
 

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  
 

      Oznaczenie sprawy: PUE.271.6.2013. 

  

GMINA MIELEC 

OGŁASZA 

postępowanie prowadzone w trybie przetargu 

opartego o przepisy art. 70
1
 – 70

5
 ustawy Kodeks cywilny pod nazwą: 

Przygotowanie, skład i publikacja w prasie o zasięgu regionalnym lub lokalnym  

cyklu artykułów sponsorowanych dotyczących 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 Przygotowanie, skład i publikacja w prasie o zasięgu regionalnym lub 

lokalnym cyklu artykułów sponsorowanych dotyczących 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: do dnia 30 czerwca 2014 r. 

 

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. 

  

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

każda część zamówienia. 

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

Gmina Mielec, ul. Jadernych 7, 39-300 Mielec, do dnia 08.03.2013 r. do godziny 08:30. 

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora, pod ww. adresem, w dniu 08.03.2013 r. o godz.: 08:40. 

 

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. 

 

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. 
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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.271.6.2013. 

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

na Przygotowanie, skład i publikację w prasie o zasięgu regionalnym lub lokalnym cyklu artykułów 

sponsorowanych dotyczących 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 reszta 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. 

 

Realizacja przedmiotu  zamówienia: 

W terminie 3 dni od daty zawarcia umowy, wykonawca przedstawi zamawiającemu do akceptacji plan, 

uwzględniający spełnienie wszystkich zaleceń i warunków opisanych w SOPZ, w szczególności 

proponowane terminy publikacji oraz proponowany dział tytułu prasowego, w którym zamieszczony 

zostanie artykuł. 

 

Oferent przygotuje koncepcję cyklu artykułów sponsorowanych, a następnie opracuje artykuły zawierające 

teksty i zdjęcia. Każdy artykuł będzie przeznaczony do publikacji na powierzchni 1/3 strony redakcyjnej. 

 
Oferent opracuje graficznie i przygotuje artykuły sponsorowane do publikacji, które zostaną opublikowane 

po uzyskaniu akceptacji Organizatora Przetargu. 

 

Oferent przedkłada do akceptacji Organizatora Przetargu treść artykułu sponsorowanego najpóźniej w 

terminie 10 dni przed publikacją. Oferent przedkłada do akceptacji Organizatora Przetargu wydruk (proof) 
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strony z artykułem sponsorowanym, w celu zatwierdzenia do druku. 
 

Wszelkie materiały tekstowe, zdjęciowe, wizualizacje i grafiki muszą być aktualne, tj. przedstawiać stan 

bieżący. 
 

Oferent zobowiązany jest do zapewnienia zdjęć w rozdzielczości umożliwiającej wysokiej jakości wydruk. 
 

Teksty przygotowane na potrzeby artykułu sponsorowanego nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej 

zgody Organizatora Przetargu w całości ani w części do innych publikacji przygotowywanych przez 

Oferenta, a także nie mogą pochodzić z innych publikacji przygotowanych przez Oferenta lub z innych 

źródeł. 
 
Artykuły muszą być oznaczone zgodnie z wytycznymi oznaczania projektów w ramach PORPW i zgodnie z 

podręcznikiem „Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-

2013”. Na każdym artykule musi znaleźć się logo programu operacyjnego, UE, logo Projektu a także 

informacja o współfinansowaniu ze środków UE, a także tytuł Projektu „Innowacje i turystyka – szansą na 

dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej”. 

W przypadku błędów w publikacji artykułów (np. niezgodność opublikowanej treści), Oferent zobowiązany 

jest niezwłocznie do jego powtórnej publikacji lub zamieszczenia sprostowania na swój koszt, zgodnie z 

postanowieniami umowy. 

 
Warunki rozliczenia zadania 

 
Podstawą do rozliczenia poszczególnych etapów zadania będzie dostarczenie do siedziby Organizatora 

Przetargu 3 egzemplarzy każdego tytułu prasowego, w którym ukazał się artykuł sponsorowany oraz 

protokołu odbioru umowy lub jej części. 

Ww. tytuły prasowe należy dostarczyć w terminie do 3 dni roboczych od daty ukazania się publikacji. 
 

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

 
Składana oferta powinna obejmować cały zakres rzeczowy danej Części. 

Część I: Opracowanie i druk artykułów sponsorowanych promujących Gminę Mielec oraz Projekt w prasie 

lokalnej lub regionalnej – dla Gminy Mielec.  

Część II: Opracowanie i druk artykułów sponsorowanych promujących Gminę Tuszów Narodowy oraz 

Projekt w prasie lokalnej lub regionalnej – dla Gminy Tuszów Narodowy. 

Część III: Opracowanie i druk artykułów sponsorowanych promujących Gminę Baligród oraz Projekt w 

prasie lokalnej lub regionalnej - dla Gminy Baligród. 

 

 

Szczegółowy Opis poszczególnych Części Przedmiotu Zamówienia 

Część I: 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, skład (opracowanie) druk i publikacja w prasie o zasięgu 
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regionalnym lub lokalnym cyklu dwóch artykułów sponsorowanych, pierwszy w terminie do dnia 30 

kwietnia 2013 r., drugi w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r., dotyczących Projektu „Innowacje i turystyka 

– szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej”, Działania I.4 „Promocja i 

współpraca”, Osi priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Programu Operacyjnego Rozwój Polski 

Wschodniej, realizowanego przez Gminę Mielec. 

Artykuły ukażą się w pełnym kolorze wraz ze zdjęciami, w prasie o zasięgu lokalnym lub regionalnym (dla 

Gminy Mielec), ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, na min. 1/3 strony redakcyjnej. Każdy artykuł 

wymaga odrębnego opracowania. W każdym artykule musi znaleźć się komentarz/wypowiedź Wójta danej 

Gminy. 

 

Część II: 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, skład (opracowanie), druk i publikacja w prasie o zasięgu 

regionalnym lub lokalnym cyklu dwóch artykułów sponsorowanych, pierwszy w terminie do dnia 30 

kwietnia 2013 r., drugi w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r., dotyczących Projektu „Innowacje i turystyka 

– szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej”, Działania I.4 „Promocja i 

współpraca”, Osi priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Programu Operacyjnego Rozwój Polski 

Wschodniej. 

Artykuły ukażą się w pełnym kolorze wraz ze zdjęciami, w prasie o zasięgu lokalnym lub regionalnym (dla 

Gminy Tuszów Narodowy), ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, na min. 1/3 strony redakcyjnej. 

Każdy artykuł wymaga odrębnego opracowania. W każdym artykule musi znaleźć się komentarz/wypowiedź 

Wójta danej Gminy. 

 

Część III: 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, skład (opracowanie), druk i publikacja w prasie o zasięgu 

regionalnym lub lokalnym cyklu dwóch artykułów sponsorowanych, pierwszy w terminie do dnia 30 

kwietnia 2013 r., drugi w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r., dotyczących Projektu „Innowacje i turystyka 

– szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej”, Działania I.4 „Promocja i 

współpraca”, Osi priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Programu Operacyjnego Rozwój Polski 

Wschodniej. 

Artykuły ukażą się w pełnym kolorze wraz ze zdjęciami, w prasie o zasięgu lokalnym lub regionalnym (dla 

Gminy Baligród), ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, na min. 1/3 strony redakcyjnej. Każdy 

artykuł wymaga odrębnego opracowania. W każdym artykule musi znaleźć się komentarz/wypowiedź Wójta 

danej Gminy. 
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ZAŁĄCZNIK NR   2 

Oznaczenie sprawy: PUE.271.6.2013. 

 

______________________________________________________________ 

(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: 

 „Przygotowanie, skład i publikację w prasie o zasięgu regionalnym lub lokalnym  

cyklu artykułów sponsorowanych dotyczących 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 

Przygotowanie, 

skład i publikacja 

jednego artykułu 

sponsorowanego. 

 

  

Przygotowanie, 

skład i publikacja 

artykułów 

prasowych objętych 

Częścią I/II/III* 

zamówienia. 
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*niepotrzebne skreślić 

 

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 

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.271.6.2013 

 

 

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  Przygotowanie, skład i publikację w prasie o zasięgu 

regionalnym lub lokalnym cyklu artykułów sponsorowanych dotyczących 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. Przedmiotem Umowy jest przygotowanie, skład, druk i publikacja cyklu dwóch artykułów 

sponsorowanych, w prasie o zasięgu lokalnym lub regionalnym, 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. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do napisania, składu i zamieszczania artykułów 

sponsorowanych w terminach wskazanych w (SOPZ), szczegółowo dookreślonych przez Zamawiającego. 

3. Umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zostaje zawarta na okres do dnia 30 czerwca 2014 r. 

4. Zakres zamówienia obejmuje dla każdego artykułu sponsorowanego jego przygotowanie, skład według 

wytycznych Zamawiającego (układ treści, grafiki) i dostosowanie przez Wykonawcę do szaty graficznej 

gazety, przy zachowaniu parametrów opisanych w SOPZ. Artykuły sponsorowane będą opublikowane w 

pełnym kolorze, na stronach redakcyjnych oraz w terminach wskazanych przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczania Wykonawcy materiałów pomocniczych dotyczących 

artykułów sponsorowanych określonych w ust. 1, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia 

przekazania przez Wykonawcę informacji o zakresie niezbędnych danych, będących w posiadaniu 

Zamawiającego.  

6. Brak wskazanych przez Wykonawcę materiałów pomocniczych, o których mowa w ust. 5 powyżej, nie 
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stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy po stronie Zamawiającego i nie zwalnia 

Wykonawcy z jego zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo uzyskać akceptację Zamawiającego przed przekazaniem 

artykułu sponsorowanego do druku. 

8. Wykonawca zobowiązany jest opublikować zaakceptowany przez Zamawiającego artykuł sponsorowany 

w terminie wskazanym przez Zmawiającego. 

9. Artykuły prasowe muszą być oznaczone zgodnie z wytycznymi oznaczania projektów w ramach PORPW i 

zgodnie z podręcznikiem „Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski 

Wschodniej 2007-2013”. Na każdym artykule musi znaleźć się logo programu operacyjnego, UE, logo 

projektu a także informacja o współfinansowaniu ze środków UE oraz tytuł projektu „Innowacje i turystyka 

– szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej”. 

10. W terminie 3 roboczych od daty ukazania się wydania, w którym zamieszczono artykuł sponsorowany 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 3 egzemplarze tytułu prasowego, w którym zostały opublikowane 

artykuły sponsorowane.  

 

§ 2. 

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

ryczałtową i zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w związku z realizacją Umowy. 

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

prowadzącego rachunek Wykonawcy. 

 

§ 3. 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne ryczałtowe 

wynagrodzenie na podstawie poprawnie wystawionej faktury VAT, dostarczonej do siedziby Zamawiającego, 

w wysokości ……………………….. brutto (słownie: …………………………………… złotych), w tym 

podatek od towarów i usług w wysokości …………………………….. złotych (słownie: 

……………………………. złotych). 

2. Strony oświadczają, iż wynagrodzenie za realizację przedmiotu Umowy w części dotyczącej jednego 

artykułu sponsorowanego, stanowi kwotę w wysokości ……………………….. brutto (słownie: 

…………………………………… złotych), w tym podatek od towarów i usług w wysokości 

…………………………….. złotych (słownie: ……………………………. złotych). 

3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie częściowe, o którym mowa w ust. 2 powyżej, po 

opublikowaniu każdego artykułu sponsorowanego, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, na 

podstawie faktury VAT, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, przelewem na wskazany na fakturze 

rachunek bankowy Wykonawcy.  

4. Faktura VAT zostanie wystawiona przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu Umowy, w części 

dotyczącej odrębnie każdego z artykułów sponsorowanych, po doręczeniu 3 egzemplarzy tytułu prasowego, 

w którym zostały opublikowane artykuły sponsorowane, zgodnie z postanowieniem zawartym w § 1 ust. 10 

niniejszej Umowy oraz protokołu odbioru umowy lub jej części.  

5. 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. 

 

§ 4. 

1. W przypadku opóźnienia w realizacji Umowy lub stwierdzonego przez Zamawiającego wykonania 

zamówienia w sposób niezgodny z Umową, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w 
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wysokości 10% wartości brutto łącznego wynagrodzenia, opisanego w § 3 ust. 1 Umowy, a poprawne 

świadczenie usługi nastąpi w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty zgłoszenia uwag lub w 

terminie wskazanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego, bez dodatkowego 

wynagrodzenia.  

2. W przypadku pomyłek w treści artykułu sponsorowanego, spowodowanych niestarannością Wykonawcy, 

zobowiązuje się on do powtórnej i nieodpłatnej publikacji pełnej treści artykułu wraz z niezbędnym 

wyjaśnieniem, w terminie 5 dni roboczych od momentu złożenia reklamacji przez Zamawiającego. W 

przypadku nie opublikowania artykułu z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Zamawiający 

uprawniony jest do żądania zamieszczenia artykułu w innym ustalonym terminie na koszt Wykonawcy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych w 

przypadku, gdyby kara umowna nie pokryła szkody poniesionej przez Zamawiającego, wskutek 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia. 

 

§ 5. 

1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 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 

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, 
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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 § 3 ust. 1 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) nieterminową publikację artykułu sponsorowanego, 

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

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

Zamawiający zwróci Wykonawcy uwagę w formie pisemnej lub drogą elektroniczną,  

d) 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. 

 

§ 7. 

1. Wykonawca oświadcza, że spełnia określone odrębnymi przepisami warunki niezbędne do wykonania 

umowy, ma wystarczające doświadczenie i kompetencje do realizacji Umowy oraz zobowiązuje się wykonać 

należycie przedmiot Umowy. 

2. Wykonawca nie może bez wiedzy Zamawiającego powierzyć innemu podmiotowi wykonania zobowiązań 

wynikających z niniejszej Umowy. 

3. Za działania lub zaniechania działań przez podmioty, którym Wykonawca powierzył wykonanie części 

zamówienia, Wykonawca odpowiada jak za własne. 

 

§ 8. 

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

przedmiotu Umowy jest: 
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Pan/ Pani …………………………………………….. 

tel.: ……………………… 

e-mail: …………………………….. 

2. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do stałego kontaktu z Wykonawcą, w sprawie 

realizacji przedmiotu Umowy są: 

Pan/Pani …………………………………………. 

tel.: …………………….. 

e-mail: ………………………………. . 

§ 9. 

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

 

§ 10. 

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. 

 

§ 11. 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden 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. 

 

§ 12. 

Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są: 

1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 

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

3. Dokumenty potwierdzające reprezentację Wykonawcy. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:          WYKONAWCA:  


