pl, tel. 41275 40 83, kom. 783 730 089.

4)

termin związania ofertą:
14 dni.

5)

opis sposobu przygotowywania ofert:
Wykonawca złoży ofertę w formie pisemnej zgodnie z treścią formularza ofertowego –
załącznik nr 3. Oferty powinny być składane w zaklejonych kopertach opatrzonych napisem:
„OFERTA na: „Wykonanie strony WWW.” – nr ref. A.26.2.2021.

6)

miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach, ul.
Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice, budynek biura I piętro, Dział zamówień publicznych
i administracji w terminie do 04.03.2021 r. do godziny 13:00.

7)

opis sposobu obliczenia ceny:
Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie oferty wszelkie elementy wymagane w
Zaproszeniu do złożenia oferty i załącznikach, pozwalające na należyte wykonanie
zamówienia. Cena podana na ofercie ma charakter ryczałtowy w rozumieniu Kodeksu
cywilnego.
Wykonawca poda wynagrodzenie za przeniesienia praw autorskich jako procent wartości
całkowitego wynagrodzenia poszczególnych części zamówienia i całości zamówienia..
Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki
poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich.

8)

opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
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Wykonawca zobowiązany będzie podpisać umowę w miejscu i czasie wskazanym przez
Zamawiającego. Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy
z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
10)

zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w

Istotnych postanowieniach umowy

stanowiących załącznik nr 2
11) Wykaz załączników.
(1) Specyfikacja zamówienia.
(2) Istotne postanowienia umowy.
(3) Formularz ofertowy.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości nie
przekraczającej kwoty 130 000,0 zł w Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach –
zarządzenie Dyrektora Muzeum z dnia 04.01.2021 r. dostępnego na stronie BIP Zamawiającego pod adresem URL:
https://www.e-bip.org.pl/upload/00395/06706/0360300-39951988.pdf . oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
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….……………………………………………
Data i podpis kierownika zamawiającego
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Załącznik nr 1

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA
Budowa strony będzie polegała przede wszystkim na dostosowaniu strony
http://ekomuzeum.pl do spełnienia wymagań Web Content Accessibility Guidelines
(zgodność z wymaganiami WCAG 2.1. AA określonymi w ustawie o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, Dz. U. 2019 poz. 848 z
późn. zm.) dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób
niepełnosprawnych oraz zapewnienie responsywności.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca dokona również instalacji i konfiguracji
przedmiotowej strony na serwerze, wskazanym i utrzymywanym przez Zamawiającego.

Budowa nowej strony http://ekomuzeum.pl, będzie obejmowała:
1. Kompatybilność z minimum następującymi przeglądarkami internetowymi w ich
standardowych konfiguracjach: Mozilla Firefox w wersji 60.0.0 (lub nowszych), Internet
Explorer w wersji 11.0.0 (lub nowszych), Opera w wersji 53.0.0 (lub nowszych), Safari
11.0.0 (lub nowszych), Chrome 67.0.0 (lub nowszych), Microsoft Edge 42.0.0 (lub
nowszych).
2. Poprawne wyświetlanie na najpopularniejszych urządzeniach (w szczególności na
urządzeniach mobilnych) – tzw. responsywność.
3. Wykonanie strony zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 oraz ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2020
r. poz. 346) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów

dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.
4. Struktura i szata graficzna:
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teleinformatycznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) w szczególności spełniających
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4.1.

Szata graficzna zgodna z koncepcją i wizją określoną przez zleceniodawcę (w
tym kolorystyka serwisu zgodna z zaleceniami Zamawiającego oraz odcieniami czerni
na okoliczność np. żałoby narodowej).

4.2.

Budowa strony niewymagająca od użytkownika instalowania dodatkowego
oprogramowania ani dodatków do przeglądarek (jeśli któryś z elementów strony nie
może być z jakiegoś powodu wyświetlony, np. z powodu nietypowych ustawień
przeglądarki, użytkownik powinien zostać poinformowany, dlaczego tak się dzieje i w
jaki sposób można to poprawić).

4.3.

Wdrożenie na stronie modułu wyszukiwarki: wyszukiwarka w formie pola
tekstowego.

4.4.

Możliwość wydruku treści strony.

4.5.

Podział treści zawartych w serwisie na różne działy, jak np. aktualności,
ogłoszenia, które można będzie dzielić na dodatkowe podstrony.

4.6.

Stworzenie różnych systemów nawigacji, które będzie można modyfikować za
pomocą systemu zarządzania treścią.

5. System zarządzania treścią (CMS) oparty o rozwiązania open source (Wordpress lub
Joomla):
5.1.

Umożliwienie zarządzania treścią za pomocą systemu zarządzania treścią
(CMS), interfejsu oraz puli użytkowników.

5.2.

Umożliwienie dalszego rozwoju serwisu przez CMS po wygaśnięciu Umowy z
Wykonawcą, a w szczególności nagłówka i stopki, w tym zmiany logo oraz układu
menu nawigacyjnego i rozmieszczenia poszczególnych elementów strony.

5.3.

Zastosowanie systemu CMS:
5.3.1. czytelny panel administracyjny służący do pełnej obsługi serwisu,
5.3.2. dowolne tworzenie i edycja struktury serwisu www (działy/poddziały),
5.3.3. automatyczne tworzenie wersji do wydruku dla każdej pod strony serwisu,
5.3.4. automatyczne tworzenie mapy serwisu,
5.3.5. odporność systemu między innymi na ataki XSS, SQL Injection, CSRF

dokonywana jest aktualizacja na wniosek zamawiającego.
6. Wymagane funkcje systemu zarządzania treścią (CMS):
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5.3.6. aktualizacja sytemu CMS do jego najnowszych i bezpieczniejszych wersji w
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6.1.

Dodawanie i usuwanie podstron w portalu.

6.2.

Tworzenie i edycja podstron z uwzględnieniem formatowania tekstu stron, w
trybie WYSIWYG (pogrubienie, kursywa, podkreślenie, indeks górny, indeks dolny,
wyrównanie do lewej, wyrównanie do prawej, wycentrowanie, wyjustowanie,
formatowanie przy użyciu zdefiniowanych styli, zmiana kroju pisma, możliwość
przypisania listy numerowanej, wypunktowania numerycznego, możliwość
przypisania list, możliwość dokonywania wcięć w tekście).

6.3.

Wykonywanie operacji kopiuj, wklej, wytnij umożliwiających wymianę treści
z edytorami tekstowymi.

6.4.

Publikacja krótkich treści w dziale aktualności w następującej formie: tytuł
wiadomości/artykułu, lead, zdjęcie/grafika do newsów jako ilustracja wiadomości (na
stronie głównej obok streszczenia wiadomości), treść główna, galeria zdjęć,
załączniki do informacji, data publikacji, przyporządkowanie treści do odpowiedniej
kategorii.

6.5.

Wstawianie belki rozdzielczej.

6.6.

Wstawianie odnośników do innej podstrony portalu lub innej strony
internetowej

6.7.

Zamieszczanie plików video w formatach .MP4, .SWF, .AVI, .RM.

6.8.

Wstawianie tabel z możliwością edycji.

6.9.

Dodawanie do każdej z podstron oraz aktualności galerii fotograficznej:
6.9.1. możliwość wskazania kilku plików graficznych na dysku jednocześnie podczas
ich uploadu na serwer;
6.9.2. automatyczne przeskalowanie uploadowanych grafik do żądanych rozmiarów;
6.9.3. możliwość opisania każdej z grafik za pomocą nazwy.

6.10.

Ustawianie właściwości podstrony (tytuły, opisy, streszczenia, data

Tworzenie adresów przyjaznych użytkownikowi (user-friendly url).

6.12.

Ustawianie dla danej podstrony wybranego szablonu z wprowadzonych do

systemu.
6.13.

Archiwizacja danych (opublikowanych wiadomości).
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automatycznej publikacji oraz funkcja ukrycia podstrony).
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6.14.

Optymalizacja pozycjonowania serwisu (user-friendly url, tagowanie);

6.15.

Tworzenie bazy danych na podstawie treści zawartych na stronie;

7. Wielopoziomowy system uprawnień:
7.1.

Tworzenie grup użytkowników zarządzających stroną.

7.2.

Przypisywanie poszczególnym grupom wybranych uprawnień funkcjonalnych.

8. Zarządzanie plikami:
8.1. Dostęp do plików (w szczególności grafiki, audio i video) zapewniony z poziomu
CMS.
8.2. Możliwość umieszczenia na stronie wybranych z repozytorium plików za pomocą
edytora WYSIWYG przez administratora.
8.3. Rozmieszczenie plików w poszczególnych folderach stanowiących grupy
dokumentów.
8.4. Możliwość dodania nowej grupy dokumentów poprzez zamieszczenie nowego folderu
przez administratora.
8.5. Możliwość przenoszenia się do poszczególnych działów repozytorium (wyświetlanie
plików graficznych lub plików video) przez administratora.
9. Mechanizmy automatyczne:
9.1. Dynamiczne tworzenie mapy strony.
9.2. Wdrożenie mechanizmu edycji menu (kategorii głównych oraz podstron; menu
tekstowe).
9.3. W przypadku zmiany nazwy kategorii/podstrony z poziomu systemu CMS
automatyczna zmiana w menu aktualnie wyświetlanym na stronie.
9.4. Pobieranie informacji z danej kategorii i ich wyświetlanie na stronie głównej serwisu
(np. polecane aktualności).
10. Zaprojektowanie i wdrożenie systemu statystyk obejmującego co najmniej: odsłony,
unikalnych użytkowników oraz ścieżki użytkowników w podziale dobowym,
miesięcznym i rocznym.

systemów i funkcjonalności).
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11. Wsparcie powdrożeniowe i skuteczne przeszkolenie 2 osób zarządzających serwisem –
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12. Strona przystosowana do pozycjonowania wraz z mechanizmami optymalizacji strony
(SEO) za pomocą odpowiedniej wtyczki.
13. Semantyczny kod HTML/XHTML – cechy wizualne serwisu opisane w stylach CSS.
14. Stosowanie przyjaznych adresów pod stron (w adresie tytuł artykułu oraz słowa
kluczowe).
15. Mapa serwisu wraz z automatem jej generacji w XML przeznaczonych dla
przeszukiwarek.
16. Dokumentacja do serwisu (szczegółowa dokumentacja kodu źródłowego).
17. Możliwość umieszczania i modyfikowania ankiet (możliwość wgrania odpowiedniej
wtyczki) posiadające minimum:
17.1.

możliwość stosowania wielu rodzajów pytań (jednokrotnego wyboru,
wielokrotnego wyboru, otwarte)

17.2.

ankiety wielostronicowe

17.3.

pytania obowiązkowe – (jeśli ankieter nie wypełni pytań obowiązkowych nie
zatwierdzi ankiety)

17.4.

maksymalna liczba respondentów – bez ograniczeń.

18. Umożliwienie Zamawiającemu przeprowadzenie testów przed podpisaniem protokołu
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odbioru.
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Załącznik nr 2
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
§ 1 [definicje umowne]
Strony nadają stosowanym w niniejszej umowie terminom następujące znaczenie:
1) Internet – ogólnoświatowy zbiór sieci komputerowych, które są ze sobą połączone,
umożliwiając w ten sposób swobodną wymianę informacji między jego użytkownikami.
2) Strona internetowa – pojedynczy dokument HTML, który użytkownik widzi w oknie
przeglądarki po wprowadzeniu jej adresu. Strona oprócz tekstu może zawierać również grafikę,
hiperłącza i inne rozszerzenia multimedialne.
3) Portal – jest rodzajem strony internetowej, większej i bardziej rozbudowanej od typowych
stron informacyjnych czy hobbystycznych. Portal internetowy, oprócz funkcji typowo
informacyjnej, oferuje użytkownikowi udogodnienia w postaci usług interaktywnych, takich
jak: wyszukiwarka stron internetowych, możliwość założenia konta, pobierania plików,
wnoszenia opłat.
4) Nazwa domeny – łatwy do zapamiętania adres danej strony WWW, pod którą można umieścić
serwis WWW, założyć konta e-mail itp.
5) Domena internetowa – element adresu służący do identyfikowania komputerów w Internecie.
6) Hosting – zachowanie strony internetowej w pamięci serwera w celu udostępnienia jej
użytkownikom Internetu.
§ 2 [przedmiot zamówienia]
1. Wykonawca zobowiązuje się do stworzenia portalu internetowego noszącego nazwę
…………………… oraz do jego późniejszej aktualizacji. Wykonawca zapewnia, że portal
będzie

efektem

działalności

twórczej

o indywidualnym

charakterze

pracowników

wyznaczonych przez Wykonawcę do jego realizacji.
2. Portal zostanie wykonany zgodnie z ofertą Zamawiającego oraz Specyfikacją Zamówienia
stanowiącymi załączniki do niniejszej Umowy.

Portal zostanie zrealizowany w ciągu …… dni/miesięcy od zawarcia niniejszej umowy.

2.

Wykonawca wyznacza do wykonania portalu internetowego:
a. panią/pana ……………………, nr dowodu osobistego ……………………,
b. panią/pana ……………………, nr dowodu osobistego ……………………,
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c. panią/pana ……………………, nr dowodu osobistego ……………………,
(zwanych dalej Realizatorami).
3.

Zamawiający wyznacza do kontaktów z Realizatorami panią/pana ……………………,
nr dowodu osobistego …………………… (zwaną/zwanego dalej Koordynatorem), jako
osobę upoważnioną do podejmowania decyzji w imieniu Zamawiającego.

4.

Realizując koncepcję graficzną portalu, Realizatorzy będą uwzględniali:
a. sugestie Zamawiającego zawarte w story board (stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej
umowy);
b. zaakceptowane przez Zamawiającego „rozgałęzienia” stron (stanowiące załącznik nr 2 do
niniejszej umowy);
c. specyfikację techniczną portalu (stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej umowy).

5.

Wszelkie propozycje dotyczące strony graficznej portalu podlegają uprzedniej akceptacji
Koordynatora. Koordynator dokonuje akceptacji propozycji Realizatorów w formie
pisemnej. Pismo zostanie doręczone Realizatorom za pośrednictwem poczty, faksu lub
drogą e-mailową w terminie …… dni od złożenia propozycji.

6.

W przypadku braku akceptacji ze strony Koordynatora Realizatorzy są zobowiązani
przedstawić w terminie …… dni nową wersję zgodną z sugestiami Koordynatora.

7.

Wykonawca dostarczy podmiotowi świadczącemu usługi w zakresie hostingu portalu
elementy techniczne niezbędne do tego, aby użytkownik Internetu mógł swobodnie łączyć
się ze stronami portalu.

8.

Koordynator dostarczy Realizatorom wszelkie informacje oraz dokumenty i materiały własne
niezbędne do stworzenia portalu internetowego. W sytuacji kiedy Realizatorzy we własnej
ocenie nie zostaną poinformowani w wystarczającym stopniu, mogą się domagać
udostępnienia uzupełniających dokumentów i materiałów własnych Zamawiającego
koniecznych do wykonania zobowiązania. Ze swej strony Koordynator spełni żądania
Realizatorów. W przeciwnym razie Wykonawca będzie zwolniony z odpowiedzialności
z powodu niewykonania portalu w umówionym terminie.

9.

Strony zobowiązują się uczestniczyć w spotkaniach organizowanych co 2 tyg. w siedzibie
Wykonawcy w celu omówienia postępów prac Realizatorów. Termin każdego kolejnego
spotkania będzie ustalany na poprzedzającym spotkaniu. Z każdego spotkania będzie
sporządzane sprawozdanie przedkładane Wykonawcy i Zamawiającemu. Spotkania te mają

§ 4 [przyjęcie portalu]
1. Realizatorzy przedstawiają do akceptacji Koordynatorowi wersję ostateczną portalu
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internetowego w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Koordynator ma prawo do sprawdzenia, czy przedstawiona przez Realizatorów wersja
ostateczna portalu odpowiada potrzebom Zamawiającego oraz czy jest zgodna
z wymogami wynikającymi z załączników nr 1, 2 i 3.
3. Koordynator dokona sprawdzenia, o którym mowa w ust. 2, w terminie …… dni od
przedstawienia mu wersji ostatecznej. Jeżeli stwierdzi istnienie usterek albo niezgodności
z załącznikami, sformułuje na piśmie uwagi i prześle je Realizatorom, co będzie
równoznaczne z przyjęciem utworu pod warunkiem wprowadzenia wskazanych zmian.
Jeżeli Koordynator nie prześle uwag we wskazanym terminie, przyjmuje się, że utwór
został przyjęty bez zastrzeżeń.
4. Realizatorzy wprowadzą wskazane korekty w terminie …… dni/miesięcy od doręczenia im
pisma zawierającego uwagi i przedstawią Koordynatorowi wersję ostateczną ponownie do
sprawdzenia.
5. Koordynator dokona ponownego sprawdzenia w terminie …… dni/miesięcy od dostarczenia
poprawionej wersji ostatecznej portalu. Jeżeli ponownie stwierdzi, że portal nadal nie
odpowiada potrzebom Zamawiającego albo jest niezgodny z załącznikami, zawiadamia
o tym fakcie Zamawiającego.
6. W sytuacji, o której mowa w ust. 5, Zamawiający może:
a. odstąpić od umowy;
b. żądać stosownego obniżenia ceny;
c. zlecić wykonanie poprawek innemu podmiotowi (wykonanie zastępcze).
§ 5 [przeniesienie praw autorskich]
1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do korzystania z portalu
oraz do rozporządzania prawem do korzystania z portalu bez ograniczeń terytorialnych.
2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich obejmuje następujące pola eksploatacji:
a. utrwalanie jakąkolwiek techniką, zwłaszcza cyfrową w jakimkolwiek systemie;
b. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w szczególności cyfrową w jakimkolwiek
systemie, w tym także wprowadzanie do pamięci komputera;
c. rozpowszechnianie w całości lub we fragmentach w sieci informatycznej;
d. publiczne udostępnianie portalu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp

e. rozpowszechnianie w ramach usług telefonii komórkowej, zwłaszcza WAP;
f.

prawo do udzielania zezwolenia na rozpowszechnianie utworu w postaci opracowania;

g. prawo do udzielania zezwolenia na wykorzystanie fragmentów portalu w celach
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promocyjnych i merchandisingu.
§ 6 [wynagrodzenie]
1.

W zamian za wykonanie przedmiotu zamówienia w tym za przeniesienie majątkowego prawa
autorskiego w zakresie określonym w § 5 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca otrzymuje
zryczałtowane

wynagrodzenie

w wysokości

……………………

Kwota

ta

zostanie

powiększona o należny podatek VAT.
2.

Wynagrodzenie zostanie wypłacone na podstawie przedstawionych faktury VAT na rachunek
bankowy Wykonawcy nr …………………… w banku ……………………
§ 7 [oświadczenia i gwarancje stron]

1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje Zamawiającemu, że:
a. zatrudnia pracowników posiadających doświadczenie w zakresie mediów elektronicznych
gwarantujące realizację obowiązków wynikających z niniejszej umowy na optymalnym
poziomie;
b. portal jako całość oraz każda z tworzących go stron będą prawidłowo działać na serwerze
przez okres …… miesięcy od zawarcia niniejszej umowy;
c. portal jako całość ani żadna z tworzących go stron internetowych nie zawierają treści, które
mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego, zwłaszcza z tytułu naruszenia
majątkowych praw autorskich osób trzecich i naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
d. portal jako całość ani żadna z tworzących go stron internetowych nie zawierają
nieautoryzowanych

zapożyczeń,

które

mogłyby

spowodować

odpowiedzialność

Zamawiającego;
e. uregulował z osobami trzecimi, które mogłyby w przyszłości rościć sobie prawa do portalu
lub którejkolwiek tworzącej go strony, kwestie przejścia majątkowych praw autorskich
i udzielenia licencji.
2. Zamawiający oświadcza i gwarantuje Wykonawcy, że jest podmiotem uprawnionym z tytułu
autorskich praw majątkowych do będących utworami informacji i dokumentów udostępnianych
Realizatorom w celu umożliwienia im realizacji portalu.
§ 8 [aktualizacja portalu]

Zamawiającego.
2.

W terminie 6 miesięcy od akceptacji wersji ostatecznej portalu aktualizacje będą dokonywane
nieodpłatnie. Po upływie tego terminu Zamawiający będzie pobierał wynagrodzenie
w wysokości …………………… za każdą aktualizację.
Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej od 130.000,- zł
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§ 9 [znak autorski]
Wykonawca może umieścić w witrynie portalu znak autorski o treści …………, będący linkiem
do jego strony internetowej http://www……………………
§ 10[opóźnienia w realizacji obowiązków wynikających z umowy
1.

Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnień w wykonaniu zobowiązań
umownych spowodowanych działaniem siły wyższej. Strony zgodnie uznają, że siła wyższa
oznacza nadzwyczajne okoliczności o charakterze zewnętrznym, powstałe po podpisaniu
umowy i niemożliwe do przewidzenia, które uniemożliwiają w całości lub w części wykonanie
zobowiązań wynikających z umowy. Każda ze stron może się powołać na siłę wyższą, pod
warunkiem że niezwłocznie powiadomi drugą stronę na piśmie o jej zaistnieniu.

2.

W przypadku zawinionego przez Wykonawcę opóźnienia w realizacji portalu (zwłoka)
Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,1 % należnej raty
wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.
§ 11 [odstąpienie od umowy]

1.

Każda ze stron ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie …… dni od jej
zawarcia.

2.

Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca przerwie wykonywanie
obowiązków wynikających z umowy na okres przekraczający …… dni.

3.

Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli zwłoka w dostarczeniu wersji ostatecznej
portalu przekracza …… dni.

4.

Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Koordynator pomimo wezwań nie dostarczy
Realizatorom wszelkich informacji oraz dokumentów i materiałów własnych niezbędnych do
stworzenia portalu internetowego.

5.

Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli zwłoka Zamawiającego z zapłatą którejkolwiek
raty wynagrodzenia przekracza …… dni.
§ 12 [zmiany umowy]
Wszelkie zmiany niniejszej umowy, aneksy do niniejszej umowy wymagają dla swej ważności

Niniejsza umowa została sporządzona w ……… egzemplarzach, po ……… dla każdej ze stron,
w językach polskim i ……………………
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Załącznik nr 3 do zaproszenia do złożenia oferty
Nr spr. A.26.2.2021
FORMULARZ OFERTOWY
I. DANE WYKONAWCY
Nazwa i siedziba
………………………………………………………………………....
Wykonawcy*)
ul: .............................................................
kod: ..................……………………………
miejscowość:…………………………………….
NIP: ……………………………………………….
REGON: ………………………………………….
Forma prowadzonej
działalności/ nr KRSII. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Składam ofertę na zamówienie publiczne pn.:
„Wykonanie portalu internetowego”
.”
III. CENA
Cena brutto
Słownie cena brutto

………………………. zł (w tym …. % prawa autorskie)
……………………………………………………………………………

IV. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:
Oświadczam, że:
1. zamówienie zostanie zrealizowane w terminie określonym w specyfikacji zamówienia;
2. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
3. uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres 14 dni licząc od dnia otwarcia ofert;
V. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY W PRZYPADKU PRZYZNANIA
ZAMÓWIENIA
W przypadku przyznania zamówienia zobowiązuję się do:

Strona
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1. zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
2. zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminach określonych w ofercie;
3. wyznaczenia osoby do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu
umowy :..................................... e-mail: ………..................….tel./fax:..........................................;
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