STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH
ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11,
www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl,
PN-EN ISO 9001:2009

Słubice, dnia 11.06.2015 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie strony
internetowej wraz z hostingiem oraz wsparciem technicznym w ramach realizacji przez
Powiat Słubicki projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja
zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13
Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego
Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa proszę o złożenie oferty cenowej.
I. Zamawiający
Powiat Słubicki, ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice
tel. 95 759 20 10, fax 95 759 20 11, NIP 598-14-60-085
II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej
projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w
powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie
społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu
Finansowego oraz budżetu państwa, usługę hostingową oraz usługę wsparcia
technicznego.
Dane ogólne dot. wykonania strony internetowej:
1) zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej w dwóch wersjach językowych w języku polskim oraz w języku angielskim w oparciu o system zarządzania treścią wraz z
migracją ze strony Zamawiającego, tj. ze strony www.powiatslubicki.pl wszystkich
informacji dot. zrealizowanych działań w projekcie pn.: „Profilaktyka chorób układu
krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim”. Strona internetowa musi
zawierać: informację o projekcie, postępie wdrażania, osiągnięciach w jego realizacji,
rezultatach projektu, zdjęcia, informacje kontaktowe, prezentacje multimedialne,
sprawozdania oraz materiały wizualne, kalendarium wydarzeń.
2) zapewnienie sprawnego działania strony oraz przeszkolenia z obsługi pracowników
projektu. Szkolenie powinno być przeprowadzone w biurze projektu przy ul. Mickiewicz 6
pok. 432 w Słubicach w wymiarze 6 godzin. Zamawiający dopuszcza zdalne
przeprowadzenie szkolenia jednakże z przyczyn technicznych może być to znacznie
utrudnione – w przypadku zrywania połączenia internetowego (pomiędzy biurem projektu
a Wykonawcą) Wykonawca będzie zmuszony przeprowadzić szkolenie w siedzibie
ww. biura osobiście.
3) Strona internetowa powinna zostać wykonana z zastosowaniem najlepszych praktyk
w dziedzinie budowania witryn WWW i w zgodności z najnowszymi standardami, które
wyznacza W3C (World Wide Web Consortium), oraz ze standardami zamieszczonymi
w Rozporządzeniu 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 teleinformatycznych.
4) Strona internetowa powinna zostać wykonana zgodnie z wymogami identyfikacji wizualnej
oraz wymogami dotyczących informacji i promocji zawartych w Podręczniku Komunikacji i
identyfikacji wizualnej oraz wymogi dotyczące informacji i promocji do projektów
finansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, do pobrania z
http://www.zdrowie.gov.pl/strona-224-MF_EOG_i_NMF_2009_2014_%28
Fundusze_Norweskie_i_EOG%29_Informacja_i_promocja.html
5) Strona powinna zawierać link do strony internetowej funduszy EOG lub funduszy
norweskich: www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org.
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6) Strona internetowa winna wykorzystywać system zarządzania treścią (CMS)
umożliwiający jego dalszy rozwój po wygaśnięciu Umowy z Wykonawcą a w
szczególności zmianę szaty graficznej, nagłówka i stopki oraz układu menu
nawigacyjnego i rozmieszczenia poszczególnych elementów serwisu.
7) System CMS musi być dostępny z poziomu przeglądarki internetowej. System CMS
powinien opierać się o system zarządzania bazą danych. Nie dopuszcza się
przechowywania treści jedynie w postaci statycznych stron internetowych. Repozytorium
plików. CMS musi posiadać repozytorium plików: graficznych, multimedialnych,
tekstowych, PDF, itp. Musi ono obsługiwać co najmniej formaty wymienione w
Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych. CMS musi umożliwiać dostęp do repozytorium plików lub jego
części, zgodnie z przyznanymi uprawnieniami, w celu dodawania nowych plików, zamiany
wersji plików oraz usuwania zbędnych. Pliki gromadzone będą w sposób umożliwiający
ich swobodne przeglądanie, katalogowanie i sortowanie. System CMS musi umożliwiać
zarządzanie użytkownikami przez wyznaczonego administratora (dodawanie
użytkowników, usuwanie użytkowników, nadawanie uprawnień do poszczególnych
działów strony internetowej)
8) Strona musi być obsługiwana przez następujące przeglądarki internetowe: Mozilla Firefox,
Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome.
9) Zamawiający będzie miała możliwość edytowania wszelkich formularzy i ankiet
dostępnych na stronie internetowej (z systemu CMS lub z innego poziomu
umożliwiającego zmianę tych danych).
10) Zamawiający będzie miała możliwość edycji menu (jak i podstron) oraz zmianę nazwy
menu (jak i podstron).
Wytyczne dot. minimum w zakresie budowy strony internetowej, tj. zawierającej m. in.
następującą strukturę:
Menu górne:
a) Aktualności (bieżące informacje o postępie w realizacji projektu – zawierające m. in. tekst
zdjęcia, filmy i inne multimedia)
b) Strona główna (zawierająca podział na dwie kategorie: grupa 7-19 lat oraz grupa 40-64
lata. w tych kategoriach umieszczane będą informacje zawierające m. in. tekst zdjęcia,
filmy i inne multimedia)
c) Informacje o projekcie (zawierające m. in. tekst zdjęcia, filmy i inne multimedia)
d) Galeria (zawierająca zdjęcia, filmy i inne multimedia)
e) Materiały do pobrania (możliwość umieszczania m. in. następujących plików: pdf, word,
exel, pps, jpg, gif i inne)
f) Media (możliwość umieszczania odnośników do stron zewnętrznych oraz umieszczania
różnych plików multimedialnych – m. in. avi, mp4, mkv i inne)
g) Wydarzenia projektowe (zawierające m. in. tekst zdjęcia, filmy i inne multimedia)
h) Ankieta (możliwość wypełniania i pobierania w formie elektronicznej przez odbiorców)
i) zgłoś się do projektu (w tym miejscu odbiorca będzie miał możliwość zgłoszenia się
on-line, tj. np. poprzez formularz zgłoszeniowy skonfigurowany z poczta mailową)
j) Kontakt (zawierający m. in. dane teleadresowe biura projektu wraz z siedzibą, formularz
kontaktowy)
Po podpisaniu umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w ciągu 7 dni
do akceptacji projekt graficzny strony w postaci pliku JPG.
Usługa hostingowa:
1) Hosting musi być oparty o serwery usytuowane na terenie Polski.
2) Po zakończeniu projektu przekształcenie strony w powiatowy portal zdrowia, zawierający
między innymi dane o placówkach medycznych, informacje o bieżących programach
profilaktycznych i promocji i edukacji w zdrowiu.
3) Nazwa domeny powinna być niepowtarzalna. Wykonawca zaproponuje nazwę do
zaakceptowania, jednocześnie zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany nazwy.

„Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego
stylu życia w powiecie słubickim. Program Operacyjny
PL13:Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu.”

Wsparcie techniczne:
1) Udzielanie odpowiedzi na zapytania telefoniczne oraz mailowe zamawiającego, wsparcie
przez okres od dnia wykonania strony internetowej do 29 lutego 2016 r. przy czym
udzielanie odpowiedzi musi być realizowane najpóźniej następnego dnia roboczego od
dnia zgłoszenia zapytania,
2) Usuwanie usterek oraz błędów ujawnionych w toku eksploatacji systemu CMS w okresie
od dnia wykonania strony internetowej do 29 lutego 2016 r.,
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będzie administrował wykonaną
stronę internetową. Administrowanie strony rozumie się jako umieszczanie na niej informacji
i zdjęć etc. dostarczanych przez zamawiającego. Czas zamieszczania treści na stronie nie
może przekroczyć 3 godzin od momentu przekazania informacji wykonawcy - nie dotyczy
pakietu informacyjnego startowego. Pakiet informacyjny startowy powinien zostać
umieszczony nie później niż dzień przed oficjalnym uruchomieniem strony.
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego (dot. usługi hostingu
i wsparcia technicznego) do wartości 50% zamówienia.
Informacje o projekcie:
Od kwietnia 2015 r. Starostwo Powiatowe w Słubicach realizuje projekt pn.: „Profilaktyka
chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubicki”, projekt
współfinansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014
w ramach Programu Operacyjnego PL:13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu.
Celem projektu jest poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności
w zdrowiu oraz zmniejszenie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia
na obszarze powiatu słubickiego. Projekt skierowany jest do osób bezpośrednio
zagrożonych zapadalnością na choroby układu krążenia oraz ogółu populacji Powiatu w
zakresie promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.
III. Termin wykonania Zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia:
1) Zaprojektowanie strony internetowej – 7 dni od dnia podpisania umowy,
2) Wykonanie strony internetowej – 30 dni od dnia podpisania umowy,
3) Hosting i wsparcie techniczne – od dnia wykonania i odbioru strony internetowej
do 29 lutego 2016 r.
Zamawiający potwierdzi wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. zaprojektowanie i wykonanie
strony internetowej poprzez podpisanie protokołu odbioru przygotowanego przez
Zamawiającego.
IV. Termin związania ofertą
Wykonawca zostanie związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek
Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.
V. Opis sposobu obliczania ceny
Cena oferty wyrażona w PLN winna zawierać wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie
z tytułu należytej realizacji zamówienia (w tym koszty hostingu, wsparcia technicznego
administrowania itp.).
VI. Opis przygotowania oferty
Wykonawca złoży ofertę na formularzu ofertowy stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego
zapytania. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne
poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym odpisem
osoby/osób sporządzających ofertę.
VII. Kryteria wyboru oferty
Jedynym kryterium oceny oferty jest: cena (wartość brutto wyrażona w PLN). Zamawiający
podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. ofertę z
najniższą ceną) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy
Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
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VIII. Miejsce i termin składania ofert
Termin składania ofert upływa 17 czerwca 2015 r., do godz. 11.00.
Ofertę należy złożyć na formularzu oferty (wg dołączonego wzoru - zał. Nr 1)
w wyznaczonym terminie - mailem lub faxem (mail: p.kowalczyk@powiatslubicki.pl,
fax: 95 759 20 11), bądź pisemnie za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie
Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 20 w Słubicach (na parterze w Biurze Obsługi
Interesanta).
IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej
Zamawiającego. Powiadomieni zostaną również oferenci, którzy złożyli oferty w danym
postępowaniu o udzielenie zamówienia (za pośrednictwem poczty, drogą elektroniczną lub
telefonicznie).
X. Pozostałe informacje:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia,
- zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego,
- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do
pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Starosta Słubicki
Piotr Łuczyński
Załączniki:
1. Zał. Nr 1 - Formularz oferty
2. Zał. Nr 2 - Wzór umowy
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Załącznik Nr 1
Nazwa i adres oferenta:
……………………………
NIP …………………
REGON …………….

Przystępując
do
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
na wykonanie strony internetowej wraz z hostingiem oraz wsparciem technicznym w
ramach realizacji projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja
zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego ze środków norweskiego
mechanizmu finansowego w ramach działania programu PL 13 Ograniczenie
społecznych nierówności w zdrowiu, składamy następującą ofertę:
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
netto: ………… zł (słownie: …………………………………………………)
brutto: ……….. zł (słownie: ………………………………………………...)
w tym podatek VAT w wysokości …….. %.
Na wartość netto przedmiotu zamówienia składa się:
cena za zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej:
netto: ………… zł (słownie: …………………………………………………)
cena za miesięczny hosting i wsparcie techniczne:
netto: ………… zł (słownie: …………………………………………………)
Uwaga: na wartość netto przedmiotu zamówienia składa się suma ceny
za zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej oraz wartość za hosting i
wsparcie obliczona następująco: cena za miesięczny hosting i wsparcie
techniczne x 7 m-cy.

2. Oferujemy
wykonanie
przedmiotu
zamówienia
na
warunkach
i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 14 dni.

........................................................
(podpis i pieczęć wykonawcy
lub jego upoważnionego przedstawiciela)

……………………..
(miejscowość i data)
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Załącznik nr 2
Umowa nr…… (Projekt umowy)
zawarta w dniu …………… 2015 roku w Słubicach pomiędzy Powiatem Słubickim –
Starostwem Powiatowym z siedzibą: ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, NIP: 598-14-60085, reprezentowanym przez:
1) ……………………………………..,
2) …………………………………….,
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – …………………, zwanym w dalszej części umowy
„Zamawiającym”,
a
……………………………………………………………………………………………………….,
zwanym dalej „Wykonawca”.
§1
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania
i wykonania strony internetowej wraz z jej hostingiem oraz wsparciem technicznym
w ramach realizowanego projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia
i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego ze środków
norweskiego mechanizmu finansowego w ramach działania programu PL 13
Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu, zgodnie z ofertą złożoną w dniu
…………………..
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla
zamówień o wartości przedmiotu zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8
ustawy – Prawo zamówień publicznych, przeprowadzonym na podstawie § 14
Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym
w Słubicach, będącego załącznikiem do zarządzenia Nr 42/14 Starosty Słubickiego
z dnia 2 lipca 2014 r.
2. Warunki ogólne dot. wykonania strony internetowej oraz pozostałe wymagania:
1) Wykonawca zaprojektuje i wykonana stronę internetową w dwóch wersjach
językowych - w języku polskim oraz w języku angielskim w oparciu o system
zarządzania treścią wraz z migracją ze strony Zamawiającego, tj. ze strony
www.powiatslubicki.pl wszystkich informacji dot. zrealizowanych działań
w projekcie pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu
życia w powiecie słubickim”. Strona internetowa musi zawierać: informację o
projekcie, postępie wdrażania, osiągnięciach w jego realizacji, rezultatach projektu,
zdjęcia, informacje kontaktowe, prezentacje multimedialne, sprawozdania oraz
materiały wizualne, kalendarium wydarzeń.
2) Wykonawca zapewni sprawne działanie strony oraz przeszkoli z obsługi
pracowników projektu (3 osoby). Szkolenie powinno być przeprowadzone w biurze
projektu przy ul. Mickiewicz 6 pok. 432 w Słubicach w wymiarze 6 godzin.
Zamawiający dopuszcza zdalne przeprowadzenie szkolenia jednakże z przyczyn
technicznych może być to znacznie utrudnione – w przypadku zrywania połączenia
internetowego (pomiędzy biurem projektu a Wykonawcą) Wykonawca będzie
zmuszony przeprowadzić szkolenie w siedzibie ww. biura osobiście.
3) Strona internetowa będzie wykonana przez Wykonawcę z zastosowaniem
najlepszych praktyk w dziedzinie budowania witryn WWW i w zgodności z
najnowszymi standardami, które wyznacza W3C (World Wide Web Consortium),
oraz ze standardami zamieszczonymi w Rozporządzeniu 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 teleinformatycznych.
4) Strona internetowa będzie wykonana przez Wykonawcę zgodnie z wymogami
identyfikacji wizualnej oraz wymogami dotyczących informacji i promocji zawartych
w Podręczniku Komunikacji i identyfikacji wizualnej oraz wymogi dotyczące
informacji i promocji do projektów finansowanych ze środków Norweskiego
Mechanizmu Finansowego, do pobrania z
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http://www.zdrowie.gov.pl/strona-224-MF_EOG_i_NMF_2009_2014_%28
Fundusze_Norweskie_i_EOG%29_Informacja_i_promocja.html
5) Strona internetowa będzie wykonana przez Wykonawcę będzie zawierać link do
strony internetowej funduszy EOG lub funduszy norweskich: www.eeagrants.org,
www.norwaygrants.org.
6) Strona internetowa wykonana przez Wykonawcę winna wykorzystywać system
zarządzania treścią (CMS) umożliwiający jego dalszy rozwój po wygaśnięciu
niniejszej umowy a w szczególności zmianę szaty graficznej, nagłówka i stopki
oraz układu menu nawigacyjnego i rozmieszczenia poszczególnych elementów
serwisu.
7) System CMS musi być dostępny z poziomu przeglądarki internetowej. System
CMS powinien opierać się o system zarządzania bazą danych. Nie dopuszcza się
przechowywania treści jedynie w postaci statycznych stron internetowych.
Repozytorium plików. CMS musi posiadać repozytorium plików: graficznych,
multimedialnych, tekstowych, PDF, itp. Musi ono obsługiwać co najmniej formaty
wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymagań
dla systemów teleinformatycznych. CMS musi umożliwiać dostęp do repozytorium
plików lub jego części, zgodnie z przyznanymi uprawnieniami, w celu dodawania
nowych plików, zamiany wersji plików oraz usuwania zbędnych. Pliki gromadzone
będą w sposób umożliwiający ich swobodne przeglądanie, katalogowanie i
sortowanie. System CMS musi umożliwiać zarządzanie użytkownikami przez
wyznaczonego administratora (dodawanie użytkowników, usuwanie użytkowników,
nadawanie uprawnień do poszczególnych działów strony internetowej)
8) Strona internetowa wykonana przez Wykonawcę musi być obsługiwana przez m.
in. następujące przeglądarki internetowe: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera,
Safari, Chrome.
9) Zamawiający będzie miała możliwość edytowania wszelkich formularzy i ankiet
dostępnych na wykonanej przez Wykonawcę stronie internetowej (z systemu CMS
lub z innego poziomu umożliwiającego zmianę tych danych).
10) Zamawiający będzie miała możliwość edycji menu (jak i podstron) oraz zmianę
nazwy menu (jak i podstron).
3. Wykonawca wykona stronę internetową zawierającą m. in. następującą budowę
(strukturę menu górnego) oraz funkcjonalność:
1) Aktualności (bieżące informacje o postępie w realizacji projektu – zawierające m.
in. tekst zdjęcia, filmy i inne multimedia),
2) Strona główna (zawierająca podział na dwie kategorie: grupa 7-19 lat oraz grupa
40-64 lata. w tych kategoriach umieszczane będą informacje zawierające m. in.
tekst zdjęcia, filmy i inne multimedia),
3) Informacje o projekcie (zawierające m. in. tekst zdjęcia, filmy i inne multimedia),
4) Galeria (zawierająca zdjęcia, filmy i inne multimedia),
5) Materiały do pobrania (możliwość umieszczania m. in. następujących plików: pdf,
word, exel, pps, jpg, gif i inne),
6) Media (możliwość umieszczania odnośników do stron zewnętrznych oraz
umieszczania różnych plików multimedialnych – m. in. avi, mp4, mkv i inne),
7) Wydarzenia projektowe (zawierające m. in. tekst zdjęcia, filmy i inne multimedia),
8) Ankieta (możliwość wypełniania i pobierania w formie elektronicznej przez
odbiorców),
9) zgłoś się do projektu (w tym miejscu odbiorca będzie miał możliwość zgłoszenia
się on-line, tj. np. poprzez formularz zgłoszeniowy skonfigurowany z poczta
mailową),
10) Kontakt (zawierający m. in. dane teleadresowe biura projektu wraz z siedzibą,
formularz kontaktowy)
4. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hostingu oraz wsparcia technicznego
na następujących warunkach:
1) Hosting musi być oparty o serwery usytuowane na terenie Polski,
2) Po zakończeniu projektu przekształcenie strony w powiatowy portal zdrowia,
zawierający między innymi dane o placówkach medycznych, informacje
o bieżących programach profilaktycznych i promocji i edukacji w zdrowiu.
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3) Nazwa domeny powinna być niepowtarzalna. Wykonawca zaproponuje nazwę
do zaakceptowania, jednocześnie zamawiający zastrzega sobie możliwość
zmiany nazwy,
4) Udzielanie odpowiedzi na zapytania telefoniczne oraz mailowe zamawiającego,
przez okres od dnia wykonania strony internetowej do 29 lutego
2016 r. przy czym udzielanie odpowiedzi musi być realizowane najpóźniej
następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia zapytania,
5) Usuwanie usterek oraz błędów ujawnionych w toku eksploatacji systemu CMS
w okresie od dnia wykonania strony internetowej do 29 lutego 2016 r. przy
czym usuwanie usterek i wad musi być realizowane najpóźniej następnego dnia
roboczego od dnia ich zgłoszenia,
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będzie administrował
wykonaną stronę internetową. Administrowanie strony rozumie się jako umieszczanie
na niej informacji i zdjęć etc. dostarczanych przez zamawiającego. Czas
zamieszczania treści na stronie nie może przekroczyć 3 godzin od momentu
przekazania informacji wykonawcy - nie dotyczy pakietu informacyjnego startowego.
Pakiet informacyjny startowy powinien zostać umieszczony nie później niż dzień
przed oficjalnym uruchomieniem strony.
§2
Wymagany termin realizacji zamówienia:
1) Zaprojektowanie strony internetowej – 7 dni od dnia podpisania umowy,
2) Wykonanie strony internetowej – 30 dni od dnia podpisania umowy,
3) Hosting i wsparcie techniczne – od dnia wykonania i odbioru strony internetowej
do 29 lutego 2016 r.
Zamawiający potwierdzi wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. zaprojektowanie i
wykonanie strony internetowej
poprzez podpisanie protokołu odbioru
przygotowanego przez Zamawiającego.
§3
Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za zaprojektowanie i
wykonanie strony internetowej ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy
tj. ……………………. netto (słownie złotych: ……………………….), do którego
dolicza się podatek VAT w wysokości …%, co stanowi łącznie kwotę brutto
……………………….. zł (słownie złotych: ………….).
Wysokość
miesięcznego
wynagrodzenia
przysługującego
Wykonawcy
za świadczenie usług hostingu oraz wsparcia technicznego ustalona została na
podstawie oferty Wykonawcy tj. ……………………. netto (słownie złotych:
……………………….), do którego dolicza się podatek VAT
w wysokości
…%, co stanowi łącznie kwotę brutto ……………………….. zł (słownie złotych:
………….).
Zamawiający za świadczenie usług hostingu oraz wsparcia technicznego
realizowanych w pierwszym niepełnym okresie miesięcznym otrzyma
wynagrodzenie proporcjonalne do ilości dni świadczenia przedmiotowych usług.
Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 i 2 nastąpi na podstawie faktury
wystawionej
przez
Wykonawcę,
przelewem
na
konto
wskazane
przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury
przez Zamawiającego, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień wydania
bankowi przez Zamawiającego polecenia dokonania przelewu.
Podstawą do wystawienia faktur przez Wykonawcę za zaprojektowanie i wykonanie
strony internetowej jest protokół odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 2, podpisany
przez Zamawiającego stwierdzający należyte i zgodne z umową wykonanie
określonego zakresu przedmiotu umowy.
Strony oświadczają , że są płatnikami podatku VAT i posiadają NIP:
Zamawiający: 598-14-60-085, Wykonawca: …………………. oraz oświadczają, że
są uprawnione do otrzymywania faktur VAT.

§4
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających (dot. usługi hostingu i
wsparcia technicznego) do wartości 50% tego zamówienia.
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§5
Na mocy niniejszej Umowy, z chwilą zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia,
w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, Wykonawca
przenosi na Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość
autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90,
poz. 631, późn. zm.), wytworzonych na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy,
w szczególności projektu strony internetowej zwanej dalej „utworami”; bez
dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie, wraz z wyłącznym prawem do
wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach
eksploatacji wskazanych w ust. 2. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy oraz nośników, na których
utrwalono ww. utwory, a które to egzemplarze oraz nośniki Wykonawca przekaże
Zamawiającemu.
Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw
zależnych do utworów, zgodnie z postanowieniem ust. 1, będzie mógł korzystać z
utworów na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie,
slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik,
2) utrwalanie i zwielokrotnianie w celu przechowywania,
3) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji
Zamawiającego,
4) wprowadzanie do pamięci komputera oraz systemów, którymi dysponuje
Zamawiający,
5) wprowadzanie do sieci komputerowych, w tym do Internetu,
6) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu na
potrzeby Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,
7) użyczenie, najem, dzierżawa,
8) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie części lub całości, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym,
9) opracowania, przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji oraz
tworzenie nowych funkcjonalności utworu.

W razie skierowania przez osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego
co do naruszenia przez Zamawiającego jego praw autorskich lub innych praw i
uprawnień, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o skierowaniu takich
roszczeń, wezwie go do udziału w sprawie i umożliwi mu zajęcie stanowiska. Wykonawca
pokryje wszelkie roszczenia osoby trzeciej kierowane wobec Zamawiającego, stwierdzone
prawomocnym wyrokiem sądu lub ugodą zawartą przed sądem oraz ewentualne koszty
procesowe Zamawiającego.
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych wraz z wyłącznym prawem do
wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, nie jest
ograniczone co do czasu ani terytorium i obejmuje rozporządzanie i korzystanie
z utworów, o których mowa w ust. 1, i ich opracowań zarówno w całości,
jak i w częściach, samodzielnie, jak i w ramach materiałów wydawanych przez
Zamawiającego.
§6
1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne
z umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy.
2. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w przypadku:
1) odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca
w wysokości 10% całkowitej wartości netto wynagrodzenia określonego
w § 3 ust. 1 i 2,
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2) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy (dot. zaprojektowania i wykonania strony
internetowej) za każdy dzień zwłoki w wysokości 1 % wartości netto
wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1,
3) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 5
i § 1 ust. 5
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia ewentualnych kar umownych
z należnego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 i 2.
4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty stwierdzenia tych
faktów.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§8
Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów, które wynikają z realizacji niniejszej umowy
będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§9
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
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