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Ignatki-Osiedle, dnia 17 lipca 2019 roku 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

nr 01/07/2019 
 

na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej 
 

w związku z realizacją projektu  

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I 

„Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” - Etap I 

 

 

 

I. WPROWADZENIE 

1. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”. 

2. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: „Przedsiębiorcza Polska 

Wschodnia”, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” Etap I. 

3. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad ochrony uczciwej konkurencji, 

przejrzystości, jawności postępowania i równego traktowania Wykonawców. 

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

II. ZAMAWIAJĄCY 

EURONET Norbert Saniewski Spółka Jawna z siedzibą w Ignatkach-Osiedlu (z adresem: ul. 

Leśna 1, 16-001 Ignatki-Osiedle), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 

0000496015, NIP 5422761356, REGON 052124262. 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu wzorniczego w przedsiębiorstwie 

Zamawiającego, działającego w branży teleinformatycznej, polegającego na analizie jego 

działalności pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych. 

2. Pełny zakres audytu wzorniczego obejmuje co najmniej następujące komponenty: 

 analiza wzornicza Zamawiającego w zakresie oferty produktowej/usługowej, modelu 

biznesowego, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii 

marketingowej, zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w 

kontekście przedsiębiorstwa Zamawiającego trendów branżowych; 

 analiza potrzeb Zamawiającego w zakresie zarządzania wzornictwem,  

 analiza oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego 

Zamawiającego. 
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3. W ramach audytu Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) Opracowania Raportu z przeprowadzonego audytu wzorniczego (Strategii wzorniczej), 

zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie konkursu do Etapu I Działania 1.4 „Wzór 

na konkurencję” PO PW 2014-2020 dostępnym na stronie internetowej pod adresem: 

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wzor-na-konkurencje-i-etap-audyt-

wzorniczy#dokumenty. 

b) Zapewnienia udziału ekspertów Wykonawcy, wskazanych w ofercie, w co najmniej takiej 

ilości spotkań jak zadeklarowana w ofercie  (czas trwania każdego ze spotkań co najmniej 4 

godziny) w siedzibie Zamawiającego, w celu przeprowadzenia wywiadów i zebrania danych 

niezbędnych do przeprowadzenia audytu wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej. 

c) Zaprezentowania wyników przeprowadzonego audytu wzorniczego podczas spotkania w 

siedzibie Zamawiającego. 

d) Dokonania analizy przedstawionych przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń co do treści 

Raportu z audytu oraz uwzględnienia ich w treści Raportu.  

e) Uwzględnienia uwag do Strategii wzorniczej zgłoszonych przez PARP. 

f) Uzgodnienia ostatecznej wersji strategii wzorniczej z Zamawiającym. Uwagi PARP do 

strategii wzorniczej oraz uwagi i zastrzeżenia zgłoszone przez Zamawiającego, 

Wykonawca będzie uzupełniał bez prawa do odrębnego wynagrodzenia. 

g) Wytypowania swojego przedstawiciela, który weźmie udział w posiedzeniu Panelu 

Ekspertów w terminie wyznaczonym przez PARP, zgodnie z Regulaminem konkursu do 

Etapu I Działania 1.4 „Wzór na konkurencję" POPW. W związku z udziałem eksperta 

Wykonawcy w posiedzeniu Panelu Ekspertów, Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe 

wynagrodzenie. 

h) Oznaczania wszelkich dokumentów i materiałów znakiem Funduszy Europejskich, barwami 

Rzeczypospolitej Polskiej, znakiem Unii Europejskiej, zgodnie z „Podręcznikiem 

wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji 

i promocji” dostępnym do pobrania na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

4. Minimalny zakres Raportu z przeprowadzonego audytu wzorniczego (Strategii 

wzorniczej) powinien obejmować co najmniej następujące elementy: 

a) Charakterystyka firmy Zamawiającego zawierającą analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w 

zakresie produktów/usług, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z 

klientem, strategii marketingowej ; 

b) Opis otoczenia firmy Zamawiającego w zakresie dostępnych na rynku usług zawierający co 

najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów oraz 

ich aktualnej oferty; 

c) Identyfikacja i analiza trendów rynkowych, określenie kluczowych w kontekście 

Zamawiającego trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale 

wpływu na rynek Zamawiającego; 

d) Ocena poziomu wykorzystania wzornictwa w przedsiębiorstwie Zamawiającego oraz jego 

potencjału w tym zakresie; 

e) Zdefiniowanie problemów wzorniczych w przedsiębiorstwie Zamawiającego, przy czym 

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wzor-na-konkurencje-i-etap-audyt-wzorniczy#dokumenty
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wzor-na-konkurencje-i-etap-audyt-wzorniczy#dokumenty
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problemy te mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie; 

f) Możliwości rozwiązania problemów wzorniczych w przedsiębiorstwie Zamawiającego; 

g) Zidentyfikowanie kierunku, w którym najefektywniej mogłaby rozwijać się firma 

Zamawiającego (opis proponowanych zmian i innowacji); 

h) Rekomendacje dalszych szczegółowych działań w przedsiębiorstwie Zamawiającego, w tym 

wstępny harmonogram i wstępna wycena kosztów ich wdrożenia. 

5. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:  

79212000-3 – Usługi audytu, 79411100-9 – Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności 

gospodarczej 

IV. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania zamówień uzupełniających. 

4. Jeżeli w treści Zapytania ofertowego  znajduje się jakikolwiek wskazanie na określony wyrób, 

źródło, znak towarowy, patent, rodzaj czy specyficzne pochodzenie – należy przyjąć, że 

Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ, wyłącznie w celu ułatwienia określenia ich 

parametrów technicznych i dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń lub innych wyrobów 

/ produktów o równoważnych parametrach technicznych nie gorszych niż te, podane pod 

pojęciem typu. Wykonawca, który w celu wykazania spełniania przez oferowany przedmiot 

zamówienia wymagań realizacji zamówienia powołuje się na rozwiązania równoważne 

opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 

materiały, urządzenia lub inne wyroby / produkty spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. 

5. Integralną część zapytania ofertowego stanowi wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6. 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.  

2. Oferta musi być sporządzona w formie papierowej, w języku polskim, pismem czytelnym  

i zapisanym techniką nieścieralną, w jednym egzemplarzu. 

3. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, co 

oznacza, że musi być podpisana przez Wykonawcę. Podpis należy złożyć w sposób 

umożliwiający identyfikację autora (tj. podpis czytelny lub podpis nieczytelny opatrzony 

pieczątką imienną).  

4. Zaleca się, aby strony oferty były ze sobą trwale spięte i kolejno ponumerowane.  

5. Wszelkie dokumenty składane przez Wykonawców muszą być sporządzone w języku polskim. 

Jeśli Wykonawca składa dokumenty sporządzone w języku obcym, musi załączyć je w 

oryginalnym brzmieniu wraz z ich tłumaczeniem na język polski.  

6. Wykonawca może zastrzec w treści oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przez tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 
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wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 

zachowania ich poufności. Informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być 

przez Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „Tajemnica 

przedsiębiorstwa”. Zamawiający ma prawo badać skuteczność zastrzeżenia dot. zakazu 

udostępniania informacji zastrzeżonych, jako tajemnica przedsiębiorstwa. Następstwem 

stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia będzie ich odtajnienie.  

7. Ofertę należy złożyć w odrębnej nieprzejrzystej, trwale zamkniętej kopercie. 

8. Opis koperty powinien zawierać następujące informacje: 

a) Nazwa oraz adres Wykonawcy 

b) Dopisek:  

NIE OTWIERAĆ przed dniem 25 lipca 2019 r., godz. 12.15  

Zapytanie ofertowe nr 01/07/2019 

9. Kopertę, o której mowa w pkt. 7, należy umieścić wewnątrz koperty lub paczki tylko  

w przypadku wysyłki oferty drogą pocztową. 

10. Koperta/paczka, o której mowa w pkt. 8 powinna być zaadresowana do Zamawiającego na 

adres: ul. Leśna 1, 16-001 Ignatki-Osiedle i opatrzona nazwą  

i dokładnym adresem Wykonawcy. 

11. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty spoczywają na Wykonawcy. 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci spełniający łącznie następujące warunki: 

1.1 Są niepowiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, 

polegające w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji, 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

 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. 

1.2 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie  

a) Wykonawca posiada udokumentowane doświadczenie w projektowaniu strategii 

rozwoju produktów
1
 tj. w ostatnich pięciu latach przed dniem składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, przeprowadził co 

najmniej trzy projekty w tym zakresie, w trzech różnych branżach gospodarki, wraz z 

wdrożeniem na rynek. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w projektowaniu oraz 

wdrażaniu strategii rozwoju produktów w co najmniej trzech różnych branżach 

gospodarki (jedna branża – jeden projekt). 

                                                 
1
 Produkty - rozumiane w niniejszym postępowaniu ofertowym jako wyroby lub usługi 
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b) Wykonawca posiada doświadczenie w projektowaniu produktów
1
 tj. wykonał w 

ostatnich pięciu latach przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej jeden projekt produktu wraz z  

wdrożeniem na rynek.  

1.3  Na moment realizacji zamówienia będą dysponować potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia.  

a) Do realizacji audytu wykonawca wskaże co najmniej dwóch ekspertów, z których każdy 

posiada doświadczenie w realizacji co najmniej trzech projektów w zakresie 

projektowania strategii rozwoju produktów
1
 tj. przeprowadził w tym zakresie, w trzech 

różnych branżach gospodarki, co najmniej trzy projekty wraz z wdrożeniem na rynek 

(jedna branża – jeden projekt) w ostatnich pięciu latach przed dniem składania ofert.   

b) Wymagane jest, aby co najmniej jeden z wyznaczonych ekspertów posiadał: 

i. Udokumentowane doświadczenie w zakresie wzornictwa, polegające na 

zaprojektowaniu przez eksperta produktu
1
, który został wdrożony przez klienta i 

który jest obecnie na rynku. 

ii. Udokumentowane kwalifikacje w zakresie wzornictwa tj. posiadanie 

wykształcenia wyższego z zakresu wzornictwa lub ukończenie studiów 

podyplomowych z zakresu wzornictwa lub otrzymanie nagrody za wzornictwo. 

W celu wskazania spełniania warunku w zakresie, o którym mowa w lit. b, wystarczy że 

jeden ekspert spełni wymagania z pkt. i, a drugi wymagania z pkt. ii. 

1.4  Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację 

przedmiotu zamówienia.  

2. Na potwierdzenie spełnienia warunków szczegółowych określonych w pkt 1.1, Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć Oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

3 .  Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunków określonych w pkt 1.2 

według formuły spełnia/ nie spełnia – na podstawie analizy złożonych przez Wykonawcę 

dokumentów. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do swojej oferty:  

3.1 opis doświadczenia Wykonawcy;  

3.2 wykaz wykonanych co najmniej trzech projektów dotyczących projektowania strategii 

rozwoju produktów (wyrobów lub usług) wraz z wdrożeniem na rynek, w ostatnich 

pięciu latach przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy, to w tym okresie, w trzech różnych branżach gospodarki (jedna branża-jeden 

projekt). Wykaz powinien być sporządzony na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do 

zapytania ofertowego i zawierać w szczególności następujące informacje: rok 

wykonania projektu, nazwę i dane kontaktowe zamawiającego, nazwę projektu, 

oznaczenie branży, której dotyczył projekt, zakres zrealizowanych prac wraz z 

osiągniętymi efektami; 

3.3 dokumenty potwierdzające doświadczenie – do wykazu wykonanych projektów 

(załącznik nr 4), o których mowa w pkt 3.2 powyżej należy załączyć dokumenty 

potwierdzające doświadczenie. Dokumentacją potwierdzającą doświadczenie mogą być 

np. referencje odbiorców usług, przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z 

osiągniętymi efektami; 

3.4 portfolio projektów produktów zaprojektowanych przez Wykonawcę zawierające co 

najmniej opis produktu (wyrobu lub usługi), lub link do strony internetowej zawierającej 

opis produktów zaprojektowanych przez Wykonawcę, a wdrożonych przez klienta 
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Wykonawcy, które są obecnie na rynku. 

Z treści załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów, mających na celu potwierdzenie 

spełniania przez niego warunków jak wyżej, wynikać ma jednoznacznie, iż Wykonawca te 

warunki spełnia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum) muszą 

wykazać, że każdy z uczestników konsorcjum spełnia w określony sposób wymagania 

zamawiającego, tworząc całościowo obraz wykonawcy, który w każdym elemencie potwierdza 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

4. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunków określonych w punkcie 

1.3 powyżej według formuły spełnia/nie spełnia - na podstawie analizy złożonych przez 

Wykonawcę dokumentów. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do swojej oferty: 

4.1 Opis doświadczenia (CV) ekspertów, 

4.2 Wykaz co najmniej dwóch ekspertów, z których każdy posiada doświadczenie w 

realizacji co najmniej trzech projektów w zakresie projektowania strategii rozwoju 

produktów (wyrobów lub usług) tj. przeprowadził co najmniej trzy projekty w tym 

zakresie wraz z wdrożeniem na rynek w trzech różnych branżach (jedna branża-jeden 

projekt). Wykaz ekspertów powinien być sporządzony na wzorze stanowiącym załącznik 

nr 5 do zapytania ofertowego i zawierać następujące informacje: imię i nazwisko 

eksperta, rok wykonania projektu, nazwę i dane kontaktowe zamawiającego, nazwę 

projektu, oznaczenie branży, której dotyczył projekt, zakres zrealizowanych prac wraz z 

osiągniętymi efektami,  

4.3 Dokumenty potwierdzające wykazywane doświadczenie – do wykazu ekspertów 

(załącznik nr 5), o których mowa w pkt 4.2 powyżej należy załączyć dokumenty 

potwierdzające doświadczenie. Dokumentacją potwierdzającą doświadczenie mogą być 

np. referencje odbiorców usług, przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z 

osiągniętymi efektami.  

4.4 Portfolio projektów eksperta, o którym mowa w pkt 1.3 lit. b) ppkt i)  w zakresie 

projektów wzorniczych zawierające co najmniej opis produktu/usługi, lub link do strony 

internetowej zawierającej opis produktu/ów lub usług zaprojektowanych przez eksperta i 

wdrożonych przez klienta, które są obecnie na rynku, 

4.5 Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe eksperta w zakresie wzornictwa, o 

których mowa w pkt 1.3 lit. b) ppkt. ii). Dokumentacją potwierdzającą w tym zakresie 

mogą być np. dokumenty potwierdzające  ukończenie szkoły wyższej z zakresu 

wzornictwa, lub ukończenie studiów podyplomowych z zakresu wzornictwa lub 

dokumenty potwierdzające przyznanie nagrody za wzornictwo. 

Z treści załączonych do oferty dokumentów mających na celu potwierdzenie spełniania 

powyższych warunków wynikać ma jednoznacznie, iż wykazani przez Wykonawcę eksperci 

te warunki spełniają.  

5. Spełnienie warunków określonych w pkt 1.4 powyżej weryfikowane będzie na podstawie 

oświadczenia stanowiącego element Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania ofertowego.  

6. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, 

o których mowa w pkt 1 niniejszego Rozdziału, na podstawie przedstawionych, wraz z ofertą, 

dokumentów i oświadczeń wskazanych w Rozdziale VII.  

7. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez 

zastosowanie kryterium „spełnia – nie spełnia”, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały 

dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak 
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któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej 

formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało 

odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub 

osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z 

udziału w postępowaniu.  

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ŻĄDANYCH OD WYKONAWCAÓW 

1. Oferty powinny zawierać: 

1.1 Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy, o ile prawo do reprezentowania 

Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego. 

1.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy warunkowej w sprawie 

realizacji zamówienia. Oferta powinna być podpisana przez ustanowionego 

pełnomocnika. Do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa. 

1.3 Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

1.4 Wypełniony formularz Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

1.5 Wypełniony formularz Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w RODO stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego 

zapytania ofertowego (jeśli dotyczy). 

1.6 Opis metodologii audytu wzorniczego proponowanej przez Wykonawcę. 

1.7 Opis doświadczenia Wykonawcy. 

1.8 Wykaz wykonanych projektów, stanowiący załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. 

1.9 Dokumenty potwierdzające doświadczenie Wykonawcy. 

1.10 Portfolio projektów produktów zaprojektowanych przez Wykonawcę. 

1.11 Opis doświadczenia (CV) ekspertów. 

1.12 Wykaz ekspertów, stanowiący Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. 

1.13 Dokumenty potwierdzające doświadczenie ekspertów. 

1.14 Portfolio projektów eksperta. 

1.15 Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zakresie wzornictwa. 

VIII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Planowany termin realizacji zamówienia: w przedziale czasowym od 01.01.2020r. do 

31.05.2020r., z zastrzeżeniem, że realizacja przedmiotu zamówienia musi rozpocząć się w 

terminie do dwóch miesięcy od zawarcia umowy o dofinansowanie projektu z PARP przez 

Zamawiającego, a okres realizacji projektu nie może przekraczać 6 miesięcy licząc od dnia 

rozpoczęcia projektu. 

2. Szczegółowy harmonogram przeprowadzenia audytu wzorniczego zostanie ustalony przez 

Zamawiającego w konsultacji z wybranym Wykonawcą. 

3. Zamawiający zastrzega prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia oraz 
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harmonogramu realizacji zamówienia w uzgodnieniu z wybranym wykonawcą. Nowe terminy 

będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą. 

IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie  

z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz jeżeli 

dotyczy - wyliczyć i wskazać wartość podatku VAT oraz podać łączną cenę brutto przedmiotu 

zamówienia (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). 

2. Stawka podatku VAT powinna zostać określona zgodnie z obowiązującymi na dzień składania 

ofert przepisami. 

3. Zaleca się złożenie oferty w PLN. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty 

zawierającej kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski. W przypadku gdy 

Wykonawca złoży dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty 

polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni 

kurs walut Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji Zapytania 

ofertowego w bazie konkurencyjności, tj. na stronie: https://bazakonkurencyjnosci. 

funduszeeuropejskie.gov.pl. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących 

w dniu, o którym mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony przed ww. dniem 

zgodnie z treścią § 8 pkt 5 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 

23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych 

(Dz. Urz. NBP z 2002 r. Nr 14, poz. 39 ze zm.). 

4. Podana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia.  

5. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. 

Wszelkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w cenie, tak by podana cena za realizację 

zamówienia była ceną ostateczną. 

X. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający 

będzie stosował niżej podane kryteria.  

Przyjęto liczbę 100 jako maksymalną liczbę punktów, którą może uzyskać każdy z 

Wykonawców, według poniższych kryteriów. 

lp. Kryterium 
Waga  

w punktach 

1.  Cena (C) 70 

2.  Liczba spotkań konsultacyjnych (G) 30 

 SUMA PUNKTÓW 100 

 Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych 

kryteriów otrzyma najwyższą punktację.  

1. Kryterium “Cena” (C)  

Przez kryterium „Cena” Zamawiający rozumie określoną przez Wykonawcę cenę całkowitą brutto 

za wykonanie przedmiotu zamówienia, wskazaną w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik 

nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

Ocena w ramach kryterium „Cena” będzie obliczana na podstawie następującego wzoru: 
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gdzie: 

Cn – najniższa zaproponowana cena brutto 

Co – cena brutto zaproponowana w badanej ofercie  

C – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena” 

 

2. Liczba deklarowanych spotkań konsultacyjnych w siedzibie Zamawiającego (G) 

Wykonawca, który zadeklaruje przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych w siedzibie 

Zamawiającego uzyska: 

 

 30 pkt. za zdeklarowanie przez Wykonawcę przeprowadzenia 4 i więcej spotkań 

konsultacyjnych, 

 20 pkt. za zdeklarowanie przez Wykonawcę przeprowadzenia 3 spotkań konsultacyjnych,  

 10 pkt. za zdeklarowanie przez Wykonawcę przeprowadzenia 2 spotkań konsultacyjnych,  

 0 pkt. za zadeklarowanie przez Wykonawcę przeprowadzenia mniej niż 2 spotkań 

konsultacyjnych. 
 

Wykonawca przedstawia informacje co do ilości zadeklarowanych spotkań w Formularzu 
ofertowym. Wykonawca zobowiązany jest do udziału ekspertów Wykonawcy, wskazanych w 
ofercie, w co najmniej takiej ilości spotkań jak zadeklarowana w ofercie  (czas trwania każdego 
ze spotkań co najmniej 4 godziny) w siedzibie Zamawiającego, w celu przeprowadzenia 
wywiadów i zebrania danych niezbędnych do przeprowadzenia audytu wzorniczego i 
opracowania strategii wzorniczej.  

3. Ocena końcowa (K) 

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia 

wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyska 

największą liczbę punktów w ocenie końcowej. 

 

K = C + G  

gdzie: 

C – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena” 

G –  liczba deklarowanych spotkań konsultacyjnych w siedzibie Zamawiającego (G) 

K –  liczba punktów w ocenie końcowej. 

Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami 

matematycznymi. 

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia 

wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz uzyska największą liczbę punktów w 

ocenie końcowej.  

XI. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty należy składać do dnia 25 lipca 2019 roku do godz. 12
00

. 

2. Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową na adres: ul. Leśna 1, 16-001 Ignatki-

Osiedle. 
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3. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się za złożoną w terminie, jeżeli wpłynie  

ona do Zamawiającego na wskazany w pkt 2 adres nie później niż dnia 25 lipca 2019 roku  

godz. 12
00

. 

4. Oferty, które dotrą do Zamawiającego po terminie składania ofert, będą traktowane jako 

OFERTY ZŁOŻONE PO TERMINIE. 

5. Oferty złożone po terminie nie będą zwrócone Wykonawcom. Zostaną zniszczone bez 

uprzedniego ich otwierania. 

6. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25 lipca 2019 r. roku o godz. 12
15 

pod adresem: ul. 

ul. Leśna 1, 16-001 Ignatki-Osiedle. 

7. Otwarcie ofert jest jawne. 

XII. WYJAŚNIENIA I ZMIANA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia dot. zapytania 

ofertowego do dnia 22 lipca 2019 roku do godziny 16.00. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie 

wpłynie do Zamawiającego po terminie Zamawiający może pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. 

2. Treść wyjaśnienia bez wskazania źródła zapytania Zamawiający zamieści na stronie 

internetowej, na której upubliczniono zapytanie ofertowe. 

3. Zamawiający może przed wyznaczonym terminem składania ofert zmienić treść zapytania 

ofertowego. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której 

upubliczniono zapytanie ofertowe. W wyniku zmiany treści zapytania ofertowego, 

Zamawiający może przedłużyć termin składania i otwarcia ofert o czas niezbędny na 

wprowadzenie przez Wykonawców zmian w ofercie. 

4. Zmiany treści zapytania ofertowego oraz udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia będą 

wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.  

XIII. ZMIANA ORAZ WYCOFANIE OFERTY 

1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej 

oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności 

przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być 

opakowane tak jak oferta (zgodnie z zapisami Rozdziału V). Koperta dodatkowo winna 

zawierać dopisek „ZMIANA OFERTY”. 

2. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wycofać złożoną ofertę. 

O wycofaniu powinien powiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności przed 

upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być opakowane tak 

jak oferta (zgodnie z zapisamiRozdziału V). Koperta dodatkowo winna zawierać dopisek 

„WYCOFANIE OFERTY”. 

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 Oferenci pozostają związani ofertą przez 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 

XV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWAJĄCEGO  

Z WYKONAWCYMI 
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1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują 

pisemnie z zastrzeżeniem pkt 2. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane drogą elektroniczną (e-

mail: norbert@euro-net.pl) uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata 

przed upływem terminu. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, o których mowa w 

ust.1, drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania. 

XVI. OSOBY UPOWAŻNIONE ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO DO 

KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCYMI  

Norbert Saniewski  

tel.: +48 502773395 

e-mail: norbert@euro-net.pl 

XVII. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW WYBORU OFERTY 

1. Zgodnie z zasadami wynikającymi z Regulaminu konkursu w ramach Programu Operacyjnego 

Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, 

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap po wyborze Wykonawcy w niniejszym 

postępowaniu ofertowym Zamawiający zawrze umowę warunkową na realizację audytu 

wzorniczego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6. 

2. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie 

internetowej, na której upubliczniono zapytanie ofertowe. 

3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich 

Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wskazując nazwę  

i adres Wykonawcy. 

4. Na wniosek Wykonawcy, który złożył ofertę udostępniony zostanie protokół z postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

5. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od podpisania umowy przez Wykonawcę, który w postępowaniu 

wyboru ofert uzyskał najwyższą liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

XVIII. WYKLUCZENIE WYKONAWCY, ODRZUCENIE OFERTY  

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert oraz dokumentów złożonych wraz z ofertą. 

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji 

dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, z 

zastrzeżeniem pkt. 3 poniżej. 

2. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone. 

3. Zamawiający poprawi w ofercie: 

3.1 oczywiste omyłki pisarskie, 

3.2 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 
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3.3 inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Zapytaniem, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty. 

O dokonaniu poprawek Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta 

została poprawiona. Wykonawcy przysługuje prawo niewyrażenia zgody na poprawienie 

omyłek – w terminie 3 dni od daty otrzymania od Zamawiającego informacji o dokonaniu 

poprawek. Brak informacji ze strony Wykonawcy w terminie 3 dni od daty zawiadomienia o 

dokonaniu poprawek uważa się za ich akceptację. 

4. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia lub oświadczeń, o których mowa w niniejszym 

zapytaniu ofertowym lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo 

ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy 

podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

5. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści 

złożonej oferty na każdym z etapów i/lub wezwać do uzupełnień. Zamawiający może w 

szczególności zwrócić się do Wykonawcy z zapytaniem o szczegółowe wyjaśnienie powodów 

zaproponowania niskiej ceny, mogącej zostać uznaną za rażąco niską w stosunku do 

przedmiotu zamówienia. Wykonawcy przysługuje prawo do jednokrotnego złożenia 

wyjaśnień/uzupełnień w przedmiocie zapytania. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży 

wyjaśnień/uzupełnień w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych oferta podlega 

odrzuceniu.  

6. Odrzuceniu podlega oferta: 

6.1 której treść nie odpowiada wymaganiom wskazanym w niniejszym zapytaniu 

ofertowym (lub) 

6.2 zawiera rażąco niską cenę̨ w stosunku do przedmiotu zamówienia (lub) 

6.3 została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w niniejszym postępowaniu 

(lub), 

6.4 zawiera błędy w obliczeniu ceny (lub), 

6.5 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłek określonych w pkt. 3. powyżej. 

7. Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawcę, który pozostaje  

z Zamawiającym (w tym osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy) w relacjach 

określonych w Rozdziale VI pkt 1.1. niniejszego zapytania ofertowego. 

8. Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu Wykonawców niepodlegających 

wykluczeniu. 

XIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Dopuszcza się zmianę istotnych warunków umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, 

gdy: 

2.1 nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu umowy; 
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2.2 nastąpi zmiana harmonogramu realizacji projektu wynikająca ze zmiany umowy zawartej 

pomiędzy Zamawiającym, a Instytucją Pośredniczącą lub Zarządzającą Programem 

Operacyjnym;  

2.3 zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie 

następujące warunki: 

 konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

 wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 

umowie; 

2.4 zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne. 

Wszelkie zmiany umowy będą wymagały dla swej ważności formy pisemnej.  

2. Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku, gdy cena zaoferowana przez 

Wykonawców przekracza środki przeznaczone przez Zamawiającego na realizację 

zamówienia. 

3. Zamawiający zastrzega także możliwość zakończenia postępowania bez wyboru 

najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności. 

4. O zakończeniu postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi: 

4.1 za pośrednictwem strony internetowej, na której upubliczniono zapytanie ofertowe; 

4.2 wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty – w przypadku zakończenia 

postępowania po upływie terminu składania ofert. 

5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu Wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu.  

6. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych 

szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym 

mowa w pkt 3 i 4 powyżej. 

7. Uprawnienie, o którym mowa w pkt 3 i pkt 4 powyżej, przysługuje Zamawiającemu również 

po wyborze najkorzystniejszej oferty. W takiej sytuacji Zamawiający może zakończyć 

postępowanie bez wyboru najkorzystniejszej oferty, po unieważnieniu czynności wyboru 

najkorzystniejszej oferty. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w 

postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego 

działania. 

XX. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

1.1 administratorem Państwa danych osobowych jest EURONET Norbert Saniewski Spółka 

Jawna, adres: ul. Leśna 1, 16-001 Ignatki-Osiedle, dane kontaktowe: tel.: +48 

502773395, e-mail: norbert@euro-net.pl. 
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1.2 Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z przeprowadzeniem niniejszego postępowania (Zapytanie ofertowe nr 

01/07/2019 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności); 

1.3 odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o rozdział 6.5.2 pkt 15 

Wytycznych; 

1.4 Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia 

roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w 

którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu, z zastrzeżeniem, że 

dokumenty dotyczące pomocy publicznej będą przechowywane przez 10 lat, licząc od 

dnia jej przyznania, zgodnie z treścią §16 ust. Umowy o dofinansowanie. 

1.5 W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

1.6 posiadają Państwo: 

1.6.1 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa 

dotyczących; 

1.6.2 na podstawie art., 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych 

osobowych; 

1.6.3 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO; 

1.7 nie przysługuje Państwu: 

1.7.1 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

1.7.2 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

1.7.3 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

1.8 Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w zakresie wypełniania 

obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, stanowiącym 

Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

XXI. ZAŁĄCZNIKI 

załącznik nr 1: Formularz ofertowy 

załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań 

załącznik nr 3:  Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych  

   przewidzianych w RODO 

załącznik nr 4: Wykaz wykonanych projektów 

załącznik nr 5: Wykaz ekspertów 

załącznik nr 6: Wzór umowy warunkowej 

  



 

str. 1 
 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 01/07/2019 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Składając ofertę w postępowaniu na „Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie 

strategii wzorniczej” ja/my niżej podpisany/i:  

Wykonawca  

Adres  

Numer NIP  

Numer REGON  

Numer telefonu  

Adres e-mail (do kontaktów  

z Zamawiającym) 
 

 

1. SKŁADAM/Y OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią Zapytania 

ofertowego nr 01/07/2019 z dnia 17 lipca 2019 roku 

2. OŚWIADCZAM/Y, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i uznajemy się za 

związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania oraz zdobyliśmy 

konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty. 

3. OFERUJEM/Y wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z ceną wskazaną poniżej, 

wyrażoną w walucie PLN ____________ *: 

Lp. Nazwa 
Cena netto 

Kwota podatku 

VAT 
Cena brutto 

kol. 1 kol. 2 kol. 3 

1. 

Przeprowadzenie audytu wzorniczego i 

opracowanie strategii wzorniczej, zgodnie 

z treścią zapytania ofertowego nr 

01/07/2019 

   

SUMA    

* w przypadku waluty innej niż PLN, skreślić i odpowiednio uzupełnić 

4. OŚWIADCZAMY, iż powyższa cena brutto uwzględnia wszystkie wymagania zapytania 

ofertowego i obejmuje wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Wykonawca z 

tytułu prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszelkie 

wymagane przepisami podatki i opłaty.  
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5. OŚWIADCZAMY, iż oferowana przez nas Liczba deklarowanych do przeprowadzenia 

spotkań konsultacyjnych w siedzibie Zamawiającego wynosi _____ * 

6. OŚWIADCZAM/Y, że zapoznaliśmy się z wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do 

Zapytania ofertowego i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia 

umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym, 

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia terminu 

składania ofert. 

8. OŚWIADCZAMY, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu 

ofertowym, w szczególności nasza sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia realizację 

przedmiotu zamówienia.  

9. OŚWIADCZAMY, iż za wyjątkiem informacji zawartych w ofercie na stronach nr od _____ 

do_____* niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki są jawne i nie zawierają informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. 

Wykonawca jest jednocześnie zobowiązany do wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Niewykazanie nie później niż w terminie składania ofert, że 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa będzie skutkowało uznaniem przez 

Zamawiającego, że Wykonawca nie wykazał w ww. terminie, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w konsekwencji czego Zamawiający odtajni wskazane 

informacje bez wzywania do dalszych wyjaśnień. 

10. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na 

adres: 

________________________________________________________________________* 

11. OSOBĄ upoważnioną do kontaktów w sprawie oferty jest: ___________________________* 

12. OFERTĘ składamy na  __________*  kolejno ponumerowanych i parafowanych stronach. 

13. W ZAŁĄCZENIU do oferty przedkładamy komplet nw. dokumentów: 

________________________________________________________________________* 

________________________________________________________________________* 

________________________________________________________________________* 

________________________________________________________________________* 

________________________________________________________________________* 
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________________________________________________________________________* 

________________________________________________________________________* 

________________________________________________________________________* 

________________________________________________________________________* 

________________________________________________________________________* 

________________________________________________________________________* 

 

 

 

_______________, dnia _____________ 2019 r.  ______________________________________ 

  (podpis Wykonawcy lub uprawnionego do reprezentacji Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* odpowiednio uzupełnić lub niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 01/07/2019 

 

 

 

WYKONAWCA: 

_________________________________  

 

_________________________________  

 

_________________________________  

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu na „Przeprowadzenie audytu wzorniczego 

i opracowanie strategii wzorniczej”, my niżej podpisani:  

OŚWIADCZAMY, że nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.  

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 

lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem  

i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające  

w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji, 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

 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. 

 

 

 

_______________, dnia _____________ 2019 r.  ______________________________________ 

  (podpis Wykonawcy lub uprawnionego do reprezentacji Wykonawcy) 

 

 



 
 

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 01/07/2019 

  

 

WYKONAWCA:  

_________________________   

_________________________   

_________________________   

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w RODO
1
 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu na „Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii 

wzorniczej” 

OŚWIADCZAM, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałam/em w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

 

 

_______________, dnia _____________ 2019 r.  ______________________________________ 

  (podpis Wykonawcy lub uprawnionego do reprezentacji Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: 

W przypadku gdy Wykonawca  nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 

lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia oferent nie składa. 

 

 

 

 

 

   

                                                
1
 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
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Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 01/07/2019 

 

 

 

WYKAZ WYKONANYCH PROJEKTÓW 

 

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające doświadczenie. Dokumentacją 

potwierdzającą doświadczenie mogą być np. referencje odbiorców usług, przedstawiające zakres 

zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami; 

 

 

 

 

 

_______________, dnia _____________ 2019 r.  ______________________________________ 

  (podpis Wykonawcy lub uprawnionego do reprezentacji Wykonawcy) 

 

 

Pełna nazwa 

Zamawiającego  

wraz z nr NIP oraz 

danymi kontaktowymi 

Nazwa projektu 
Branża, której 

dotyczył projekt 

Rok 

wykonania 

projektu 

Zakres zrealizowanych prac 

wraz z osiągniętymi efektami 
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Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 01/07/2019 

 

 

WYKAZ EKSPERTÓW 

Uwaga: Do wykazu należy załączyć potwierdzające wykazywane doświadczenie dla każdego ze 

wskazanych ekspertów. 

 

 

 

_______________, dnia _____________ 2019 r.  ______________________________________ 

  (podpis Wykonawcy lub uprawnionego do reprezentacji Wykonawcy) 

 

Imię i nazwisko 

eksperta, który 

realizował projekt 

Pełna nazwa 

Zamawiającego  

wraz z nr NIP i 

danymi 

kontaktowymi 

Nazwa 

projektu 

Branża, której 

dotyczył projekt 

Rok 

wykonania 

projektu 

Zakres 

zrealizowanych prac 

wraz z osiągniętymi 

efektami 

Ekspert I : 

 

     

     

     

Ekspert II: 
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Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego nr 01/07/2019 

 

 

WZÓR UMOWY 

 

w związku z realizacją projektu  

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I „Przedsiębiorcza 

Polska Wschodnia”, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” - Etap I 

  

 

zawarta w dniu …………………. w ………………….., pomiędzy 

 

EURONET Norbert Saniewski Spółka Jawna z siedzibą w Ignatkach-Osiedlu (z adresem: ul. Leśna 

1, 16-001 Ignatki-Osiedle), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000496015, 

NIP 5422761356, REGON 052124262, zwanym dalej w umowie „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez: 

1 ......................................... – ...........................................................................................; 

2 ......................................... – ..........................................................................................., 

a  

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) 

................................................................................, z siedzibą w ............................... przy ulicy 

..............................., posiadającym REGON: …………….. oraz NIP: …………………..  wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy .............................................  .......... 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ...............,  

zwaną w treści umowy „Wykonawcą ”, reprezentowaną przez: 

1 ............................... 

2 ............................... 

 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej) 

(imię i nazwisko) ..................................................................................., przedsiębiorcą działającym pod 

firmą .............................. z siedzibą w .................................. przy ulicy ............................, 

posiadającym REGON: …………….. oraz NIP: ………………….., wpisanym do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,  

 

(w przypadku spółki cywilnej wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej) 
(imię i nazwisko) ..................................................................................., przedsiębiorcą działającym pod 

firmą .............................. z siedzibą w .................................. przy ulicy ............................, 

posiadającym REGON: …………….. oraz NIP: ………………….., wpisanym do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

oraz 

(imię i nazwisko) ..................................................................................., przedsiębiorcą działającym pod 

firmą .............................. z siedzibą w .................................. przy ulicy ............................, 

posiadającym REGON: …………….. oraz NIP: ………………….., wpisanym do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

działających w formie spółki cywilnej pod firmą ……………………… z siedzibą w 

.................................. przy ulicy ............................, posiadającą REGON: …………….. oraz NIP: 

………………….., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, 
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o następującej treści: 

 

 

§ 1 Przedmiot umowy  

 

1. W związku z planowanym przez Przedsiębiorstwo złożeniem wniosku o dofinansowanie 

projektu w  ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (PO PW), 

Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję”, Etap I (dalej jako „Projekt”), Przedsiębiorstwo i 

Wykonawca zawierają umowę pod warunkiem zawieszającym obowiązywanie umowy od 

otrzymania informacji od PARP o przyznaniu dofinansowania dla projektu 

Przedsiębiorcy. 

2. Z zastrzeżeniem zapisów w §1 pkt. 1, Przedsiębiorstwo zleca wykonanie, a Wykonawca 

zobowiązuje się wykonać usługę obejmującą przeprowadzenie audytu wzorniczego w 

Przedsiębiorstwie i opracowanie Strategii Wzorniczej (dalej jako „Usługa”).  

3. Audyt wzorniczy obejmować będzie co najmniej: analizę wzorniczą Przedsiębiorstwa w 

zakresie oferty produktowej, modelu biznesowego, technologii, struktury organizacyjnej, 

procesów komunikacji, strategii marketingowej, zdefiniowania i charakterystyki klientów i 

konkurencji oraz kluczowych w kontekście Przedsiębiorstwa trendów branżowych, analizę 

potrzeb Przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania wzornictwem, analizę oferty pod kątem 

wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego Przedsiębiorstwa. 

4. Raport z przeprowadzonego audytu wzorniczego w postaci Strategii Wzorniczej (dalej jako: 

SW) musi zawierać co najmniej następujące elementy: 

a) Charakterystyka firmy Zamawiającego zawierającą analizę wzorniczą przedsiębiorstwa 

w zakresie produktów/usług, technologii, struktury organizacyjnej, procesów 

komunikacji z klientem, strategii marketingowej ; 

b) Opis otoczenia firmy Zamawiającego w zakresie dostępnych na rynku usług zawierający 

co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów 

oraz ich aktualnej oferty; 

c) Identyfikacja i analiza trendów rynkowych, określenie kluczowych w kontekście 

Zamawiającego trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale 

wpływu na rynek Zamawiającego; 

d) Ocena poziomu wykorzystania wzornictwa w przedsiębiorstwie Zamawiającego oraz 

jego potencjału w tym zakresie; 

e) Zdefiniowanie problemów wzorniczych w przedsiębiorstwie Zamawiającego, przy czym 

problemy te mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w 

firmie; 

f) Możliwości rozwiązania problemów wzorniczych w przedsiębiorstwie Zamawiającego; 

g) Zidentyfikowanie kierunku, w którym najefektywniej mogłaby rozwijać się firma 

Zamawiającego (opis proponowanych zmian i innowacji); 

h) Rekomendacje dalszych szczegółowych działań w przedsiębiorstwie Zamawiającego, w 

tym wstępny harmonogram i wstępna wycena kosztów ich wdrożenia. 

5. Szczegółowy opis działań planowanych do realizacji w ramach Usługi z uwzględnieniem 

harmonogramu, miejsca realizacji i osób odpowiedzialnych za ich realizację zawarto w 

załączniku nr 1 do umowy warunkowej. 

6. Informacje o zespole Wykonawcy realizującym Usługę zawarto w załączniku nr 2 do umowy 

warunkowej. 
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7. Wykonawca zobowiązany jest do udziału co najmniej jednego jego przedstawiciela (eksperta) 

w posiedzeniu Panelu Ekspertów w terminie wyznaczonym przez PARP, zgodnie z 

Regulaminem konkursu do Etapu I działania 1.4 „Wzór na konkurencję” POPW. 

8. W związku z udziałem eksperta Wykonawcy w posiedzeniu Panelu Ekspertów, Wykonawcy 

nie przysługuje wynagrodzenie. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Usługi zgodnie z wymogami określonymi w 

Regulaminie i zasadami działania 1.4 „Wzór na konkurencję” POPW. 

 

§2 Harmonogram i odbiory 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Usługę w terminie od …. do…. r. 

2. Realizacja przedmiotu umowy musi rozpocząć się najpóźniej w terminie do dwóch miesięcy 

od zawarcia umowy o dofinansowanie projektu z PARP przez Przedsiębiorstwo, a okres 

realizacji Usługi nie może przekraczać 6 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia realizacji Usługi. 

3. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy oznacza przekazanie przez Wykonawcę 

Przedsiębiorstwu dokumentu Strategii Wzorniczej (SW). 

4. Przekazanie SW nastąpi w siedzibie Przedsiębiorstwa. 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i niezbędne zaplecze osobowe oraz 

niezbędną wiedzę, by wykonać Usługę określoną w § 1 niniejszej Umowy.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Przedsiębiorstwem w zakresie niezbędnym dla 

prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności: 

a) do udziału w co najmniej …….. spotkaniach konsultacyjnych (czas trwania każdego ze 

spotkań co najmniej 4 godziny) w siedzibie Przedsiębiorstwa w celu przeprowadzenia 

wywiadu i zebrania danych niezbędnych do przygotowania Strategii Wzorniczej; 

b) do prezentacji opracowanej SW w siedzibie Przedsiębiorstwa w dniu przekazania 

dokumentu SW do odbioru; 

c) do opracowania SW zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie konkursu do 

Etapu I działania 1.4 „Wzór na konkurencję” POPW; 

d) do uzgodnienia ostatecznej wersji SW z Przedsiębiorstwem;  

e) do uwzględnienia uwag do SW zgłoszonych przez Przedsiębiorstwo oraz przez PARP; 

f) do realizacji usługi doradczej zgodnie z zasadami działania 1.4 „Wzór na konkurencję” 

POPW. 

7. W przypadku wniesienia przez Przedsiębiorstwo uwag lub zastrzeżeń do SW, Wykonawca 

dokona poprawy SW w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zgłoszenia uwagi przez 

Przedsiębiorstwo. 

8. W przypadku wniesienia uwag lub zastrzeżeń przez PARP do SW, Wykonawca dokona 

poprawy i/lub uzupełnienia SW lub przedstawi stosowne wyjaśnienia w terminie do 3 dni 

liczone od daty otrzymania przez Wykonawcę pisma PARP dotyczącego uwag zgłoszonych 

do SW. 

9. Osoby wyznaczone do współpracy przy realizacji Usługi: 

a) ze strony Przedsiębiorstwa:  

- …….. email ….. 

- …….. email ….. 
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b) ze strony Wykonawcy: 

- …….. email ….. 

- …….. email …… 

§3 Koszt wykonania Usługi 

1. Z tytułu realizacji działań związanych z realizacją Usługi prowadzącej do przygotowania 

Strategii Wzorniczej, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie ……. zł netto 

(słownie: …… , zero groszy), powiększonej o podatek VAT w obowiązującej stawce.  

2. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni po zatwierdzeniu Strategii Wzorniczej i po 

uwzględnieniu uwag i poprawek zgłoszonych przez Przedsiębiorstwo. 

3. Uwagi PARP do Strategii Wzorniczej oraz uwagi i zastrzeżenia zgłoszone przez 

Przedsiębiorstwa Wykonawca będzie uzupełniał bez prawa do odrębnego wynagrodzenia. 

4. Należność zostanie przekazana przez Przedsiębiorstwo przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy prowadzony w …………….nr ……………………………………………….. 

5. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. 

§4 Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić na rzecz Zamawiającego karę umowną w następujących 

przypadkach i w wysokości:  

a) w razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu końcowego 

określonego w §2 ust. 1 niniejszej umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 

umownego + VAT za każdy dzień opóźnienia; 

b) w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z innej przyczyny niż leżąca po stronie 

Zamawiającego - 15% wynagrodzenia określonego w §3 ust.1 + VAT;  

c) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po 

stronie Wykonawcy 15% wynagrodzenia określonego w §3 ust.1+ VAT;  

2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić na rzecz Wykonawcy karę umowną w następujących 

przypadkach i w wysokości:  

a) w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego 15% wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust.1; 

b) w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego 15% wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust.1; 

3. W przypadku niezaakceptowania Strategii Wzorniczej przez PARP na etapie oceny wniosku o 

płatność, i w związku z tym odmową wypłaty dofinansowania do SW przez PARP w wysokości 

przewidzianej w umowie o dofinansowanie projektu, wynagrodzenie wskazane w §3 pkt. 1 

zostanie pomniejszone o wartość nieprzyznanego przez PARP dofinansowania. Zwrot należności 

z tytułu utraty dofinansowania nastąpi w terminie do 7 dni od przekazania Wykonawcy pisma 

PARP o odrzuceniu SW. 

4. Każda ze stron uprawniona jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość kar umownych zastrzeżonych w ust. 1 i 2. 
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§5 Prawa autorskie i prawa własności intelektualnej  

1. Autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do wszelkich utworów powstałych w związku z 

przeprowadzeniem usługi doradczej i opracowaniem Strategii Wzorniczej, przechodzą na 

Przedsiębiorstwo z dniem przekazania SW zgodnie z §2. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na przedłożenie dokumentu SW do PARP.  

3. Strony zgodnie postanawiają, iż przeniesione na Przedsiębiorstwo majątkowe prawa autorskie 

do wszelkich utworów powstałych w związku z przeprowadzeniem usług doradczych i 

opracowaniem Strategii Wzorniczej, obejmują wyłączne prawo do korzystania przez 

Przedsiębiorstwo z utworów oraz rozporządzania nimi na wszelkich polach eksploatacji, w 

szczególności: 

a) Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną, 

video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, w tym DVD, VCD, 

CD-ROM, technika zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników, 

dostosowanych do tej formy zapisu, 

b) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy wyników, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

c) publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie, 

d) prawo obrotu w kraju i za granicą, 

e) użyczenie, najem, dzierżawa lub wymiana nośników na których wyniki utrwalono, 

f) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej 

ilości nadań i wielkości nakładów, 

g) wykorzystanie na stronach internetowych, w utworach multimedialnych, 

h) wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych 

wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne, 

i) wykorzystywania do celów promocyjnych i reklamowych. 

4. Wykonawca przenosi na Przedsiębiorstwo wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie 

zależnego prawa autorskiego do utworów. W zakresie tworzenia i rozpowszechniania dzieł 

zależnych, zrealizowanych przy wykorzystaniu utworów składających się na Przedmiot 

Umowy, wykonawca zezwala Przedsiębiorstwu na korzystanie z nich na wszystkich polach 

eksploatacji określonych w ust. 3. 

5. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do utworów, Wykonawca przenosi na 

Przedsiębiorstwo prawo własności nośników, na których utwory zostały utrwalone. 

6. Po przeniesieniu majątkowych praw autorskich, prawo do korzystania i dysponowania 

utworami będzie przysługiwać wyłącznie Przedsiębiorstwu. 

7. Wykonawca oświadcza, że wszystkie mogące stanowić przedmiot praw autorskich 

opracowania, przygotowane  w ramach niniejszej  Umowy będą oryginalne, bez 

niedozwolonych zapożyczeń z prac  osób  trzecich,  oraz  nie  będą  naruszać  praw  

przysługujących  osobom  trzecim,  w  tym w szczególności praw autorskich innych osób. 

8. W ramach niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Przedsiębiorstwo autorskie prawa 

majątkowe i prawa zależne do wszelkich utworów powstałych w związku z przygotowaniem 

Strategii Wzorniczej, w ramach wynagrodzenia, o  którym mowa w §3 ust.1. 

 

 



 

 6 

 

§6 Informacje poufne 

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności, nie wykorzystywać we własnym celu 

innym niż na potrzeby wykonania niniejszej umowy, i nie udostępniać osobom trzecim 

informacji dotyczących Przedsiębiorstwa o charakterze technicznym, technologicznym, 

handlowym i organizacyjnym.  

2. Obowiązek zachowania poufności dotyczy informacji, które nie zostały podane do publicznej 

wiadomości i nie są dostępne dla osób trzecich. 

3. W razie wątpliwości, co do obowiązku zachowania w tajemnicy określonej informacji, 

Przedsiębiorstwo na pisemny wniosek Wykonawcy zdecyduje czy określona informacja ma 

charakter poufny. Stanowisko Przedsiębiorstwa jest wiążące dla Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie zapewnić odpowiednie procedury i środki 

techniczne celem zabezpieczenia informacji chronionych niniejszą umową przed ich 

wykorzystaniem lub udostępnieniem wbrew postanowieniom umowy.  

5. W przypadku wygaśnięcia albo rozwiązania Umowy wskutek odstąpienia lub wypowiedzenia 

oraz na każde żądanie Przedsiębiorstwa, Wykonawca zwróci Przedsiębiorstwu wszelkie 

dokumenty, które zawierają Informacje Poufne lub opracowania powstałe na ich podstawie 

oraz usunie wszelkie Informacje Poufne ze swoich zasobów na każde żądanie 

Przedsiębiorstwa. 

 

§7 Wypowiedzenie umowy 

1. Przedsiębiorstwo może wypowiedzieć niniejszą umowę w trybie natychmiastowym w 

przypadku: 

a) wypowiedzenia lub rozwiązania umowy zawartej pomiędzy Przedsiębiorstwem i PARP, 

której przedmiotem jest dofinansowanie realizacji przez Przedsiębiorstwo projektu, 

niezależnie od trybu i sposobu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy, 

b) wykonywania przez Wykonawcę zleconych prac nienależycie i/lub niezgodnie z umową 

po wcześniejszym wyznaczeniu przez Przedsiębiorstwo odpowiedniego terminu do 

wykonania prac w sposób prawidłowy i/lub zgodny z umową, 

c) braku rozpoczęcia realizacji umowy w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia wskazanej w § 

2 ust.1 

d) naruszenia przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy praw własności 

intelektualnej osób trzecich. 

 

§8 Przetwarzanie danych osobowych 

1. Wykonawca wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO” lub 

„Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”). Przetwarzanie powierzonych danych 
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osobowych będzie odbywało się z poszanowaniem przepisów RODO oraz wydanych w 

związku z nim krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. 

2. Przedsiębiorstwo oświadcza, że jest administratorem danych, o których mowa w niniejszej 

umowie. 

3. Przedsiębiorstwo będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu wykonania 

umowy oraz realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c  RODO oraz 

Ustawy o rachunkowości. 

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy oraz wymogiem ustawowym do 

wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych osobowych 

uniemożliwia zawarcie umowy i prawidłowe jej wykonanie. 

5. Dane mogą być udostępniane dostawcom, usługodawcom i partnerom, z którymi 

Przedsiębiorstwo podejmuje współpracę w zakresie niezbędnym do realizacji umowy i 

kontaktów biznesowych,. Odbiorcą danych mogą być w szczególności Instytucje 

Pośredniczące, Instytucje Zarządzające oraz inne instytucje państwowe i unijne, jak również 

podmioty zaangażowane przez te instytucje w związku z audytem, rozliczeniem i kontrolą 

projektu unijnego,  Urząd Skarbowy, Bank, Kancelaria Prawna, Poczta Polska, firmy kurierskie. 

Ponadto dane mogą być przekazywane/ udostępniane dostawcom i podwykonawcom usług tj. 

informatyk, biuro rachunkowe, firmy doradczo-konsultingowe – takie podmioty przetwarzają 

dane tylko na podstawie umowy oraz tylko zgodnie z poleceniami. 

6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz 

nie będą przekazywane do państw trzecich.  

7. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, do 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich usunięcia lub ich przeniesienia w 

przypadkach określonych w przepisach RODO. 

8. W każdej chwili, Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

(GIODO lub jego prawny następca - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

9. Okres przetwarzania obejmuje okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia 

roszczeń wynikający z przepisów, oraz okres przechowywania dokumentacji projektowej 

zgodnie zapisami umowy o dofinansowanie projektu. 

  

§9 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową ma zastosowanie Kodeks Cywilny oraz 

Regulamin Konkursu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia dla Działania 1.4 

„Wzór na konkurencję” Etap I. 

2. Wszystkie spory jakie mogą wyniknąć pomiędzy Stronami w związku z niniejszą Umową 

rozstrzygane będą polubownie. W przypadku niemożliwości polubownego rozstrzygania 

sporów, wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy ze względu na siedzibę Przedsiębiorstwa.  

3. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Dopuszcza się zmianę istotnych warunków umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, 

gdy: 
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a) nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu umowy; 

b) nastąpi zmiana harmonogramu realizacji projektu wynikająca ze zmiany umowy zawartej 

pomiędzy Zamawiającym, a Instytucją Pośredniczącą lub Zarządzającą Programem 

Operacyjnym;  

c) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące 

warunki: 

 konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

 wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 

umowie; 

d) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem: 1 

egzemplarz dla Przedsiębiorstwa i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 
  

 


