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      Oznaczenie sprawy: PUE.271.12.2013. 

  

GMINA MIELEC 

OGŁASZA 

postępowanie prowadzone w trybie przetargu 

opartego o przepisy art. 70
1
 – 70

5
 ustawy Kodeks cywilny pod nazwą: 

Opracowanie Strategii Promocji Gminy Baligród i Tuszów Narodowy w ramach Projektu nr 

POPW.01.04.04-00-035/11 Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z 

województw Polski Wschodniej”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski 

Wschodniej 2007-2013, Osi Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działania 1.4. Promocja i 

Współpraca. 
 

 

1.    Nazwa i adres Organizatora Przetargu (dalej Organizator):  

Gmina Mielec, ul. Jadernych 7, 39-300 Mielec. 

 

2.    Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie Strategii Promocji Gminy Baligród i Tuszów 

Narodowy w ramach Projektu nr POPW.01.04.04-00-035/11 Inwestycje i turystyka – szansą 

na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej”, współfinansowanego z Programu 

Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, 

Działania 1.4. Promocja i Współpraca. 

 

 

3.    Termin wykonania zamówienia:  

Części I przedmiotu zamówienia: 

- wykonanie Strategii Promocji oraz Opracowanie projektu graficznego herbu Gminy Baligród: 2 miesiące 

od dnia zawarcia Umowy; 

- przeprowadzenie pełnej procedury uchwalającej herb Gminy Baligród i opracowanie księgi znaku Gminy 

Baligród w terminie do dnia 14 czerwca 2014 r. 

 

Części II przedmiotu zamówienia : 2 miesiące od dnia zawarcia Umowy. 

 

4.    Warunki przetargu:  

Złożenie: - wypełnionego i podpisanego formularza oferty, zgodnie z załącznikiem nr 2; 

 - dokumentów, z których wynika uprawnienie do reprezentacji Oferenta.  

 

5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Przy wyborze oferty Organizator będzie kierował się następującym 

kryteriami i ich znaczeniem: najniższa cena brutto. 

  

Wszystkie kwoty wskazane w formularzu oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
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Organizator udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta jest zgodna z treścią ogłoszenia i została 

oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium wyboru. 

 

7. Forma, miejsce i termin składania ofert: 

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w ramach jednej części zamówienia przygotowaną według wymagań 

określonych w niniejszym ogłoszeniu. W przypadku składania oferty na dwie lub wszystkie części 

zamówienia należy złożyć odrębna ofertę (zawierającą komplet dokumentów wskazanych  w ogłoszeniu) na 

każdą część zamówienia. 

Ofertę należy przesłać lub dostarczyć osobiście w formie pisemnej na adres: 

Gmina Mielec, ul. Jadernych 7, 39-300 Mielec, do dnia 28.06.2013 r. do godziny 07:50. 

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora, pod ww. adresem, w dniu 28.06.2013 r. o godz.: 08:00. 

 

8. Termin związania ofertą: Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

 

9. Zmiana lub odwołanie warunków przetargu: 

Przed upływem terminu składania ofert Organizator może zmienić lub odwołać warunki przetargu. 

Informację o dokonanej zmianie  lub odwołaniu Organizator zamieści na stronie internetowej, na której 

publikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz przekaże Oferentom, którzy złożyli oferty. 

 

10. Warunki zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru: 

Organizator zamknie przetarg bez dokonania wyboru, jeżeli: 

a) nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków przetargu, 

b) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką Organizator może przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, 

c) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa, 

d) przetarg obarczony będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. 

 

11. Warunki odwołania przetargu: 

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. Odwołanie może nastąpić w 

każdym czasie przed upływem terminu składania ofert. Informację o odwołaniu przetargu Organizator 

zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz przekaże 

Oferentom, którzy złożyli oferty. 

 

12. Sytuacje, w których oferty nie będą podlegały ocenie: 

Oferty nie będą podlegały ocenie w przypadku, gdy: 

a) zostaną złożone po upływie terminu składania ofert, 

b) treść oferty nie będzie odpowiadała treści ogłoszenia, 

c) będą zawierały błędy w obliczeniu ceny, których nie będzie można uznać za oczywistą omyłkę 

rachunkową. 
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13. Zasady i konsekwencje poprawiania omyłek w ofercie: 

W toku badania i oceny ofert Organizator poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe z 

uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne nieistotne omyłki. 

Informację o poprawieniu omyłek Organizator zamieści  w  informacji  o wynikach przetargu. 

 

 

14. Forma składanych dokumentów: 

Postępowanie prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

 

15. Sposób porozumiewania się Organizatora z Oferentami: 

 - Agnieszka Maj, e-mail: radca@agnieszkamaj.pl, tel.: 604-455-613, fax: 17 583 15 00; 

- Eliza Fieluba, e-mail: e.fieluba@ug.mielec.pl, tel.: 177730590, faks: 177730591. 

  

W przetargu wnioski, zawiadomienia oraz informacje Organizator i Oferenci przekazują drogą pisemną, 

elektroniczną lub faksem. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 

ich otrzymania. 

 

16. Zasady zmiany lub wycofania oferty: 

Oferent będzie mógł przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, składając stosowne 

pisemne oświadczenie. 

 

17. Wybór oferty: 

1) W przypadku jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana nie podpisze umowy w terminie 

wyznaczonym przez Organizatora,  ten będzie uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród 

pozostałych ofert przetargowych lub zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty. 

2) Jeżeli w przetargu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Organizator wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez Organizatora ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe, nie będą mogły 

przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach. 

 

18. Oferty złożone po terminie: 

Zwrot oferty złożonej po terminie nastąpi na pisemny wniosek Oferenta. 

19. Istotne postanowienia umowy zawiera załączony do ogłoszenia załącznik nr 3. 

 

 

 

 

mailto:radca@agnieszkamaj.pl
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ZAŁĄCZNIK NR   1 

Oznaczenie sprawy: PUE.271.12.2013. 

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

na Opracowanie Strategii Promocji Gminy Baligród i Tuszów Narodowy w ramach  

Projektu nr POPW.01.04.04-00-035/11 Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin 

z województw Polski Wschodniej”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski 

Wschodniej 2007-2013, Osi Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działania 1.4. Promocja i 

Współpraca. 
 

Przedmiot zamówienia 

Zamówienie wykonane będzie w ramach realizacji projektu pt. „Inwestycje i turystyka – szansą na 

dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej” (dalej Projekt). Projekt wdrażany jest na 

podstawie podpisanej umowy przez PARP nr POPW.01.04.04-00-035/11 z Gminą Mielec, która jest liderem 

i koordynatorem projektu partnerskiego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w 

ramach działania I.4 Promocja i współpraca.  
 

Głównym celem Projektu jest stworzenie ponadregionalnej platformy współpracy pomiędzy 6 gminami 

położonymi na terenie Polski Wschodniej: Gminą Baligród, Gminą Chełm, Gminą Grajewo, Gminą Mielec, 

Gminą Pawłów i Gminą Tuszów Narodowy. Poprzez realizację celu głównego możliwe będzie zapewnienie 

warunków do rozwoju regionu, a tym samym zmniejszenie dysproporcji gospodarczych i społecznych, które 

występują pomiędzy Polską Wschodnią a resztą kraju.  

 

Przedmiot niniejszego zamówienia, mający na celu budowę pozytywnego wizerunku marki Programu 

Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Partnerów Projektu, wpisuje się więc w założenia Projektu. 

 

 
 

Przedmiot Zamówienia składa się z dwóch części (opisanych poniżej): 

 
Składana oferta powinna obejmować cały zakres rzeczowy danej Części. 

Część I: Opracowanie Strategii Promocji Gminy Baligród wraz z opracowaniem księgi znaku Gminy 

Baligród.  

Część II: Opracowanie Strategii Promocji Gminy Tuszów Narodowy wraz opracowaniem księgi znaku 

Gminy Tuszów Narodowy. 

 

 

Szczegółowy Opis poszczególnych Części Przedmiotu Zamówienia 

Część I: 

Przedmiot zamówienia polega w rozumieniu Zamawiającego na:  

I. Opracowaniu dokumentu Strategii Promocji, który powinien obejmować następujące elementy : 



 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 

 

Urząd Gminy Mielec                  tel. 17 7730590 wew.30 

ul. Jadernych 7                            fax. 17 7730591 

39-300 Mielec                             www.gmina.mielec.pl  
 

  

a)            analizę SWOT potencjału turystycznego Gminy Baligród; 

b)            analizę stanu rozwoju kluczowych produktów turystycznych Gminy Baligród ; 

c)            analizę kierunków rozwoju turystyki w kontekście potrzeb Gminy i jej potencjału; 

d)            charakterystykę potencjalnych grup docelowych; 

e)            określenie priorytetów strategicznych i kierunków ekspansji; 

f)             założenia polityki promocyjnej Gminy; 

g)            określenie koncepcji promocji turystycznej Gminy Baligród (zawierającej min. cele strategiczne i 

operacyjne, narzędzia wraz z uzasadnieniem ich wyboru, określenie ostatecznych grup i rynków docelowych 

dla komunikatów promocyjnych); 

h)            wytyczne dotyczące kreowania wizerunku turystycznego Gminy Baligród.  

  

II. W zakresie wytycznych dotyczących kreowania wizerunku turystycznego Gminy Baligród Wykonawca 

zobowiązany będzie do opracowania osobnego dokumentu - KSIĘGI ZNAKU Gminy Baligród, 

poprzedzonej:  

1.            Opracowaniem projektu graficznego herbu Gminy Baligród zgodnie z zasadami heraldyki, 

weksylologii i  miejscowej tradycji. 

2.            Przeprowadzeniem pełnej procedury uchwalającej herb Gminy Baligród. 

3.            Opracowaniem księgi znaku Gminy Baligród.  

 

Ad. 1.  

 Opracowanie koncepcji graficznej (projektu) herbu na podstawie symbolu ( herb rodu Balów), którym 

obecnie posługuje się Gmina Baligród wraz z uzasadnieniem historyczno - heraldycznym.  

Projekt musi być stworzony zgodnie z prawem na podstawie: 

1. ustawy z dnia 21 grudnia 1978 roku o odznakach i mundurach (Dz. U. 78.31.130 - ze zmianami 

2002.01.01 Dz.U. 01.123.1353); 

2.  ustawa o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 roku (Dz.U.90.16.95);  

3. ustawa o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz innych ustaw z 18 maja 1990 (Dz. U. 

90.34.199); 

4.  ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa z 29 

grudnia 1998 r. (Dz.U. 98.162.1126); 

5.  rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Komisji Heraldycznej z 27 lipca 1999; 

6.  rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie powołania Komisji 

Heraldycznej z 20 stycznia 2000 r. 

 

Nowy herb, zgodnie z wymogami prawa  musi zachować zgodność z zasadami sztuki heraldycznej oraz 

uwzględniać historyczną przeszłości terytorium obecnej Gminy Baligród. 

Zaleca się wykonanie następujących czynności:  

-  Przeprowadzenie konsultacji i współpraca ze stosowną instytucją zajmująca się w praktyce programem 

heraldycznym dla samorządów (jest to m.in. Centrum Heraldyki Polskiej, Instytut Heraldyczno – 
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Weksylologiczny, Heraldycy), celem uzyskania niezbędnych informacji  dotyczących reguł i zasad polskiej 

heraldyki, stosowanych przy opracowywaniu herbu gminy. 

- Przeprowadzenie analiz i określenie wytycznych kreacyjno – projektowych zgodnie z zasadami i regułami 

polskiej heraldyki. Analiza wytycznych kreacyjno-projektowych powinna uwzględniać kluczowe elementy 

składające się na wizerunek herbu, m.in. podstawowe wytyczne graficzne, zasadniczy kształt znaku i jego 

konstrukcję, wielkości i proporcje znaku,  dominująca kolorystyka, typografia, ewentualne inne elementy 

herbu. 

- W wyniku powyższej analizy Wykonawca opracuje i doręczy Zamawiającemu raport w formie 

elektronicznej (1 szt.) i papierowej (1 szt.) zawierający wyniki analizy obejmującej w/w elementy oraz listę 

przeprowadzonych spotkań i osób zaangażowanych we współpracę oraz spis wykorzystanych źródeł użytych 

do opracowania herbu a także propozycję wstępną projektu herbu wraz z uzasadnieniem.  

- Wykonawca umożliwi wprowadzenie Zamawiającemu poprawek do projektu herbu, w takiej ilości i 

zakresie, która umożliwi Zamawiającemu dokonanie ostatecznej akceptacji projektu herbu.  

Ostatecznie zaakceptowany projekt herbu powinien spełniać następujące wymagania techniczne:  

1) logo w 3 wersjach:  

a. wielobarwna  

b. monochromatyczna  

c. achromatyczna  

2) logo w 2 formatach:  

a. wektorowy (SVG, CDR, AI)  

b. rastrowy (png, JPG, pdf)  

3) Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt wybranego logo w formie elektronicznej  

(1 szt.) oraz w formie kompletu wydruków wszystkich wersji kolorystycznych.  

- Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z procedurą opracowania herbu Gminy Baligród.  

- Wykonawca przeniesie nieodpłatnie na Zamawiającego prawa autorskie do zaprojektowanego i 

zaakceptowanego przez Zamawiającego herbu.  

Ad. 2  

Przeprowadzenie pełnej procedury zastrzeżenia herbu Gminy Baligród, z zachowaniem poniższego trybu 

postępowania: 

1) Opracowanie projektu herbu wraz z uzasadnieniem historyczno – heraldycznym. 

2) Przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej projektu herbu do 

zaopiniowania. Projekt herbu musi uzyskać pozytywną opinię Ministra właściwego do spraw administracji 

publicznej.  

3) Minister właściwy do spraw administracji publicznej przedstawia przesłany projekt herbu do opinii 

Komisji Heraldycznej. Komisja Heraldyczna może dać wskazówki do poprawy projektu herbu, które 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić.  

4) Komisja Heraldyczna przedstawia ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej opinię 

dotyczącą zgodności nadesłanego projektu herbu z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscowa tradycją 

historyczną. 
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5) Minister właściwy do spraw administracji publicznej przedstawia opinię jednostce samorządu 

terytorialnego w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.  

6) Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia 

symbolu po otrzymaniu opinii ministra właściwego do spraw administracji publicznej.  

- Powyższą procedurę Wykonawca przeprowadzi w porozumieniu z Gminą Baligród  

oraz z upoważnieniem do wykonywania niezbędnych czynności w imieniu gminy.   

- Wykonawca pokryje wszelkie ewentualne koszty związane z procedurą zatwierdzenia herbu Gminy 

Baligród.  

 

Ad. 3 

Opracowanie księgi znaku Gminy Baligród. 

Przez księgę znaku rozumie się dokument zawierający standardy oraz opis budowy znaku (logotypu). 

Zawarte są w nim przykłady stosowania znaku gminy oraz zasady, które należy przestrzegać dla zachowania 

dobra wizerunku gminy. Księga znaku zawiera dokładny opisu znaku i szczegółowo zdefiniowaną 

kolorystyką loga. Zawiera też wersje kolorystyczne tła, na którym znak może być stosowany, określony jest 

krój czcionek nadający spójności nowo powstającemu wizerunkowi. Znak jest dokładnie zwymiarowany, 

posiada szczegółowy opis rozmiarów, przykłady sposobów prawidłowego oraz niedozwolonego 

wykorzystania logotypu. 

- Podstawowym elementem księgi znaku Gminy Baligród będzie herb. Drugi wariant to herb + hasło.  

1. Księga znaku:  

a. Znak - Herb Gminy Baligród: 

 konstrukcja znaku 

 budowa znaku  

b. Kolorystyka – wersja podstawowa  

 wersja czarno – biała  

 wersja jednokolorowa 

c. Kolorystyka – występowanie na różnych tłach (wskazania i przeciwwskazania) 

 dla wersji jednokolorowej 

d. Pole podstawowe znaku 

e. Pole ochronne znaku 

f. Skalowanie 

g. Wielkość minimalna znaku 

h.  Typografia 

i. Ochrona znaku  

2. Projekty oznakowania  

a. Akcydensy:  

 wizytówka oraz wizytownik metalowy 

 papier firmowy format A4, koperta, dyplom format A4 

 teczka konferencyjna kartonowa, lakierowana formatu A4 

 okładka dokumentu A4 
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b. Nośniki promocyjne:  

 nadruki na segregatory, notatniki, mapy, torby papierowe,  

 foldery promocyjne i inne publikacje (koncepcja okładki i rozkładówki) 

 etykiety firmowe – naklejki, ogłoszenia prasowe, reklamy 

 baner  

 systemy wystawiennicze 

 wizualizacja zewnętrzna budynku urzędu gminy  

 propozycja stylu i użycia logo na witaczach  

 flaga 

 smycz sublimacyjna  

 długopis, brelok, przypinki metalowe typu button  

 roll-up 

 kubek porcelanowy 

 koszulka, czapka 

 płyta CD/DVD 

 prezentacja Powerd Point – przykład slajdów 

 

- Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia wszelkich wskazówek i sugestii Zamawiającego, 

dotyczących realizacji zamówienia.  

- Strategia Promocji dostarczona zostanie w 3 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na płycie CD. 

- KSIĘGA ZNAKU  dostarczona zostanie w formie drukowanej, a także na płycie CD w 

następujących formatach: 

.cdr (CorelDRAW 8.0 lub wyższe wersje) przekazujemy najniższą aby każdy ją mógł otworzyć 

.pdf (Adobe Acrobat) 

.eps 

.jpg 

 

Termin wykonania Części I przedmiotu zamówienia: 

- wykonanie Strategii Promocji oraz Opracowanie projektu graficznego herbu Gminy Baligród: 2 

miesiące od dnia zawarcia Umowy; 

- przeprowadzenie pełnej procedury uchwalającej herb Gminy Baligród i opracowanie księgi znaku 

Gminy Baligród w terminie do dnia 14 czerwca 2014 r. 

 

 

Część II: 

 

Opracowanie Strategii Promocji Gminy Tuszów Narodowy i systemu identyfikacji wizualnej Gminy 

Tuszów Narodowy (Księga Znaku).  

   

I. Przedmiotem zamówienia jest Opracowaniu dokumentu Strategii Promocji gminy Tuszów 
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Narodowy, który powinien obejmować następujące elementy : 

  

a)            analizę SWOT potencjału turystycznego Gminy Tuszów Narodowy; 

b)            analizę stanu rozwoju kluczowych produktów turystycznych Gminy Tuszów Narodowy ; 

c)            analizę kierunków rozwoju turystyki w kontekście potrzeb Gminy Tuszów Narodowy i jej 

potencjału; 

d)            charakterystykę potencjalnych grup docelowych; 

e)            określenie priorytetów strategicznych i kierunków ekspansji; 

f)             założenia polityki promocyjnej Gminy Tuszów Narodowy; 

g)            określenie koncepcji promocji turystycznej Gminy Tuszów Narodowy (zawierającej min. cele 

strategiczne i operacyjne, narzędzia wraz z uzasadnieniem ich wyboru, określenie ostatecznych grup i 

rynków docelowych dla komunikatów promocyjnych); 

h)            wytyczne dotyczące kreowania wizerunku turystycznego Gminy Tuszów Narodowy.  

 

II. W zakresie wytycznych dotyczących kreowania wizerunku turystycznego Gminy Tuszów 

Narodowy Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania osobnego dokumentu - kompleksowego 

opracowania systemu identyfikacji wizualnej oraz graficznego przygotowania wzorów akcydensów w celu 

ich późniejszej realizacji (tj. przygotowanie wersji elektronicznej materiałów, które później będą powielane 

metodami poligraficznymi).  

   

1.  Szczegółowy zakres prac:  

1) System identyfikacji wizualnej powinien być zbiorem ścisłe powiązanych ze sobą elementów, których 

zadaniem jest stworzenie unikatowego symbolu  

2) Dokładna charakterystyka wszystkich elementów identyfikacji wizualnej oraz opis ich użycia powinien 

zostać opisany w tzw. Księdze Znaku.  

3) Księga Znaku - pełni funkcję instrukcji obsługi logo i innych elementów wizualizacji (kolorystyki, 

czcionki). Powinna ona opisywać dokładnie budowę znaku (jego wymiary, kolorystykę, formy dopuszczalne 

i niedopuszczalne, zastosowane czcionki oraz przedstawione w rozbudowanej formie projekty materiałów 

użytkowych np. druków firmowych, kopert, naklejki na segregatory itp.).  

4) W ramach systemu identyfikacji wizualnej Wykonawca zaprojektuje i opracuje:  

a) Logotyp Gminy Tuszów Narodowy - księga identyfikacji logotypu - szczegółowy opis budowy 

logotypu, logotyp w siatce modułowej, pole ochronne logotypu, minimalna wielkość logotypu, dopuszczalne 

tła dla logotypu, formy niedozwolonego logotypu i przykłady jego prawidłowego, jak i niepoprawnego 

zastosowania  

b) Opis kolorów logotypu w różnych paletach kolorów (CMYK/RGB/PANTONE);  

c) Stosowaną kolorystykę (podstawową i uzupełniającą dla całości materiałów)  

d) 2 Hasła identyfikacyjne dla Gminy Tuszów Narodowy – jedno hasło związane z turystyką drugie 

związane z historią ( hasła winny uwzględniać położenie gminy jej walory turystyczno – krajobrazowe i 

gospodarcze oraz historię gminy ze szczególnym akcentem na  fakt urodzenia gen. Wł. Sikorskiego i 

istnienia Centrum Pamięci gen. Wł. Sikorskiego) 
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e) Typografię - dobór typografii firmowej i użytkowej /liternictwa/  

f) Projekt druków firmowych:  

- papier firmowy w formacie A4 (kolorowy i monochromatyczny),  

- koperty (2 różne formaty: polowa A4 i A4 złożonego na 3)  

- teczki firmowe A4  

- wizytówki- ogólne i imienne  

- etykiety firmowe - naklejki/nadruki na segregatory  

- zaproszenie  

- projekt zastosowania na materiałach drukowanych typu folder, publikacje  

- projekt zastosowania na bilbordach  

- projekt wykorzystania na telebimach  

- projekt wykorzystania w spotach telewizyjnych  

g) Papeterię e-mail  

h) Grafikę newsletter'a (elektronicznego)  

i) Szablon prezentacji w PowerPoint 

- Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia wszelkich wskazówek i sugestii Zamawiającego, 

dotyczących realizacji zamówienia.  

- Strategia Promocji dostarczona zostanie w 3 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na płycie CD. 

- KSIĘGA ZNAKU  dostarczona zostanie w formie drukowanej, a także na płycie CD w 

następujących formatach: 

.cdr (CorelDRAW 8.0 lub wyższe wersje) przekazujemy najniższą aby każdy ją mógł otworzyć 

.pdf (Adobe Acrobat) 

.eps 

.jpg 

 

Termin wykonania Części II przedmiotu zamówienia : 2 miesiące od dnia zawarcia Umowy. 
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ZAŁĄCZNIK NR   2 

Oznaczenie sprawy: PUE.271.12.2013. 

 

______________________________________________________________ 

(imię i nazwisko lub nazwa Oferenta) 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

(adres Oferenta) 

______________________________________________________________ 

(tel./faks, e-mail) 

 

OFERTA 

Zgodnie z treścią ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym  

w trybie przetargu, w oparciu o Kodeks cywilny, pod nazwą: 

 Opracowanie Strategii Promocji Gminy Baligród i Tuszów Narodowy w ramach  

Projektu nr POPW.01.04.04-00-035/11 Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin 

z województw Polski Wschodniej”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski 

Wschodniej 2007-2013, Osi Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działania 1.4. Promocja i 

Współpraca. 
 

1. Oferujemy wykonanie Części ……………………. zamówienia za łączną cenę brutto: 

……………………………………………. (cena brutto słownie: .................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………) 

 

 

PRZEDMIOT 

UMOWY 

 

 CENA NETTO WARTOŚĆ VAT CENA BRUTTO 

Opracowanie 

Strategii Promocji  

 

  

Opracowanie  

Księgi Znaku 

 

 

  

 

2. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy i zobowiązujemy się, w 

przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Organizatora Przetargu.  

3. Oświadczam/y, że podana w ofercie cena obejmuje całość wynagrodzenia, które uwzględnia 

w szczególności spełnienie wszystkich wymagań Organizatora Przetargu określonych w ogłoszeniu o 
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przetargu, z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 

Zamówienia. 

4. Oświadczam/y, że wykonam/y Zamówienie w terminie zgodnym z zapisami ogłoszenia o 

przetargu i załączników do niej. 

5. Oświadczam/y, że niniejsze Zamówienie zamierzamy wykonać bez udziału podwykonawców*/ 

Oświadczam/y, że powierzę/ymy wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcom*: 

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

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

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

6. Oświadczam/y, pod rygorem wykluczenia z postępowania, że wszystkie oświadczenia i informacje 

zamieszczone w niniejszym FORMULARZU OFERTOWYM i jego załącznikach są kompletne, 

prawdziwe i dokładne w każdym szczególe. 

7. Upoważnione do reprezentowania wykonawcy są następujące osoby: 

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

 Upoważnienie dla w/w osób wynika z dokumentów: 

………………………………………………………………………………………………….., 

8. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) ………………………………… 

2) ………………………………… 

3) ………………………………… 

4) ………………………………… 

 

 

 

 

 

 

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

Data oraz podpis osoby  

upoważnionej do reprezentowania  Oferenta 
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ZAŁĄCZNIK NR  3 

Oznaczenie sprawy: PUE.271.12.2013 

 

 

Umowa nr ……………… 

 

zawarta w dniu …………… 2013 roku, w Mielcu, pomiędzy:  

 

Gminą Mielec, z siedzibą w Mielcu (39-300) przy ul. Jadernych 7, reprezentowaną przez: 

Kazimierza Gacka - Wójta Gminy Mielec 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mielec - Małgorzaty Cyran, 

zwaną dalej „Zamawiającym"  

 

a 

……………………………………………………………………….., zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

dalej łącznie zwanych Stronami, a osobno Stroną, o następującej treści: 

 

Umowa (zwana dalej „Umową”) zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanej po 

przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w  trybie  przetargu opartego 

o zapisy art. 70
1
 - 70

5
 ustawy Kodeks cywilny na Opracowanie Strategii Promocji Gminy Baligród i 

Tuszów Narodowy w ramach Projektu nr POPW.01.04.04-00-035/11 Inwestycje i turystyka – szansą 

na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej”, współfinansowanego z Programu 

Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, 

Działania 1.4. Promocja i Współpraca. 

 

 

§ 1.  

1. Projekt – projekt nr. POPW.01.04.04-00-035/11 „Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój 

gmin z województw Polski Wschodniej” współfinansowany z Programu Operacyjnego Rozwój Polski 

Wschodniej 2007-2013, Osi Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działania 1.4. Promocja i 

Współpraca. 

2. Partner Projektu –Gmina Baligród, Gmina Tuszów Narodowy. 

3. Protokół Odbioru Częściowego/Końcowego Umowy – dokument potwierdzający prawidłowość 

wykonania przedmiotu Umowy lub jego części bez uwag i zastrzeżeń, podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego lub danego Partnera Projektu, którego wzór stanowi Załącznik 

nr 4 do Umowy.  

 

§ 2. 

1. Przedmiotem Umowy jest opracowanie Strategii promocji na rzecz Partnera Projektu - gminy 

…………………w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi 

Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działania 1.4. Promocja i Współpraca, zgodnie z Szczegółowym 

opisem przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ), stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, ofertą Wykonawcy z 

dnia …………….., stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy w zakresie 
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części ….. przedmiotu zamówienia w terminie wynikającym z SOPZ. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania 

Umowy oraz zobowiązuje się ją wykonywać z należytą starannością, zgodnie z aktualnym poziomem 

wiedzy. 

4. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu Umowy osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego. W przypadku powierzenia wykonania przedmiotu Umowy osobom trzecim, 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich działania i zaniechania jak za własne działania i zaniechania. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, przekazanych 

Wykonawcy przez Zamawiającego lub Partnera Projektu, jako nie będących informacją publiczną w 

rozumieniu Zamawiającego lub Partnera Projektu, uzyskanych przez Wykonawcę w związku z wykonaniem 

Umowy oraz do nie udostępniania osobom trzecim przekazanych mu materiałów. Powyższe nie dotyczy 

organów i instytucji uprawnionych do żądania informacji na podstawie odrębnych przepisów. Wykonawca 

zobowiązuje się nie wykorzystywać przekazanych mu przez Zamawiającego lub Partnera Projektu 

informacji niezbędnych do wykonania Umowy, w innych celach niż określone w Umowie.  

6. Wszelkie dokumenty i materiały będące własnością Zamawiającego lub Partnera Projektu, a przekazane 

Wykonawcy w celu umożliwienia mu prawidłowej realizacji Umowy, pozostają wyłączną własnością 

Zamawiającego lub Partnera Projektu. 

7. Wykonawca nie może dystrybuować materiałów, które są własnością Zamawiającego lub Partnera 

Projektu, nie może także ich powielać w całości ani w części bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody 

Zamawiającego lub Partnera Projektu. Zamawiający lub Partner Projektu może wydać taką zgodę według 

własnego uznania. 

8. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu lub Partnerowi Projektu wszelkie materiały będące 

własnością Zamawiającego lub Partnera Projektu, niezwłocznie po realizacji przedmiotu Umowy, w ramach 

którego miały zostać wykorzystane. 

9. Jeżeli w toku wykonywania Umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają podstawę 

do oceny, że jakakolwiek część Umowy nie zostanie wykonana w umówionym zakresie lub terminie, 

niezwłocznie pisemnie powiadomi Zamawiającego/Partnera Projektu o takim niebezpieczeństwie, wskazując 

jej przyczynę i prawdopodobny czas opóźnienia. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy od odpowiedzialności z 

tytułu kar umownych, o których mowa w § 6 Umowy.  

 

§ 3. 

1. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy oraz terminy i sposób ich wykonania zawarte są w załączniku nr 1 

do Umowy. 

2. Zamawiający/Partner Projektu może w każdym czasie żądać od Wykonawcy dodatkowych informacji 

lub wyjaśnień dotyczących realizowanej Umowy. 

3. Wszelkie materiały opracowywane w ramach realizacji przedmiotu Umowy powinny być oznakowane 

przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi, w szczególności posiadać 

odpowiednie logotypy oraz zawierać informację o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską. 

 

 

§ 4. 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne ryczałtowe 

wynagrodzenie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego wraz z 

podpisanym przez Partnera Projektu Protokołem Odbioru Końcowego Umowy, w wysokości 

……………………….. brutto (słownie: …………………………………… złotych), w tym podatek od 

towarów i usług w wysokości …………………………….. złotych (słownie: ……………………………. 
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złotych), z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 

2. W przypadku realizacji Części I przedmiotu zamówienia wynagrodzenie zostanie wypłacone w dwóch 

równych ratach po ……………………… zł brutto (słownie: …………………………………………… 

złotych) każda, z których: 

- pierwsza rata płatna będzie  w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Vat 

wraz z Protokołem Odbioru Częściowego Umowy stwierdzającego wykonanie elementów: opracowanie 

dokumentu strategii promocji Gminy Baligród i opracowanie projektu graficznego herbu Gminy Baligród; 

- druga rata płatna będzie w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Vat wraz z 

Protokołem Odbioru Końcowego Umowy stwierdzającego wykonanie Umowy.  

3. Kwota brutto określona w ofercie cenowej Wykonawcy z dnia ……………….. , stanowi kwotę 

ryczałtową i zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Wykonawca w związku z realizacją Umowy, w tym 

podatek od towarów i usług w wysokości obowiązującej w chwili wystawienia faktury. 

4.  Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w prawidłowo wystawionej fakturze 

Vat. Za datę płatności Strony uznają dzień wysłania przez Zamawiającego polecenia przelewu do banku 

prowadzącego rachunek Wykonawcy. 

4. W przypadku błędnie wystawionej faktury termin płatności liczony będzie od daty złożenia faktury 

korygującej. 

5. Prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy lub jej części zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru 

Końcowego Umowy. 

 

§ 5. 

1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 i 2 Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

prawa autorskie do wszystkich utworów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy, w tym treści 

pisanych, projektów graficznych oraz wszystkich elementów graficznych (zdjęcia, rysunki, grafiki, etc.) 

powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia.  

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z chwilą odbioru przedmiotu Umowy lub jego 

części, bez ograniczenia co do terytorium, czasu i ilości egzemplarzy i uprawnia Zamawiającego do 

korzystania z utworu na wszystkich, znanych w dniu jego wykonania, polach eksploatacji, w szczególności 

prawo do: 

a) zwielokrotniania bez żadnych ograniczeń ilościowych, techniką drukarską, w pamięci komputera, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, w 

szczególności on-line, a także poprzez wydruk komputerowy, na każdym znanym w dacie podpisania 

niniejszej Umowy nośniku; 

b) utrwalania w pamięci komputerów, w tym spełniających funkcje serwerów; 

c) najmu; 

d) użyczenia; 

e) korzystania w całości lub w części oraz jej łączenia z innymi dziełami, opracowania poprzez dodanie 

różnych elementów, uaktualnienie, modyfikacje, tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, treści całości lub 

jej części; 

f) rozpowszechniania bez żadnych ograniczeń ilościowych, odrębnie lub w ramach utworów zbiorowych, w 

szczególności poprzez wprowadzanie do obrotu oryginału lub egzemplarzy, na których utwór lub jego 

fragmenty utrwalono (w szczególności utrwalania technikami, o których mowa w pkt b), w tym w postaci 

wydawnictw książkowych (drukowanych), wydawnictw elektronicznych, w szczególności w dziełach 

zbiorowych typu elektronicznych baz danych, drukiem, na każdym znanym w dacie podpisania niniejszej 

Umowy nośniku; 

g) udostępniania, w tym także przesyłania za pośrednictwem sieci multimedialnych, w szczególności 
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Internetu i Intranetu, on-line, w tym również publiczne udostępnianie. 

3. Z chwilą odbioru przedmiotu zamówienia na Zamawiającego przechodzi własność wszystkich nośników, 

na których go utrwalono. 

4. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z przedmiotu Umowy na każdym 

odrębnym polu eksploatacji. 

5. Wykonawca udziela Zamawiającemu zgody na wykonywanie praw zależnych do opracowań do utworów, 

w tym treści pisanych, projektów graficznych oraz wszystkich elementów graficznych (zdjęcia, rysunki, 

grafiki etc.) przedmiotu zamówienia, w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 46 ustawy z dnia 4 lutego 1994 

roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

6. Wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 i 2 obejmuje należności z tytułu przeniesienia autorskich praw 

majątkowych, zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przeniesienia własności 

nośników, na których materiały utrwalono. 

7. Zamawiający nabywa prawo wykorzystywania do celów promocyjnych projektów cząstkowych 

powstałych w trakcie realizacji zamówienia, a także projektu całości. Razem z przeniesieniem autorskich 

praw majątkowych, na Zamawiającego przechodzi wyłączne prawo udzielania zezwoleń na wykonywanie 

autorskiego prawa zależnego. 

8. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wyniki prac mogące stanowić przedmiot praw autorskich, w tym w 

szczególności: rysunki, grafiki, zdjęcia, koncepcja, myśl autorska, itp. przygotowane w ramach Umowy będą 

oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw 

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

9. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu 

Umowy, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności 

intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) w związku z wykonaniem przedmiotu 

Umowy. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich wydatków poniesionych przez Zamawiającego 

wskutek roszczeń osób trzecich związanych z przysługującymi im prawami własności intelektualnej, 

majątkowymi prawami autorskimi oraz prawami pokrewnymi. 

 

§ 6. 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy, w terminie 14 dni od dnia, w którym stwierdzono: 

a) świadczenie usługi niezgodnie z zapisami załącznika nr 1 (SOPZ), 

b) świadczenie usługi niskiej jakości, niezgodnej z wymaganiami Zamawiającego, na co uprzednio 

Zamawiający zwróci Wykonawcy uwagę w formie pisemnej lub drogą elektroniczną,  

c) naruszenie istotnych postanowień niniejszej Umowy lub SOPZ. 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy w sposób określony w niniejszym 

paragrafie Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za część Umowy wykonaną i ukończoną do dnia 

ustania obowiązywania Umowy. 

3. W razie niewykonania któregokolwiek z elementów przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust.1, za każdy 

niewykonany lub nienależycie wykonany element przedmiotu Umowy. Niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie przedmiotu Umowy lub jego elementu stwierdzone zostanie w Protokole Odbioru 

Częściowego/Końcowego Umowy. 

4. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania Umowy określonego w Umowie, 

Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto 
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określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.  

5. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach 

ogólnych uregulowanych w Kodeksie cywilnym.  

 

§ 7. 

1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do stałego kontaktu z Zamawiającym w sprawie realizacji 

przedmiotu Umowy jest: 

Pan/ Pani …………………………………………….. 

tel.: ……………………… 

e-mail: …………………………….. 

2. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego/Partnera Projektu do stałego kontaktu z Wykonawcą, 

w sprawie realizacji przedmiotu Umowy są: 

Pan/Pani …………………………………………. 

tel.: …………………….. 

e-mail: ………………………………. . 

3. Zmiana osób lub adresów wskazanych w ustępie powyżej nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga 

zawierania odrębnych aneksów do Umowy. Zmiana ta wymaga uprzedniego pisemnego powiadomienia 

drugiej Strony.  

§ 8. 

Zmiany niniejszej Umowy wymagają dla zachowania swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.  

 

§ 9. 

1. Spory mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy 

Kodeks Cywilny. 

 

§ 10. 

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden 

dla Wykonawcy. 

2. Wykonawca nie może dokonać cesji zobowiązań finansowych wynikających z niniejszej Umowy na rzecz 

osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 11. 

Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są: 

1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 

2. Oferta cenowa Wykonawcy z dnia ………………… . 

3. Dokumenty potwierdzające reprezentację Wykonawcy 

4. Wzór Protokołu Odbioru. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:          WYKONAWCA:  
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PROTOKÓŁ  

ODBIORU CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO 

do Umowy nr ………………………… 

 

 

W dniu ……………… w …………………….. Przedstawiciel Zamawiającego / Przedstawiciel Partnera 

Projektu Gmina ………………………….:  

 

przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy: …………………...………………….. 

 

dokonuje odbioru przedmiotu Umowy Nr ……………………..…………………… 

w części dotyczącej/w całości ………………………………………………………………… 

 

Ustalenia: 

1. Umowa została / nie została wykonana należycie. 

2. Zamawiający/Partner Projektu dokonuje odbioru z następującymi uwagami i zastrzeżeniami: 

- …………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………… 

3. W  

 

Uwagi dodatkowe (dotyczą m.in. niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub 

opóźnień w realizacji) 

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

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

 

Przedstawiciel Zamawiającego/Partnera Projektu:    Przedstawiciel Wykonawcy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejscowość.................................,. dnia.................................. 

 


