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2. Postanowienia ogólne 
1. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Programu Operacyjnego

Polska Wschodnia, Oś priorytetowa I: .Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na
konkurencję

2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. - Prawo Zamówień Publicznych.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania  ofertowego przed upływem terminu do
składania  ofert  oraz do  unieważnienia  postępowania  w każdym czasie  bez  podania  przyczyny.  W
przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do
Zamawiającego.

3. Przedmiot zamówienia 

Usługi doradcze oraz autorskie prawa majątkowe według poniższej specyfikacji:

1. Opracowanie strategii komunikacji dla nowej marki

Usługa  będzie  dotyczyła  stworzenia  strategii  komunikacji  nowej  marki.  W jej  skład wchodzić  powinna
strategia  on-line  i  strategia  obecności  w  social  mediach.  Bazą  strategii  powinien  być  język  korzyści
wspierający kluczowe wartości marki w dostosowaniu komunikatów do poszczególnych grup odbiorców
oraz  kanał  dotarcia,  w  celu  zbudowania  wiarygodności  i  rozpoznawalności  nowych  marek.  Strategia
powinna uwzględniać wykorzystanie nowoczesnych form promocji w branży modowej np. influencerów i
blogerów.
Zakres usługi:

Zakres  projektowy  obejmie:  analiza  wstępna  komunikacji  onlineowej  (rekomendowane  narzędzia:
Keywords Planner,  Answer the Public,  Facebook Insights,  Audience Insights, Brand 24, oraz SWOT lub
narzędzia równoważne), określenie celów strategicznych biznesowych oraz komunikacyjnych strategii on-
line, pogłębiona analiza i segmentacja bezpośrednich i pośrednich grup docelowych kampanii online (pod
kątem doboru najbardziej efektywnych mediów oraz narzędzi dotarcia, określenie motywów przewodnich
komunikacji  on-line  (BIG  IDEA),  opracowanie  kluczowych  przekazów,  dobór  najbardziej  efektywnych
mediów  Internetowych,  narzędzi  dotarcia  oraz  działań,  opracowanie  szczegółowego  harmonogramu
działań z zakresu komunikacji marke ngowej on-line na okres 12 miesięcy, określenie wielkości i podziału
budżetu  na  marke ng  on-line,  określenie  KPI’s  działań  komunikacyjnych  On-line  oraz  sposobów  ich
mierzenia oraz raportowania (analityka). 
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Istotnym  elementem  komunikacji  powinna  stać  się  dbałość  o  ekologię,  środowisko  naturalne  oraz
wieloletnie doświadczenie i kompetencje w zakresie recyklingu.

Efekt procesu - dokument w formie cyfrowej określający sposób i język komunikacji dla obu marek.

2. Opracowanie Trend Booka
Usługa będzie dotyczyła analizy najważniejszych trendów (Trend Book), które będą miały wpływ na branżę
w  danym  okresie  wraz  z  przykładami  innowacji  z  innych  branż  mogących  mieć  wpływ  na  branżę
obuwniczą.
Zakres usługi: 
- przeprowadzenie analizy mikro i makro opisującej najważniejsze trendy społeczne i gospodarcze mające
wpływ na branżę obuwniczą,
- przeprowadzenie analizy innowacji z różnych branż mogących mieć wpływ na branżę obuwniczą,
- stworzenie opracowania w formie dokumentu elektronicznego zawierającego efekty przeprowadzonych
analiz. 

3. Opracowanie metodyki zarządzania procesem wzorniczym

Usługa będzie dotyczyła opracowania zarządzania designem, w tym procesem wzorniczym oraz procedur
stałego  rozwijania  kategorii  produktowych  w  oparciu  o  potrzeby  klientów,  analizę  trendów  oraz
benchmarking, co pozwoli firmie na wyróżnienie się na tle konkurencji, dotarcie do nowych segmentów
rynku i zdywersyfikowanie oferty. Usługa będzie dotyczyła również usystematyzowania procesu tworzenia i
rozwoju  nowych  produktów  w  oparciu  o  metodykę  design  management,  a  także  wdrożenie  narzędzi
design thinking.

4. Opracowanie projektu nowej marki

Usługa  będzie  dotyczyła  zaprojektowania  nowej  marki  produktowej,  w  ramach  której  zaoferowana
zostanie  planowana  do  wdrożenia  linia  kaloszy  damskich,  męskich  i  dziecięcych.  Proces  opracowania
nowej marki będzie przebiegał w kilku etapach. Skład planowanej usługi:

Projekt obejmuje:
1. Przeprowadzenie badań pozwalających na zdefiniowanie propozycji wartości, misji i wizji marek
2. Zdefiniowanie propozycji wartości i misji dla marek na podstawie przeprowadzonych badań
3. Opracowanie pozycjonowania marek
4. Zaprojektowanie identyfikacji wizualnej marek – opracowanie księgi marki (Brand Book) dla obu
marek. System identyfikacji wizualnej zawierać będzie projekty następujących elementów:
a. Znak firmowy
b. Wersja podstawowa i uproszczona na siatce
c. Określenie pól ochronnych
d. Określenie minimalnej wielkości znaku
e. Umieszczanie na tle
f. Prawidłowe i nieprawidłowe użycie znaku – przykłady
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g. kolorystyki podstawowej i uzupełniającej
h. Wielkości logotypu i claimu
i. Fonty w publikacjach drukowanych i internetowych
j. Wizytówki, pieczątki
k. Papier firmowy w formacie word – projekt i formatowanie dokumentu – wersja monochromatyczna
i kolorowa
l. Teczki ofertowe i firmowe, koperty
m. Stopka e-mail
n. Pylon, tablica kierunkowa, baner kierunkowy, billboard wjazdowy, flagi
q. Oznakowanie siedziby firmy
r. Samochody osobowe
s. Samochody dostawcze

5. Projekt strony internetowej dla nowej marki

Strona internetowa obejmująca nową markę przeznaczoną dla odbiorców B2C.
Strona zaprojektowana w oparciu o czytelną architekturę por olio, z uwzględnieniem wymagań customer
experience i  service  design,  zbudowanie  poprawnej  architektury  informacji,  czytelności  i  atrakcyjności
interface’u i UX. Zakres wydatku obejmie zaprojektowanie strony internetowej, która będzie odpowiadała
współczesnym  standardom  estetycznym  i  funkcjonalnym  z  uwzględnieniem  wszystkich  rekomendacji
zawartych w strategii wzorniczej.
Etap 1: Koncepcja w postaci szkiców architektury strony.
Etap 2: Projekt layoutu strony - układ graficzny, dobór fontów.
Etap 3: Copywri ng.
Etap 4: Stworzenie całościowej makiety strony internetowej.

6. Projekt sklepu internetowego

Sklep internetowy będzie przeznaczony do wdrożenia sprzedaży produktów Wnioskodawcy w kanale on-
line.  Sklep będzie obejmował  nową markę oraz obecne marki.  Sklep będzie zintegrowany ze stronami
poszczególnych marek produktowych.
Sklep zaprojektowany w oparciu o czytelną architekturę por olio, z uwzględnieniem wymagań customer
experience i service design, poprawnej architektury informacji, czytelności i atrakcyjności interface i UX.
Etap 1: Koncepcja w postaci szkiców architektury sklepu.
Etap 2: Projekt layoutu sklepu - układ graficzny, dobór fontów.
Etap 3: Copywri ng.
Etap 4: Stworzenie całościowej makiety sklepu.

7. Wykonanie profesjonalnych zdjęć produktowych wraz z zakupem licencji

Licencje profesjonalnych zdjęć produktowych niezbędnych do prezentacji oferty produktów z nowej linii na
nowej stronie internetowej oraz w nowym sklepie internetowym.
Zakres wydatku: 
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- wykonanie, a następnie przeniesienie praw majątkowych do zdjęć w wysokiej rozdzielczości (m.in. 4K).
Zdjęcia  prezentować  będą  kalosze  na  modelach (mężczyzna,  kobieta,  dziecko)  w różnych aranżacjach.
Wykonanych zostanie minimum 300 zdjęć w minimum 5 aranżacjach zewnętrznych. 

8. Projekt systemu opakowań

Zaprojektowanie  systemu  opakowań,  spójnych  ze  strategią  marki,  atrakcyjnych,  wyróżniających  i
czytelnych opakowań, dzięki którym produkty będą wyróżniać się na tle konkurencji na rynku. Opakowanie
jako  nośnik  komunikacji  pełni  funkcję  elementu  identyfikującego  dany  produkt  z  marką,  jak  również
wpływa bezpośrednio na sposób postrzegania towaru przez konsumenta i – w efekcie decyduje o jego
wyborze.  Istotna  jest  także  funkcja  przechowywania  produktu  w  warunkach  zapewniających  mu
bezpieczeństwo.
Wzory opakowań będą dostosowane do charakteru produktu oraz jego odbiorcy.

Zakres zadania: 
- wykonanie minimum 5 projektów opakowań tekturowych do pakowania kaloszy – opakowania muszą być
dostosowane  do  charakteru  produktu  oraz  charakteru  odbiorców  (kalosze  do  użytku  codziennego
damskie, męskie i dziecięce). 
- minimum 3 opakowania muszą być przeznaczone do kaloszy dziecięcych i muszą zawierać koncepcję ich
późniejszego wykorzystania  np.  pudełko musi  zawierać  wykroje  umożliwiające późniejsze  wykonanie  z
niego domku do zabawy itp. 

9. Projekt stoiska targowego
Wykonanie  profesjonalnego  projektu  stoiska  wystawienniczego  na  potrzeby  promocji  nowej  linii
produktowej.
Zakres zadania: 
- wykonanie projektu kompletnego stoiska targowego o powierzchni 20 m2 z uwzględnieniem identyfikacji
wizualnej stoiska dostosowanej do charakteru promowanej marki oraz wyposażenia wewnętrznego,

10. Projekt kampanii marke ngowej
Zaprojektowanie  profesjonalnej  kampanii  reklamowej  wspierającej  sprzedaż  innowacyjnych produktów
oraz budujących rozpoznawalność nowej marki wśród klientów końcowych,
Zakres zadania:
- opracowanie kompleksowego zakresu działań w obszarze promocji nowego produktu – kaloszy damskich,
męskich i dziecięcych do użytku codziennego, 
- zaplanowanie harmonogramu i budżetu poszczególnych działań,
- określenie mierników efektywności działań promocyjnych. 
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11. Projekt nowej linii produktowej - kaloszy damskich, męskich i dziecięcych przeznaczonych do użytku
codziennego
Usługa  będzie  dotyczyła  zaprojektowania  innowacyjnej  linii  kaloszy  damskich,  męskich  i  dziecięcych
przeznaczonych do użytku codziennego. 
Zakres zadania: 
-  zaprojektowanie  minimum  4  projektów  wzorniczych  nowych  rodzajów  kaloszy  wykonanych  z  PVC.
Minimum 2 projekty muszą dotyczyć butów dziecięcych oraz po jednym projekcie damskim i męskim,
- projekty wzornicze muszą uwzględniać następujące aspekty: 
- kalosze będą posiadały specjalnie zaprojektowane uchwyty, które umożliwią proste i wygodne zakładanie
i zdejmowanie minimalizujące ryzyko obtarcia lub uszkodzenia buta,
-  podeszwa  kaloszy  będzie  posiadała  specjalnie  zaprojektowaną  konstrukcję  (bieżnik)  wpływającą  na
poprawę przyczepności i zmniejszającą tym samym ryzyko poślizgnięcia się użytkownika,
- kalosze będą charakteryzowały się wysokojakościowym wzornictwem, produkt zostanie zaprojektowany
w oparciu o pogłębione badania potrzeb użytkowników przy udziale zewnętrznych specjalistów,
- kalosze będą posiadały możliwość personalizacji  wzorów i  grafik, w ramach zadania  przygotowanych
zostanie minimum 10 przykładowych grafik, 
-  buty  będą  posiadały  dodatkowo  możliwość  zastosowania  elementów  odblaskowych  zwiększających
bezpieczeństwo użytkowania w trudnych warunkach atmosferycznych np. po zmroku czy w trakcie mgły.
 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: 
Kody CPV
79410000-1 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania 
79400000-8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne 
72413000-8 Usługi w zakresie projektowania stron www
79930000-2 Specjalne usługi projektowe
79960000-1 Usługi fotograficzne i pomocnicze 

Jeśli  w opisie  przedmiotu zamówienia  występują:  nazwy konkretnego producenta,  nazwy konkretnego
produktu, normy jakościowe należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W
każdym  przypadku  dopuszczalne  są  produkty  równoważne  pod  względem  konstrukcji,  materiałów,
funkcjonalności,  jakości.  Jeżeli  w opisie  przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek  znak  towarowy,
patent czy pochodzenie -  należy przyjąć,  że wskazane patenty,  znaki  towarowe, pochodzenie określają
parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w
tej  części  przedmiotu  zamówienia  o  równoważnych  parametrach  technicznych,  eksploatacyjnych  i
użytkowych.

Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań
równoważnych  powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne
dokumenty  zawierające  dane  techniczne  elementów  równoważnych.  W  razie  wątpliwości  co  do
równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych
wyjaśnień lub dokumentów.

4. Termin i miejsce realizacji zamówienia
1. Okres realizacji zamówienia: do 31.03.2023r.
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2. Miejsce realizacji zamówienia: 21-400 Łuków, ul. Łapiguz 118, wedle wskazań Zamawiającego w chwili
realizacji. 

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

5. Podstawy wykluczenia oraz warunki udziału w postępowaniu
1. Z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wykluczeniu  podlegają  Wykonawcy,  którzy  są  powiązani

osobowo  lub  kapitałowo  z  Zamawiającym.  Przez  powiązania  kapitałowe lub  osobowe  rozumie  się
wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu  Zamawiającego  lub  osobami  wykonującymi  dla  Zamawiającego  czynności  związane  z
przygotowaniem  i  przeprowadzeniem  procedury  wyboru  Wykonawcy  a  Wykonawcą,  polegające  w
szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić wątpliwości, co do 

bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim albo 
we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej do drugiego 
stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeśli Wykonawca zrealizował przynajmniej jeden projekt
w zakresie wzornictwa przemysłowego dotyczący obuwia oraz zrealizował w okresie ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie  –  nie  mniej  niż  3  (trzy)  usługi  doradcze  w  zakresie  wzornictwa  przemysłowego  o
wartości każdej z nich nie mniejszej niż 200 000 zł. 

Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie
spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu ofertowym i  wykazu robót
referencyjnych – załącznik nr 3 do zapytania, który Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty.

b) Przed upływem terminu składania ofert wniosą wadium w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć
tysięcy złotych).

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1. w przypadku wpłat pieniężnych w PLN na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony

w Santander Bank Polska Spółka Akcyjna  nr 49 1500 2208 1222 0000 2690 0000
2. w  przypadku  wpłat  walutowych  w  EURO  na  rachunek  bankowy  Zamawiającego

prowadzony w Santander Bank Polska Spółka Akcyjna nr SWIFT: WBKPPLPP, PL 61 1500
2208 1222 0000 6643 0000 

3. poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

4. gwarancjach bankowych,
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5. gwarancjach ubezpieczeniowych,
6. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z
2016 r. poz. 359 i 2260 oraz  2017 r. poz. 1089).

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, dokument winien
zawierać  oświadczenie  o  bezwarunkowym  i  nieodwołanym  zobowiązaniu  gwaranta  do  zapłaty  na
pierwsze żądanie zamawiającego kwoty wadium.

Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie  spełnia/nie
spełnia  na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu ofertowym i  dokumentu
potwierdzającego wniesienie wadium. 
Wadium  musi  być  wniesione  przed  upływem  terminu  do  składania  ofert  wskazanego  w  pkt.  9
zapytania.  Wniesienie  wadium w pieniądzu  będzie  skuteczne,  jeżeli  przed upływem wyznaczonego
terminu składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Jeżeli wadium zostanie
wniesione  w  pieniądzu,  przelewem,  Wykonawca  dołącza  do  oferty  kserokopię  wpłaty  wadium  z
potwierdzeniem  dokonanego  przelewu.  W  pozostałych  przypadkach  wymagane  jest  dołączenie
oryginału  dokumentu wystawionego na  rzecz Zamawiającego.  Dokumenty,  o  których  mowa muszą
zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

Zamawiający  zwraca  wadium  wszystkim  Wykonawcom  niezwłocznie  po  wyborze  oferty
najkorzystniejszej  lub unieważnieniu postępowania,  z  wyjątkiem Wykonawcy,  którego oferta  została
wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawcy,  którego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  Zamawiający  zwraca  wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy.
Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana:
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3. Zamawiający  dokona  oceny  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  poprzez  zastosowanie
kryterium spełnia - nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty/oświadczenia  zostały dołączone do
oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania.

4. Najpóźniej w dniu podpisania umowy wybrany Oferent przekaże Zamawiającemu kaucję gwarancyjną
w  formie  pieniężnej  w  wysokości  10 000,00  zł  (słownie:  dziesięć  tysięcy  złotych  00/100) będącą
zabezpieczeniem należytego  wykonania  umowy oraz terminowego usuwania  wad i  usterek.  Kaucja
gwarancyjna  będzie  zachowana  przez  okres  udzielonej  gwarancji  na  przedmiot  zamówienia  od
podpisania ostatniego protokołu zdawczo-odbiorczego. Zwrot kaucji nastąpi na wniosek Wykonawcy
nie wcześniej niż po upływie okresu gwarancji w wysokości wpłaconej kaucji lub po potrąceniu roszczeń
z tytułu gwarancji.

5. Kaucja gwarancyjna wnoszona w formie pieniężnej powinna zostać wpłacona przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego prowadzony w Santander Bank Polska Spółka Akcyjna  nr 49 1500 2208 1222
0000 2690 0000 z dopiskiem „Kaucja gwarancyjna – postępowanie o udzielenie zamówienia z dnia
10.05.2022 r.” Za moment wpłaty uznaje się moment uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

6. Wyłoniony w drodze postępowania Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na
poczet kaucji gwarancyjnej

7. O realizację zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy dysponujący trzyosobowym zespołem
projektantów, przy czym co najmniej jeden z trzech projektantów muszą posiadać doświadczenie z
projektowania obuwia, nie krótsze niż 5 lat. Wykonawca zobligowany jest do wypełnienia Załącznika nr
3 Wykaz projektantów wraz z dołączeniem do niego potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez

7



osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta kopii posiadanych przez projektantów certyfikatów
oraz CV, a także Załącznika nr 5 Oświadczenie projektanta.

8. Brak 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. 

6. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Wykonawca zobowiązany jest  do  podania  ceny  za  realizację  przedmiotu  zamówieni  zgodnie  z

formularzem ofertowym. 
2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN lub w innej walucie. Cena musi uwzględniać

wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane
z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi
stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia. 

3. W  przypadku  wyrażenia  ceny  w  innej  walucie  niż  PLN  zostanie  ona  przeliczona  na  PLN  wg
średniego kursu NBP obowiązującego w dniu publikacji zapytania.  

4. Cena dla przedmiotu zamówienia może być  tylko jedna,  nie dopuszcza się wariantowości  cen.
Wszelkie  upusty,  rabaty,  winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za
realizację  przedmiotu  zamówienia  była  ceną  ostateczną,  bez  konieczności  dokonywania  przez
Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.

5. Ceną oferty jest cena bru o za realizację przedmiotu zamówienia. 
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wyboru częściowego.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7.  Opis  kryteriów,  którymi  Zamawiający  będzie  się  kierował,  przy  wyborze  oferty  
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

1. Kryteria oceny ofert: 
a) Cena bru o – waga punktowa 80 pkt. (80%)

Liczba punktów w kryterium „Cena bru o” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Najniższa wartość oferty bru o wśród otrzymanych ofert,
                     --------------------------------------------------------------         x 80

Wartość bru o wskazana w badanej ofercie

b) Termin płatności  - proponowany termin płatności w dniach - waga punktowa - 20 pkt. (20%)

Liczba punktów w kryterium „Termin płatności”  będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Termin płatności wskazany w badanej ofercie *
                      --------------------------------------------------------------                  x 20

Najdłuższy termin płatności wśród otrzymanych ofert *

*  Minimalny  termin  płatności  jaki  może  zaoferować  Wykonawca to  14  dni.  Oferta Wykonawcy,  który
zaproponuje  termin  płatności  krótszy  niż  14  dni  zostanie  odrzucona.  W  przypadku  podania  przez
wykonawcę  terminu  płatności  dłuższego  niż  120  dni,  do  wzoru  zostanie  podstawiony  okres  120  dni.
Wykonawca powinien w formularzu ofertowym wpisać proponowany termin płatności w dniach (liczba
całkowita).
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2. Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach wskazanych w punkcie 1.

Punkty  będą  liczone  z  dokładnością  do  dwóch  miejsc  po  przecinku,  stosując  powszechne  zasady
zaokrąglania

3. Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  odpowiada  wszystkim  wymogom
zawartym  w  zapytaniu  ofertowym  i  zostanie  oceniona  w  podanym  kryterium  wyboru  jako
najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów. 

4. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć
umowę  z  Wykonawcą,  który  spełnia  wymagania  zapytania  ofertowego  i  którego  oferta  uzyskała
kolejno najwyższą liczbę punktów. 

5. Jeżeli  Zamawiający nie  będzie mógł  wybrać  najkorzystniejszej  oferty ze względu na to,  że  złożone
zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli  te oferty,  do złożenia  -  w terminie  określonym przez  Zamawiającego -  ofert  dodatkowych.
Wykonawcy  składając  oferty  dodatkowe,  nie  mogą  zaoferować  cen  wyższych  niż  zaoferowane  w
złożonych pierwotnie ofertach.

8.  Sposób przygotowania oferty 
1. Ofertę  sporządzić  należy  na  druku  „Formularz  ofertowy”  stanowiącym  Załącznik  nr  1  

do  niniejszego  zapytania  ofertowego,  w języku  polskim,  w formie  pisemnej,  czytelnie,  wypełniając
nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. 

2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć: 
a. Oświadczenie  o  braku  powiązań  osobowych  lub  kapitałowych  pomiędzy  Wykonawcą,  

a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
b. Wykaz dostaw referencyjnych stanowiący Załącznik nr 3.
c. Dokument potwierdzający wniesienie wadium.
d. Wykaz projektantów stanowiący Załącznik nr 4
e. Oświadczenie projektanta stanowiący Załącznik nr 5

3. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane
na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

4. Złożenie oferty oznacza akceptację zapisów wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 6
5. Wymagany  okres  ważności  oferty  wynosi  30  dni  kalendarzowych  od  dnia  upływu  terminu  do

składania ofert.

9. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu 
1. Ofertę  zgodną  z  załączonym  formularzem  i  niniejszym  zapytaniem  ofertowym  należy  złożyć  

w terminie do dnia 20.06.2022 (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Ofertę  należy  złożyć  osobiście,  poprzez  portal  Baza  Konkurencyjności  lub  za  pomocą

poczty/kuriera/posłańca w siedzibie firmy Fagum-Stomil Sp. z o.o., ul. Łapiguz 118, 21-400 Łuków lub
elektronicznie na adres e-mail: info@fagum.pl lub sekretariat@fagum.pl 

4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Monika Mateusiak tel. 25-798-42-40 e-mail: sekretariat@fagum.pl
Kamil Piskorz tel. 25-798-42-40 e-mail: info@fagum.pl 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert
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1. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  wprowadzania  istotnych  zmian  postanowień  zawartej  umowy  z
wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
w szczególności  w sytuacjach określonych w Wytycznych w zakresie  kwalifikowalności  wydatków w
ramach Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Wytyczne Horyzontalne), a także:

1.1. Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające w szczególności z:
a) zmiany  rozporządzeń,  przepisów  i  innych  dokumentów,  w  tym dokumentów  programowych  i

umowy  o  dofinansowanie,  związane  z  realizacją  projektów  współfinansowanych  ze  środków
unijnych;

b) decyzji  instytucji  publicznych,  w  tym  Instytucji  Pośredniczącej  lub  Instytucji  Zarządzającej
Programem Operacyjnym;

c) zmiany  umówionego  zakresu  robót  -  w  przypadku  koniecznych  lub  uzasadnionych  zmian  w
dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, konieczności lub
techniczno  -  ekonomicznej  zasadności  zastosowania  materiałów  i  urządzeń  równoważnych,
konieczności  zastosowania  rozwiązań  równoważnych  wynikających  z  uwarunkowań
technologicznych lub użytkowych, ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego z przyczyn
od niego niezależnych.

1.2. Zmiany dotyczące terminu realizacji zadania:

a) w przypadku wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą
stron umowy;

Zmiana  terminu  określonego  w  umowie  może  nastąpić  w  sytuacji  wystąpienia  siły  wyższej  tj.  
zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy. W takim przypadku termin  
realizacji umowy zostanie wydłużony o czas zdarzeninia nieprzewidywalnego.

b) W przypadku wystąpienie stanu nadzwyczajnego (np. stan wyjątkowy, stan wojenny, stan klęski
żywiołowej itp.)

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy
w  terminie  jest  niemożliwe  z  uwagi  na  wystąpienie  w  trakcie  trwania  umowy  stanu  
nadzwyczajnego,  uniemożliwiającego  dotrzymanie  terminu  realizacji  zamówienia.  W  takim  
przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania stanu nadzwyczajnego.

c) w  przypadku  innych  przeszkód  uniemożliwiających  zrealizowanie  zamówienia,  za  które  nie
odpowiada Wykonawca;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy
w terminie jest niemożliwe ze względu na wystąpienie obiektywnych przeszkód uniemożliwiających
prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca. W przypadku wystąpienia  tego  typu
sytuacji, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do eliminacji  przeszkody,  za
którą nie odpowiada Wykonawca.

d) W przypadku przedłużającej się niniejszej procedury ofertowej i wyboru Wykonawcy;
Zmiana  terminu  określonego  w  umowie  może  nastąpić  w  sytuacji,  gdy  procedura  udzielenia  
zamówienia  ulegnie  przedłużeniu  ponad  pierwotnie  planowany  czas  w  wyniku  zmiany  zapisów  
zapytania, wydłużenia terminu składania ofert oraz przedłużania się terminu podpisania umowy z  
Wykonawcą.

e) w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne
dla wykonania przedmiotu Umowy;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy
w terminie jest niemożliwe z uwagi na konieczność wykonania zamówień dodatkowych, których
wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy.
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f) W przypadku opóźnień w wypłacie dofinansowania 
Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, wystąpienia opóźnień w wypłacie
zaliczek lub dofinansowania do projektu przez Instytucje Pośredniczącą i/lub Bank Gospodarstwa
Krajowego. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas odpowiadający
okresowi od złożenia wniosku o zaliczkę/wniosku o płatność do czasu wypłaty dofinansowania  na
konto Zamawiającego.

g) W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie wymagających akceptacji  Instytucji
Pośredniczącej

Zmiana  terminu  realizacji  określonego  w  umowie  może  nastąpić  w  sytuacji  konieczności  
wprowadzenia zmian do projektu objętego dofinansowaniem. W takim przypadku termin realizacji  
umowy  może  zostać  wydłużony  o  czas  odpowiadający  okresowi  od  złożenia  wniosku  o  zmianę  
projektu do czasu akceptacji zmian przez Instytucję Pośredniczącą.

h) Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmiany  terminu  realizacji  z  przyczyn  niezależnych  od
Wykonawcy,  będących  następstwem  okoliczności  leżących  po  stronie  Zamawiającego,  w
szczególności  opóźnienia  w  przygotowaniu  miejscu  dostawy,  odbiorze,  opóźnienia  w
podejmowaniu przez Zamawiającego ważnych z punktu widzenia realizacji zamówienia, opóźnienia
w terminowym regulowaniu płatności przez Zamawiającego itp. 

Zmiana  terminu  realizacji  określonego  w  umowie  może  nastąpić  w  sytuacji  niezależnej  od  
Wykonawcy,  będącej  następstwem  okoliczności  leżących  po  stronie  Zamawiającego.  W  takim  
przypadku  termin  realizacji  umowy  może  zostać  wydłużony  o  czas  opóźnienia  spowodowanego  
przez Zamawiającego.

i) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji  lub odbioru
przedmiotu  zamówienia  jeśli  wynikać  to  będzie  z  przerw w realizacji  lub  odbioru  przedmiotu
zamówienia, powstałych w wyniku ewentualnych prac budowlanych prowadzonych w budynkach
gdzie przedmiot zamówienia ma być dostarczony. 

W przypadku zaistnienia ww. okoliczności termin zostanie przedłużony lub skrócony o czas niezbędny
do zrealizowania przedmiotu zamówienia, co zostanie ustalone za porozumieniem obu stron umowy, w
oparciu o ww. okoliczności.   

j) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany okresu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku
wystąpienia  innych  przyczyn  niż  wyżej  wymienione,  jeśli  wynikać  to  będzie  z  okoliczności  o
charakterze  obiektywnym,  których  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  składania  oferty,  w
szczególności okoliczności wskazanych w pkt. 1-4. 

W  przypadku  zaistnienia  ww.  okoliczności  termin  zostanie  przedłużony  o  czas  niezbędny  do  
zrealizowania przedmiotu zamówienia, co zostanie ustalone za porozumieniem obu stron umowy, w
oparciu o ww. okoliczności. 

k) dopuszczalne będą zmiany terminu realizacji  przedmiotu zamówienia na zgodny wniosek Stron
umowy. 

  
1.3. Zmiany dotyczące wynagrodzenia:

a) Możliwa jest zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i
usług lub innych podatków/opłat mających wpływ na koszt realizacji zamówienia

Wartość  wynagrodzenia  określonego  w  umowie  może  ulec  zmianie  w  przypadku  zmiany  stawki  
podatku  VAT. W takiej  sytuacji  wynagrodzenie  ulegnie  zmianie w sposób odpowiedni  –   tak aby  
odpowiadało  zaktualizowanej  stawce  tego podatku  dla  zakresu objętego umową,  który  na dzień  
zmiany stawki podatku nie został jeszcze rozliczony.

1



b) Jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na  realizację  przedmiotu  zamówienia,  w  taki  sposób,  ze  realizacja  zamówienia  na  zasadach
określonych w umowie, groziłaby nadmierną stratą dla Wykonawcy

Wartość  wynagrodzenia  określonego  w  umowie  może  ulec  zmianie  w  przypadku  zmiany  
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
zamówienia, w taki sposób że realizacja zamówienia na zasadach określonych w umowie  groziłaby
nadmierną stratą dla Wykonawcy.

c) W  przypadku  konieczności  ograniczenia  zakresu  rzeczowego  przedmiotu  umowy  przez
Zamawiającego  ze  względu  na  czynniki,  których  Zamawiający  nie  mógł  przewidzieć  w  chwili
zawierania umowy

Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku ograniczenia zakresu
rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których zamawiający
nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy, przy czym wynagrodzenie umowne ulegnie
obniżeniu o wartość robót objętych rezygnacją.

1.4. Pozostałe zmiany umowy:

a) niedostępność  na  rynku  materiałów  lub  urządzeń  wskazanych  w  ofercie  spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, w takim wypadku
materiały  i  urządzenia  te  zastąpione  będą  mogły  być  jedynie  materiałami  lub  urządzeniami  o
parametrach nie gorszych, niż wskazane w zapytaniu ofertowym i ofercie; 

b) pojawienie  się  na  rynku,  części,  materiałów,  technologii  lub  urządzeń  nowszej  generacji
pozwalających  na  zaoszczędzenie  kosztów  realizacji  przedmiotu  zamówienia  lub  kosztów
eksploatacji przedmiotu zamówienia;

c) pojawienie  się  nowszej  technologii  wykonania  przedmiotu  zamówienia  pozwalającej  na
zaoszczędzenie  czasu realizacji  zamówienia  lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji
przedmiotu zamówienia; 

d) konieczność  zrealizowania  przedmiotu  zamówienia  przy  zastosowaniu  innych  rozwiązań
technicznych/  technologicznych  niż  wskazane  w  ofercie  w  sytuacji,  gdyby  zastosowanie
przewidzianych  rozwiązań  groziło  niewykonaniem  lub  wadliwym  wykonaniem  przedmiotu
zamówienia; 

e) konieczność  zrealizowania  przedmiotu  zamówienia  przy  zastosowaniu  innych  rozwiązań
technicznych, lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

f) w zakresie zmiany typu/modelu/numeru katalogowego danego towaru, jeżeli  nie spowoduje to
zmiany przedmiotu umowy; 

1.5. Pozostałe zmiany umowy:
a) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy
b) Zmiana miejsca realizacji zamówienia/dostawy
c) Zmiana warunków i terminów płatności 
d) W przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w

inny sposób, a zmiana umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy
w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,

e) Konieczność  wprowadzenia  zmian  będzie  następstwem  zmian  wprowadzonych  w  umowach
pomiędzy  Zamawiających  a  inną  niż  Wykonawca  stroną,  w  tym  instytucjami  nadzorującymi
realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie,

f) Zmiana strony umowy w sytuacji, gdy w prawa i obowiązki Wykonawcy wstąpi inny podmiot
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2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane
w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

11. Wykaz załączników
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym
3. Załącznik nr 3 - Wykaz dostaw referencyjnych
4. Załącznik nr 4 – Wykaz projektantów 
5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie projektanta
6. Załącznik nr 6 - Wzór umowy        
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Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 

……………………………….                      ………………………………..
          Pieczęć Wykonawcy                           Miejscowość, data                                         

OFERTA
Dane Wykonawcy
Imię i nazwisko/Nazwa……………………………………………
Adres ………………………………………………………………
NIP………………………… REGON …………………………….
Nr KRS ……………………………………………………………
Tel./Fax. ……………………………………………………………
Adres e - mail………………………………………………………

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ………………………. przedstawiamy poniższą ofertę cenową:

Opis Wynagrodzenie
ne o

Stawka
VAT

Wynagrodzenie
bru o

1. Opracowanie strategii komunikacji dla nowej 
marki

2. Opracowanie Trend Booka

3. Opracowanie metodyki zarządzania procesem 
wzorniczym

4. Opracowanie projektu nowej marki

5. Projekt strony internetowej dla nowej marki

6. Projekt sklepu internetowego

7. Wykonanie profesjonalnych zdjęć 
produktowych wraz z zakupem licencji

8. Projekt systemu opakowań

9. Projekt stoiska targowego

10. Projekt kampanii marke ngowej

11. Projekt nowej linii produktowej - kaloszy 
damskich, męskich i dziecięcych przeznaczonych 
do użytku codziennego

Razem:
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Termin  płatności  wynosi  ……………………  dni  od  daty  wystawienia  faktury  na  podstawie  podpisanego
protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego

Oświadczam/y, iż  zapoznałem/liśmy się z warunkami zapytania  ofertowego i  nie wnoszę/imy do niego
żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/liśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.
Oświadczam/y iż uważam/y się za związanego/ych ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych licząc od dnia
następnego po ostatnim dniu terminu składania ofert. 
Oświadczam/y  iż  w  przypadku  wyboru  przez  Zamawiającego  niniejszej  oferty  zobowiązuję/y  się  do
podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Oświadczamy, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Oświadczamy, że przedmiot oferty jest zgodny ze specyfikacją wskazaną w zapytaniu ofertowym.

……………….……………………………
           (podpis i pieczęć Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a
Zamawiającym 

……………………………….                                       ………………………………..
        Pieczęć Wykonawcy                                         Miejscowość i data

Oświadczenie

Nawiązując do zapytania ofertowego  z dnia ……………………….

ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………….
   (imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

działając w imieniu i na rzecz:
……………………………………………………………………………………………………………

                      (dane Wykonawcy – pełna nazwa i adres firmy)

oświadczam, że:

Wykonawca  nie  jest  powiązany  osobowo  lub  kapitałowo  z  Zamawiającym,  tzn.  nie  występują  żadne

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumiane jako wzajemne  powiązania  między Zamawiającym lub

osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi

dla  Zamawiającego  czynności  związane  z  przygotowaniem  i  przeprowadzeniem  procedury  wyboru

Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić wątpliwości, co

do  bezstronności  w  wyborze  wykonawcy,  w  szczególności  pozostawaniu  w  związku
małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

…………………...……………………….
             (podpis i pieczęć Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 - Wykaz dostaw referencyjnych        

Wykaz dostaw referencyjnych

L.p.
Zakres wykonanego 
zamówienia

Okres 
realizacji

(miesiąc/rok)

Podmiot na rzecz którego 
zrealizowano zamówienie

(nazwa, adres)

Wartość ne o

(w PLN)

1.

2.

3.

4.

5.

………………………..……………………….

Podpis/pieczątka Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 – Wykaz projektantów

……………….………………...

miejscowość, data

Nazwa, adres, NIP (pieczęć firmowa):

WYKAZ EKSPERTÓW

LP. Imię i nazwisko Opis doświadczenia Certyfikaty

1

2

3

4

…

…………………………………………...

Podpis/pieczątka Wykonawcy 

Załączniki:

1. Załącznik  nr  1.  Certyfikaty – kopie potwierdzone za  zgodność z oryginałem przez osobę/osoby
upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Oferenta.

2. Załącznik  nr  2.  CV  –  kopie  potwierdzone  za  zgodność  z  oryginałem  przez  osobę/osoby
upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Oferenta.
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Załącznik nr 5

……………….………………...

miejscowość, data

Nazwa, adres, NIP (pieczęć firmowa):

Oświadczenie projektanta

W  związku  z  udziałem  Wykonawcy  -  …………………………………………..…………………  (nazwa  Wykonawcy)  w

postępowaniu  ofertowym  z  dnia  10.05.2022  roku  na  potrzeby  realizacji  projektu  pt.  „Wzrost

konkurencyjności  firmy  FAGUM-STOMIL dzięki  wdrożeniu  rekomendacji  strategii  wzorniczej”

dofinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  Działania  1.4  Wzór  na

konkurencję,  Programu  Operacyjnego  Polska  Wschodnia,  Oś  priorytetowa  I:  .Przedsiębiorcza  Polska

Wschodnia,,  nr  projektu:  POPW.01.04.00-06-0009/20 ja,  niżej  podpisany

…………………………………………………………….. (imię i nazwisko projektanta), deklaruję swoje zaangażowanie w

realizację przedmiotu zamówienia wymienionego w punkcie 1 wskazanego wyżej zapytania ofertowego.

…………………………………………...

(podpis eksperta)
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Załącznik nr 6 – wzór umowy

Umowa nr ….

zawarta w dniu ……………………… w ……………………………. pomiędzy:

"FAGUM-STOMIL” Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Łukowie  21-400,  ul.  Łapiguz  118,  NIP:  9521820609 KRS:
0000125274,  reprezentowaną przez:

……………………..

zwana dalej Zamawiającym, 

a

……………………

zwana dalej Wykonawcą

dotycząca  zakupu  wartości  niematerialnych  i  prawnych  oraz  środków  trwałych  w  celu  wdrożeniu
rekomendacji strategii wzorniczej w przedsiębiorstwie "FAGUM-STOMIL” Sp. z o.o. w ramach projektu pt.
„Wzrost konkurencyjności firmy FAGUM-STOMIL dzięki wdrożeniu rekomendacji strategii wzorniczej”
dofinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  Działanie  1.4  Wzór  na
konkurencję,  Programu  Operacyjnego  Polska  Wschodnia,  Oś  priorytetowa  I:  .Przedsiębiorcza  Polska
Wschodnia,, nr projektu: POPW.01.04.00-06-0009/20.

§1
[Przedmiot Umowy]

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  zrealizować  usługi  doradcze  oraz  wartości  niematerialne  i  prawne
wymienione  w  Ofercie  złożonej  w  ramach  zapytania  ofertowego  z  dnia  ……..  roku,  która  stanowi
Załącznik nr 1 do Umowy na warunkach określonych w treści niniejszej umowy. 

§2
[Miejsce wykonania Umowy]

1. Realizacja usług doradczych oraz wartości nie materialnych i prawnych stanowiących przedmiot umowy
zgodnie z Załącznikiem nr 1 nastąpi pod adresem: ul. Łapiguz , 21-400 Łuków. 
 

§3
[Termin i warunki realizacji przedmiotu Umowy]

1. Realizacja usług oraz wartości niematerialnych i prawnych wymienionych w Załączniku nr 1 nastąpi w
terminie do …………. roku.

2. Odbiór przedmiotu Umowy określonego w Załączniku nr 1 do Umowy,  nastąpi poprzez podpisanie
protokołów zdawczo-odbiorczych przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.

3. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić przelewem w terminie …… dni od daty wystawienia faktury na
rachunek bankowy Wykonawcy wymieniony w treści faktury.  
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§4
[Wynagrodzenie]

1. Wynagrodzenie  przysługujące  Wykonawcy  z  tytułu  wykonania  przedmiotowej  Umowy  wynosi
…………………… (słownie …………………………….) PLN ne o plus podatek VAT w wysokości …….PLN (słownie:
………………….), co daje kwotę bru o ………………PLN (słownie:……………………….)

2. Dopuszcza się płatności zaliczkowe do wysokości 60% wartości przedmiotu umowy.
3. Wynagrodzenie będzie wypłacane, po dokonaniu protokolarnego odbioru realizacji usług doradczych

przez Zamawiającego oraz Wykonawcę zgodnie z §3 ust. 2 Umowy.
§5

[Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy]
1. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminowi realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w

§  3  ust.  1  Wykonawca  zapłaci  na  rzecz  Zamawiającego  karę  umowną  w  wysokości  1%  wartości
wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1  Umowy, za każdy dzień opóźnienia.

2. Zamawiający ma prawo dochodzenia od Wykonawcy kar umownych w wysokości do 100% wysokości
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy w sytuacji  nienależytego wykonania umowy przez
Wykonawcę.

3. Kary umowne mogą być naliczane z różnych tytułów łącznie, o ile spełnione zostały w tym zakresie
przesłanki ich naliczania.

4. Niezależnie  od kar umownych określonych w treści  §  5 Wykonawca jest  zobowiązany  na zasadach
przewidzianych  w  Kodeksie  cywilnym  do  zapłaty  Zamawiającemu  odszkodowania  za  szkodę
przekraczającą  wysokość  kar  umownych,  wyrządzoną  na  skutek  niewykonania  lub  nienależytego
wykonania zobowiązania. 

§6
 [Kaucja gwarancyjna]

1. Wykonawca wnosi  kaucję  gwarancyjną w wysokości  10  000,00 zł  (słownie:  dziesięć  tysięcy złotych
00/100)  w  formie  zaprezentowanej  w  zapytaniu  ofertowym,  stanowiącym  załącznik  do  niniejszej
Umowy.

2. Zamawiający zwróci 100 % wysokości kaucji gwarancyjnej tj. kwotę 10 000,00 zł (słownie: piętnaście
tysięcy  złotych  00/100) na  wniosek  Wykonawcy  nie  wcześniej  niż  po  upływie  okresu  gwarancji  w
wysokości wpłaconej kaucji lub po potrąceniu roszczeń z tytułu gwarancji.

§7
[Gwarancja]

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji  na prawidłowe wykonanie usług doradczych oraz
wartości niematerialnych i prawnych. 

2. Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy od dnia podpisania ostatniego protokołu zdawczo-
odbiorczego przez Wykonawcę i Zamawiającego.

3. Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązuje się do usuwania Wad uniemożliwiających poprawne
wykorzystanie usług doradczych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

4. W okresie gwarancji Zamawiający może żądać usunięcia wady, wyznaczając w tym celu Wykonawcy
odpowiedni termin lecz nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni.

5. W przypadku wyznaczenia Wykonawcy terminu usunięcia wady i bezskutecznego usunięcia wady
po  upływie  wyznaczonego  terminu,  Zamawiający  może  żądać  zatrzymania  części  kaucji
gwarancyjnej lub całości wpłaconej kaucji gwarancyjnej, o której mowa w § 6 ust. 1.

6. Usuwanie wad w ramach gwarancji odbywa się na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy.

2



7. Zamawiający będzie zgłaszał Wady pocztą elektroniczną na adres:………………………. 

§8
[Przeniesienie praw majątkowych]

1. Wykonawca przeniesie prawa majątkowe na Zamawiającego w postaci licencji.

2. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji:

a. W zakresie utworów będących projektami wzorniczymi oraz zdjęciami produktowymi :

 trwałe zwielokrotnianie projektów oraz plików w całości bądź części jakimikolwiek środkami
lub w jakiejkolwiek formie,

 tłumaczenie, modyfikacja, przystosowanie lub inne zmiany z zachowaniem praw osób, które
zmian tych dokonały,

 rozpowszechnianie,  w  tym  użyczenie,  najem  i  sprzedaż  projektów,  zdjęć  lub  ich  kopii,
włączając w to projekty i zdjęcia, które uległy zmianom po dniu zawarcia niniejszej Umowy,

3. Zamawiający, w ramach posiadanych praw majątkowych będzie mógł:

a. Dowolnie  modyfikować  oraz  konfigurować  projekty  i  zdjęcia  po  ich  przekazaniu.  Prawo  do
modyfikacji obejmuje w szczególności, ale nie wyłącznie:

 tłumaczenie,  przystosowywanie,  zmiany  układu  lub  jakiekolwiek  inne  zmiany  w  nim
dokonywane (np. modyfikacje, których celem jest powstanie nowych projektów),

 tłumaczenie – przetransponowanie danego projektu z jednego języka na inne,

 dostosowanie  projektów  i  zdjęć  do  nowych  wymagań  (np.  sprzętowych,  użytkowników,
nowych przepisów i regulacji obowiązujących użytkowników ),

 zmiany układu – przeróbki związane z opracowaniem nowych wersji projektów, mające na
celu np. zwiększenie zakresu jego działania oraz/lub dodanie nowych funkcjonalności.

b. Tworzyć dowolną liczbę kopii projektów i zdjęć.

c. Tworzyć i używać w oparciu o oprogramowanie i/lub moduły, nowe oprogramowanie, moduły lub
inne aplikacje bazujące na oprogramowaniu i /lub modułach.

§9
[Inne postanowienia]

1. Zamawiający  przewiduje  możliwość  wprowadzenia  ewentualnych  zmian  okresu  realizacji  projektu,
terminów rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji zadań, wyłącznie na wniosek Zamawiającego.

2. Niniejsza umowa może zostać zmieniona w drodze aneksu w następującym zakresie i przypadkach:
a) w  przypadku  rozwiązania  umowy,  jeżeli  z  Zamawiającym  zostanie  rozwiązana  umowa  

o dofinansowanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości,
b) w przypadku zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy zawartej

pomiędzy  Zamawiającym a  Polską  Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, jeżeli  umowa ta została
zmieniona po udzieleniu zamówienia,
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c) zmiany  terminu  wykonania  zamówienia,  w  przypadku  wystąpienia  w  toku  realizacji  Projektu
okoliczności  uzasadniających  wprowadzenie  zmiany  w  zakresie  terminu  wykonania  przedmiotu
zamówienia w celu należytej realizacji Projektu.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, wyłącznie w sytuacji, kiedy będzie to związane z
pojawieniem  się  nowych  informacji,  faktów  uniemożliwiających  realizację  umowy  w  pierwotnym
kształcie,  wyłącznie  z  przyczyn  niemożliwych  do  przewidzenia  na  etapie  jej  zawierania  oraz  pod
warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na cele i rezultaty projektu, a zmiana będzie wprowadzona
dla dobra projektu. Wprowadzenie zmiany nastąpi w drodze porozumienia obu Stron Umowy.

4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W sprawach  nieunormowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  Cywilnego  

i innych obowiązujących aktów prawnych. 
6. W przypadku zaistnienia sporów między Stronami, dotyczących realizacji przedmiotu Umowy, Strony

zobowiązują się do ich polubownego rozwiązywania.
7. W  przypadku,  gdy  postępowanie  polubowne  nie  przyniesie  ugody,  spór  zostanie  poddany  pod

rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
8. Wszelkiego  rodzaju  informacje  przekazywane  przez  Strony,  a  związane  z  wynikłym  sporem,  dla

zachowania swej ważności wymagają formy pisemnej.
9. Integralną część niniejszej umowy stanowi Załączniki nr 1 – Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,

Załącznik nr 2 Zapytanie ofertowe wraz załącznikami, Załącznik nr 3 Potwierdzenie wniesienia kaucji
gwarancyjnej.

10.Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

  Zamawiający               Wykonawca

…………………………………… …………………………………

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.
2) Załącznik nr 2 – Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.
3) Załącznik nr 3 – Potwierdzenie wniesienia kaucji gwarancyjnej. 
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