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     Oznaczenie sprawy: PUE.271.3.2013. 

  

GMINA MIELEC 

OGŁASZA 

postępowanie prowadzone w trybie przetargu 

opartego o przepisy art. 70
1
 – 70

5
 ustawy Kodeks cywilny pod nazwą: 

„Zaprojektowanie i wykonanie identyfikacji wizualnej 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 zaprojektowanie i wykonanie identyfikacji wizualnej n.w. Projektu, 

zgodnie z opisem zawartym w  załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.  Postępowanie prowadzone 

jest na potrzeby 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: od dnia podpisania umowy 14 dni. 

 

4.    Warunki przetargu:  

- Warunek posiadania doświadczenia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, który zostanie 

spełniony, gdy Oferent wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 

jedną usługę, której przedmiotem była/jest zaprojektowanie i wykonanie wizualizacji graficznej (logo). 

- W celu wykazania spełniania ww. warunku posiadania doświadczenia Oferent załączy do oferty: 

zgodny z załącznikiem nr 3 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem przedmiotu, dat wykonania i 

odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie. Z wykazu musi jednoznacznie wynikać, iż Oferent spełnia warunek 

doświadczenia opisany powyżej. 
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- Złożenie wypełnionego i podpisanego formularza oferty, zgodnie z załącznikiem nr 2.  

 

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 

Ofertę o treści załącznika nr 2 i 3 należy przesłać lub dostarczyć osobiście w formie pisemnej na adres: 

Gmina Mielec, ul. Jadernych 7, 39-300 Mielec, do dnia 11.02.2013 r. do godziny 14:00. 

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora, pod ww. adresem, w dniu 11.02.2013 r. o godz.: 14:30. 

 

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: 
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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. 

 

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 4. 

ZAŁĄCZNIK NR   1 

mailto:radca@agnieszkamaj.pl
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Oznaczenie sprawy: PUE.271.3.2013. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie innowacyjnej i ponadczasowej identyfikacji wizualnej 

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. 

 

Przez identyfikację wizualną rozumie się przygotowanie i realizacje spójnej koncepcji graficznej 

zawierającej wiodący motyw graficzny lub słowno-graficzny (dalej logo), spełniający następujące 

warunki: 

- stanowić będzie symbol, 

- będzie niepowtarzalne i oryginalne, 

- będzie rozpoznawalne i łatwe do zapamiętania, 

- będzie niezależne od środka powielania (uniwersalne) i łatwo skalowalne (wyraźne), 

- będzie funkcjonować w wersji kolorowej i czarno – białej, 

- może zawierać tagline kojarzący się  bądź wykorzystujący nazwę projektu „Innowacje i turystyka - 

szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej”, 

- logo powinno jednoznacznie kojarzyć się z projektem i oddawać jego charakter i cele. 

 

Głównym celem projektu jest stworzenie ponadregionalnej 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. 

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe: 

- organizację 9 konferencji dotyczących potencjału inwestycyjnego, turystycznego Polski Wschodniej 

oraz kultury regionu, 

- organizację 10 festiwali promujących wieloetniczność i dziedzictwo kulturowe Polski Wschodniej, 

- organizację 2 seminariów promujących walory przyrodnicze Polski Wschodniej, 

- organizację 3 warsztatów, w czasie których wykorzystana zostanie innowacyjna metoda pracy w celu 

stworzenia produktu turystycznego oraz promocji walorów przyrodniczych i aktywnej turystyki w 

Polsce Wschodniej,  

- opracowanie i wykonanie 14 kompletów materiałów promocyjnych,  

- opracowanie 7 dokumentów strategicznych, wpisujących się w politykę rozwoju województw Polski 

Wschodniej. 

 

 

Przedmiotowe zamówienie wpisuje się więc w cele projektu, służąc jego promocji.  

Logo będzie przeznaczone w szczególności do celów: 

 promocyjnych 

 identyfikacyjnych 

 reprezentacyjnych 

 korespondencyjnych 
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Logo będzie wykorzystywane w związku z realizacją projektu a w szczególności umieszczone będzie 

na: 

 plakatach 

 ulotkach 

 nośnikach elektronicznych i w Internecie 

 nośnikach reklamy zewnętrznej 

 gadżetach promocyjnych, informacyjnych i konferencyjnych 

 

Efektem zamówienia powinno być nowoczesne, interesujące i estetyczne logo, intuicyjnie nawiązujące 

do celu projektu. 

Logo należy wykonać w wersji elektronicznej w formatach *eps, *JPG, *tiff oraz dodatkowo, w co 

najmniej jednym z następujących formatów: *ai, *PDF, *cdr.  

Do projektu należy dołączyć opis techniczny dot. użytych kolorów. 

 
 

Oferent zobowiązuje się do przeniesienia autorskich praw majątkowych do przedmiotu zamówienia na 

zasadach określonych w Umowie. 
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ZAŁĄCZNIK NR   2 

Oznaczenie sprawy: PUE.271.3.2013. 

 

______________________________________________________________ 

(imię i nazwisko lub nazwa wykonawcy) 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

(adres wykonawcy) 

______________________________________________________________ 

(tel./faks, e-mail) 

 

OFERTA 

Zgodnie z treścią ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym  

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

 „Zaprojektowanie i wykonanie identyfikacji wizualnej 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 zamówienia za cenę brutto: ……………………………………………. 

 

PRZEDMIOT 

UMOWY 

 

 CENA NETTO WARTOŚĆ VAT CENA BRUTTO 

Zaprojektowanie i 

wykonanie Logo 

Projektu 

 

  

Przeniesienie 

autorskich praw 

majątkowych 

 

  

 

(cena brutto słownie: ...........................................................................................................................................) 

 

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 Zamawiającego.  

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

w szczególności spełnienie wszystkich wymagań Zamawiającego 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Data oraz podpis osoby  

upoważnionej do reprezentowania  Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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  
 

ZAŁĄCZNIK NR  3 

Oznaczenie sprawy: PUE.271.3.2013 

  

 

………………………………………… 

Pieczęć Wykonawcy 

 

WYKAZ USŁUG 

 

Składając ofertę w przetargu na: „Zaprojektowanie i wykonanie identyfikacji wizualnej 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, oświadczamy, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowaliśmy następujące usługi 

odpowiadające wymaganiom ogłoszenia o przetargu: 

 

Lp. Podmiot zlecający Przedmiot oraz opis usługi  Data wykonania usługi 

Referencje 

(numer strony 

oferty) 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

Do wykazu załączono dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane należycie. 

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

Data oraz podpis  

osoby upoważnionej do reprezentowania  Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR  4 

Oznaczenie sprawy: PUE.271.3.2013 

 

 

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  „Zaprojektowanie i wykonanie identyfikacji wizualnej 

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 

Przedmiot Umowy 

Na warunkach niniejszej Umowy Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i 

wykonania identyfikacji wizualnej 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, zgodnie z Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia 

stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy (dalej Przedmiot umowy lub Logo Projektu). 

1. Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z postanowieniami niniejszej 

Umowy, Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, 

ogłoszeniem o przetargu, oraz ofertą Wykonawcy z dnia …………….., wybraną w przedmiotowym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o przetargu, 

posiada wiedzę fachową, kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonania niniejszej Umowy i 

zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, uwzględniając profesjonalny charakter Przedmiotu umowy 

oraz wykonać wszystkie wymagania Zamawiającego wynikające z niniejszej Umowy. 
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§ 2 

Realizacja Umowy 

1. Wykonawca zobowiązany będzie do zaprojektowania i wykonania wizualizacji graficznej Projektu 

opisanej w Załączniku nr 1 do Umowy, tj. w szczególności przygotowania projektu graficznego, 

zawierającego m.in. propozycję kolorystyki, stylu Logo Projektu oraz przeniesienia na Zamawiającego 

autorskich praw majątkowych do Przedmiotu umowy, w zakresie opisanym w § 7 Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu do jego wyboru i akceptacji 3 

projektów graficznych Logo Projektu w terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy. 

3. Koncepcja graficzna Logo nie może być sprzeczna z postanowieniami obowiązujących wytycznych 

w zakresie promocji projektów dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013”, 

dostępnych na stronie internetowej www.polskawschodnia.gov.pl. 

4. Zamawiający dokona wyboru i akceptacji projektu graficznego Logo, o którym mowa w ust. 2 

powyżej bądź zgłosi uwagi w terminie 2 dni, od dnia ich otrzymania. Akceptacja lub uwagi zostaną 

przekazane na adres e-mailowy Wykonawcy wskazany w § 10 ust.1 Umowy.  

5. W przypadku zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń do projektów Logo ze strony Zamawiającego, 

Wykonawca na własny koszt i ryzyko zobowiązuje się do naniesienia poprawek i przedstawienia 

Zamawiającemu do akceptacji poprawionych projektów graficznych w terminie 2 dni kalendarzowych, 

licząc od dnia zgłoszenia przedmiotowych uwag. W takim przypadku procedura akceptacji i wyboru zostanie 

przeprowadzona ponownie, stosownie do postanowień niniejszego paragrafu.  

6. W przypadku dwukrotnego powtórzenia procedury odbioru projektów Logo, w związku z 

nieuwzględnieniem przez Wykonawcę uwag lub zastrzeżeń Zamawiającego lub uwzględnieniem ich 

niezgodnie z uwagami Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od Umowy, żądając jednocześnie od 

Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 Umowy.  

7. Ostateczne wykonanie Logo Projektu, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, 

zawartym w Załączniku nr 1 do Umowy, nastąpi po uzyskaniu ostatecznej akceptacji Zamawiającego, jednak 

nie później niż w terminie opisanym w § 4 Umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu Przedmiot umowy w stanie wolnym od 

wszelkich wad prawnych. 

9. Na każdym etapie realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego na 

jego żądanie o przebiegu prac i stanie realizacji Przedmiotu umowy. 

10. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć wykonania Przedmiotu umowy w 

całości lub części osobie trzeciej, z wyjątkiem możliwości powierzenia podwykonawcom wykonania części 

zamówienia wskazanej w ofercie Wykonawcy wybranej w postępowaniu przetargowym. Wykonawca 

poinformuje pisemnie Zamawiającego o podwykonawcy i każdej zmianie podwykonawcy, któremu zamierza 

powierzyć wykonanie części Umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i 

osób trzecich za działania lub zaniechania podwykonawców i innych osób zaangażowanych w realizację 

Przedmiotu umowy, jak za własne działania i zaniechania. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad Przedmiotu umowy w zakresie rękojmi w terminie 7 

dni od dnia zgłoszenia wady. 
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§ 3 

Zobowiązania Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w celu prawidłowej realizacji Przedmiotu 

umowy, a w szczególności: udzielić wszelkich posiadanych informacji, wskazówek i wyjaśnień koniecznych 

dla prawidłowego wykonania Umowy.  

§ 4 

Terminy realizacji przedmiotu umowy 

Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę w terminie: 14 dni od dnia zawarcia umowy. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie 

1. Z tytułu wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu umowy i wszystkich zobowiązań zgodnie z 

niniejszą Umową Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie: …………………… zł brutto 

(słownie: ………………………………………. złotych), w tym kwota wynagrodzenia netto w wysokości 

…………………………… zł (słownie: ………………………. złotych) netto. 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 powyżej stanowi sumę kwot: 

a) …………………. zł (słownie: …………………… złotych) brutto – z tytułu zaprojektowania i 

wykonania Logo Projektu; 

b) …………………. zł (słownie: ……………………………złotych) brutto – z tytułu przeniesienia 

autorskich praw majątkowych w zakresie wynikającym z realizacji niniejszej Umowy. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający 

zobowiązany jest zapłacić za wykonanie Przedmiotu umowy i wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z 

tego tytułu. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest stałe i nie może ulec zmianie w czasie realizacji Umowy. 

4. Faktura VAT za realizację Przedmiotu umowy zostanie wystawiona po podpisaniu, bez uwag i 

zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, Protokołu Odbioru Umowy.  

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie przelewem bankowym na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty doręczenia do siedziby 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz kopii Protokołu Odbioru Umowy bez uwag i 

zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.  

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych, o których mowa w § 8 Umowy, z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy.  

8. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu należnego wynagrodzenia na rzecz osoby 

trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

 

§ 6 

Odbiór Przedmiotu umowy 

1. Realizacja Przedmiotu umowy zostanie potwierdzona poprzez podpisanie przez obydwie Strony 

Protokołu Odbioru Umowy, sporządzonego po zakończeniu wykonywania Przedmiotu umowy. 

2. Przed podpisaniem Protokołu Odbioru Umowy Wykonawca zobowiązuje się do przekazania 
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Zamawiającemu wszelkich plików graficznych dotyczących Przedmiotu umowy w formatach opisanych w 

Załączniku nr 1 (w formie elektronicznej na nośniku CD/DVD) oraz udzielenia wszelkich wyjaśnień 

niezbędnych do korzystania z Przedmiotu umowy. 

3. Podpisanie Protokołu Odbioru Umowy jest równoznaczne z potwierdzeniem przyjęcia całości 

Przedmiotu umowy.  

4. Zamawiający może wstrzymać się z podpisaniem Protokołu Odbioru Umowy do czasu rozpatrzenia i 

uwzględniania zgłoszonych uwag, usunięcia wszelkich braków, usterek i innych wad lub niezgodności z 

Umową oraz przekazania informacji, plików graficznych zgodnie z ust. 2 powyżej. 

5. Protokół Odbioru Umowy sporządza się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 7 

Przeniesienie praw autorskich 

1. Wykonawca oświadcza, iż wszystkie elementy Przedmiotu umowy (w szczególności wykonane projekty 

graficzne) stanowią utwory i jako takie są przedmiotem przysługujących Wykonawcy autorskich praw 

majątkowych, podlegających ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). 

2. Wykonawca oświadcza, że z dniem podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Umowy Wykonawca 

przenosi bezwarunkowo na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do wszystkich elementów 

Przedmiotu umowy.  

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Przedmiotu umowy następuje bez ograniczenia co 

do terytorium, czasu i ilości egzemplarzy. Przeniesienie obejmuje wszelkie znane w dniu 

przeniesienia pola eksploatacji, w szczególności następujące: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Przedmiotu umowy – wytwarzanie, przetwarzanie, 

powielanie określoną techniką egzemplarzy Przedmiotu umowy w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami Przedmiotu umowy - wprowadzanie do 

obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

c) w zakresie rozpowszechniania Przedmiotu umowy, w sposób inny niż określony w ppkt a) i b) 

powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a 

także publiczne udostępnianie Przedmiotu umowy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np.: Internet, Extranet, inne sieci komputerowe); przy czym 

rozpowszechnienie Przedmiotu umowy, może być dokonywane w formie publicznych prezentacji 

niezależnie od sposobu ich realizacji i formy, w jakiej zostanie ona zrealizowana (np.: w formie 

pisemnej, prezentacji multimedialnej, makiet czy planów); 

d) przechowywanie w celach archiwacyjnych na wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy 

nośnikach, w szczególności na nośnikach magnetycznych, na płytach CD-ROM wszelkiego formatu i 

rodzaju (w tym CDR, CDRW, DVDR, DVDRW), na dyskach optycznych i magnetooptycznych, 

wprowadzanie do pamięci komputera oraz do własnych baz danych. 

4. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z Przedmiotu umowy na każdym 

odrębnym polu eksploatacji. 
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5. Z chwilą przyjęcia Przedmiotu umowy Zamawiający nabywa własność wszystkich przekazanych mu 

egzemplarzy, na których Przedmiot umowy utrwalono. 

6. Wraz z oddaniem Przedmiotu umowy Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie go publiczności. 

7. Zamawiający będzie uprawniony – bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy – do 

przeniesienia praw majątkowych do poszczególnych elementów Przedmiotu umowy lub ich części na osoby 

trzecie. 

8. Wykonawca pokryje wszelkie szkody i koszty poniesione przez Zamawiającego w związku 

z roszczeniami osób trzecich z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych lub osobistych poprzez 

przekazanie Przedmiotu umowy lub dokonanie w nim zmian bez wymaganej zgody uprawnionego. Po 

wezwaniu lub zawiadomieniu Wykonawca wstąpi w miejsce Zamawiającego lub przystąpi po stronie 

Zamawiającego w postępowaniu toczącym się w związku z roszczeniami osób trzecich, o których wyżej 

mowa. 

9. Zamawiający będzie uprawniony – bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy – do korzystania 

z poszczególnych elementów Przedmiotu umowy lub ich części bez wskazywania autora i Wykonawcy. 

10. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania praw zależnych do opracowań Przedmiotu 

umowy, w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wszelkich informacji, dokumentów, 

plików graficznych w formie elektronicznej na nośniku CD/DVD oraz udzielenia wszelkich wyjaśnień 

niezbędnych do korzystania z Przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą Umową. 

12. Wykonawca zobowiązuje się nie wykonywać osobistych praw autorskich do Przedmiotu umowy w 

sposób sprzeczny z interesem Zamawiającego. 

13. Wynagrodzenie określone w § 5 obejmuje należności z tytułu przeniesienia autorskich praw 

majątkowych do Przedmiotu umowy, przeniesienia własności nośników, na których Przedmiot umowy 

utrwalono oraz upoważnień i zobowiązań, o których wyżej mowa. 

 

§ 8 

Kary umowne 

1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w 

wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 Umowy.  

2. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania Umowy określonego w § 4 

Umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.  

6. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad w terminie określonym § 2 ust. 11 Umowy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad objętych danym zgłoszeniem Zamawiającego.  

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

ogólnych uregulowanych w Kodeksie cywilnym.  

 



 

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  
 

§ 9 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w szczególności, 

gdy:  

a) Wykonawca nie dostarczy projektów graficznych, plików graficznych w terminie lub dostarczy je z 

opóźnieniem przekraczającym 5 dni kalendarzowych;  

b) Wykonawca opóźnia się 5 dni kalendarzowych z realizacją Przedmiotu umowy w stosunku do terminu 

określonego w § 4 Umowy. 

2. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego w sytuacjach, o których mowa w ust.1, nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności z tytułu zapłaty kary umownej, określonych w § 8 Umowy.  

 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Osobami upoważnionymi do kontaktów i składania oświadczeń w sprawach dotyczących realizacji 

Umowy, w szczególności oświadczeń dotyczących akceptacji projektów graficznych, wnoszenia uwag w 

trakcie realizacji poszczególnych elementów Przedmiotu umowy oraz zgłaszania braków, wad, usterek i 

niezgodności w Przedmiocie umowy są: 

a) ze strony Zamawiającego: 

-  imię i nazwisko: ……………………………… 

-  numer telefonu: ……………………………… 

-  adres poczty elektronicznej:  

b) ze strony Wykonawcy: 

- imię i nazwisko: …………………………. 

- numer telefonu:  ………………………….  

- adres poczty elektronicznej: ………………………. 

2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów związanych z niniejszą umową jest Sąd właściwy 

według siedziby Zamawiającego. 

3. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przenoszone ani nie mogą 

stanowić przedmiotu wkładu niepieniężnego wnoszonego do innego podmiotu. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz innych ustaw. 

5. Umowę sporządzono w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

Integralną częścią niniejszej Umowy są następujące załączniki: 

1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; 

2 Oferta Wykonawcy z dnia ………….. r. 

 


