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IM.2600.191.2019 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro 
 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych niezbędnych do 
organizacji biegów upowszechniających i promujących wiedzę w zakresie bioróżnorodności oraz 
dostarczenie nagród przewidzianych dla dzieci w biegach dziecięcych w ramach projektu „Śladami 
bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz 
Powiatu Krapkowickiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 
2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego 
i naturalnego dla działania 5.1 ochrona różnorodności biologicznej.  

Cel zamówienia 
Popularyzacja aktywności ruchowej wśród młodzieży i dorosłych połączone z upowszechnianiem 
wiedzy w zakresie bioróżnorodności. 

I ZAMAWIAJĄCY: 
Powiat Krapkowicki 
47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1 
www.powiatkrapkowicki.pl 
Wydział merytoryczny: Wydział Rozwoju i Współpracy 
 
tel. (077) 40 74 342, fax (077) 40 74 332 
e-mail: inwestycje@powiatkrapkowicki.pl 

II MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA: 
1. Strona internetowa Zamawiającego: www.bip.powiatkrapkowicki.pl 

III TRYB ZAMÓWIENIA: 
Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. 
Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych niezbędnych do 
organizacji biegów upowszechniających i promujących wiedzę w zakresie bioróżnorodności oraz 
dostarczenie nagród przewidzianych dla dzieci w biegach dziecięcych w ramach projektu „Śladami 
bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz 
Powiatu Krapkowickiego 

W skład przedmiotu zamówienia wchodzi: 
1. wydruk plakatów w formacie A3 i A2, 
2. projekt dyplomów w formacie A4 i ich wydruk w rozbiciu na dwa projekty graficzne, 
3. koszulki do biegania – zdjęcia poglądowe w załączniku, 
4. gadżety promocyjne, 
5. medale i tasiemki do medali, zdjęcia poglądowe w załączniku, 
6. statuetki, zdjęcie poglądowe w załączniku, 
7. nagrody dla dzieci za biegi dziecięce, 
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zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1 do 
zaproszenia. 
UWAGA! 
Przedmiot zamówienia, tj. materiały promocyjne i nagrody należy dostarczyć do Starostwa 
Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, w terminie wynikającym 
z umowy w godzinach od 8:00 do 14:00 pokój Nr 110. 
 
KOD CPV:  
39294100-0 – Artykuły informacyjne i promocyjne  
22462000-6 – Materiały reklamowe 
79822500-7 – Usługi projektów graficznych 
79823000-9 – Usługi drukowania i dostawy 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
Okres realizacji: do 20 dni od dnia zawarcia umowy. 

VI. SPOSÓB UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie 
Zamawiającego – Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, pok. nr 110 lub 
telefonicznie pod numerem tel. 077/40 74 342. Osobą uprawnioną ze strony zamawiającego do 
porozumiewania się z oferentami jest:  
Pani Aneta Mielczarczyk – Inspektor w Wydziale Rozwoju i Współpracy, tel. 77 40 74 342, pok. 110  
Pan Łukasz Bordak – Inspektor w wydziale Rozwoju i Współpracy, tel. 77 40 74 342. pok. 110 
w godzinach pracy tut. Urzędu. tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.  

VII. OPIS WYMAGAŃ STAWIANYCH WYKONAWCY: 
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postepowaniu tj.: posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:  
wykonali co najmniej 3 usługi w zakresie opracowania i wykonania materiałów promocyjnych 
z nadrukiem za kwotę min. 10.000,00 zł brutto za każde opracowanie. Na potwierdzenie należy złożyć: 
wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 
określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, 
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wykaz usług stanowi Załącznik nr 3 do Zaproszenia. 

VIII. ZAWARTOŚĆ OFERTY: 
1. Dokumenty i oświadczenia, jakie musi zawierać oferta.  

a) formularz ofertowy – załącznik nr 2 

b) wykaz usług – załącznik Nr 3 

c) Stosowne Pełnomocnictwo(a) w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie 
w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu 
z właściwego rejestru albo gdy oferty nie podpisuje Wykonawca. 

d) dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, 
w szczególności odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji albo inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania pomiotu 
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przystępującego do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie 
wynika - wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem – 
w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty 
nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego 
zakres - wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 

2. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 2, 
sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w obcym 
języku winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczony przez Wykonawcę. 

3. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne, albo opatrzone imienną 
pieczątką. 

4. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty cenowej 
i załączników musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów 
załączonych przez Wykonawcę. 

5. Wszystkie kserokopie i odpisy wymaganych dokumentów muszą być poświadczone za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę. Jeżeli do podpisania oferty upoważnione są łącznie dwie lub 
więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 
wszystkie osoby. 

6. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być przez niego 
parafowane. 

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ:  
1. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie zobowiązania wynikające 

z zaproszenia. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie 
Wykonawca związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia z tytułu należnej oraz zgodnej 
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i musi zawierać wszelkie składniki 
związane z wykonaniem zamówienia. 

2. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej i pełnej realizacji 
zamówienia, m.in. koszt dojazdu do/z miejsca świadczenia usługi, koszt wszelkich opłat 
o charakterze publicznym, w szczególności: koszty składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz 
pracy do których odprowadzania zobowiązany jest zamawiający (Pracodawca). W przypadku osoby 
fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, a ubiegającej się o realizację zamówienia – 
przez cenę brutto rozumiemy cenę, od której odprowadzane będą składki na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy oraz inne przewidziane prawem 
narzuty na wynagrodzenie, w przypadku i w wysokości prawem przewidzianych ( w zależności od 
tego czy osoba pracuje/nie pracuje/jest emerytem/rencistą itp.) 

3. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
4. Zamawiający wymaga podania ceny łącznej za zrealizowanie całości przedmiotu zamówienia - 

Załącznik nr 1 do zaproszenia – Formularz ofertowy. 
5. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach 

jednostkowych, które po zastosowaniu upustu nie mogą być niższe niż koszty własne lub koszty 
wytworzenia. 

6. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, 
warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na wycenę zamówienia. 

7. Cena oferty winna uwzględniać stawkę podatku VAT obowiązującą na termin składania ofert. 
Wykonawca obowiązany będzie do wystawienia faktury za realizację przedmiotu zamówienia, ze 
stawką podatku VAT obowiązującą na dzień złożenia faktury. 
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8. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego 
nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  

X. ZNACZENIE I OPIS OCENY POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OFERTY:  
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych 

w oparciu o ustalone kryterium – cena (brutto) – 100 % 
2. Sposób oceny ofert: 

aa/ab x 100 = ilość punktów 
gdzie: 
aa – najniższa cena ofertowa 
ab – cena oferty badanej 

Obliczenia dokonywane będą poprzez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku. 

XI. OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: 
Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie postawione wymagania 
udziału w postępowaniu oraz jest z najniższą ceną. 

XII. FORMA, MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:  
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim czytelną i trwałą techniką. 
2. Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 12 sierpnia 2019 r., do godz. 10.15 

w siedzibie Zamawiającego w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, w Biurze Obsługi Klienta, 
osobiście lub pocztą na adres Zamawiającego.  

3. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego oraz napis: 
Oferta na opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych niezbędnych do organizacji 
biegów upowszechniających i promujących wiedzę w zakresie bioróżnorodności oraz 
dostarczenie nagród przewidzianych dla dzieci w biegach dziecięcych w ramach projektu 
„Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, 
Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”.  

4. Oferta otrzymana przez zamawiającego po ww. terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez 
otwierania. 

5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem 
upływu do jej składania.  

XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT: 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12 sierpnia 2019 r. o godz. 10.45 w siedzibie Zamawiającego, 
pokój nr 115.  

XIV. SYTUACJE DOPUSZCZAJĄCE UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: 
Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
w następujących przypadkach: 

1) w sytuacji, kiedy cena za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający może 
przeznaczyć na realizację zamówienia, 

2) bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu 
sporządniania niniejszego zaproszenia. 

Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze. 
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XV. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy 
którego ofertę wybrano, zostanie przesłana elektronicznie do Wykonawców, którzy złożyli oferty, 
zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Krapkowicach: 
http.//www.bip.powiatkrapkowicki.pl. 

XVI. INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU PODPISANIA UMOWY: 
1. W terminie wskazanym przez Zamawiającego wybrany wykonawca zobowiązany jest do zawarcia 

umowy o treści zgodnej z załączonym wzorem i na warunkach złożonej oferty. 
2. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego. 
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z „RODO” 

Klauzula informacyjna wynikająca z RODO spełniająca obowiązek informacyjny wobec Wykonawcy 
związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. informuję, że:  

• Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Krapkowicki z siedzibą w Krapkowicach 
przy ul. Kilińskiego 1; 

• Inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach jest Henryk 
Małek, Sekretarz Powiatu, tel. 77 40 74 308, e-mail: h.malek@powiatkrapkowicki.pl 

• Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, opatrzonego numerem IM.2600.191.2019; 

• Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
–Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;  

• Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

• Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest  
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;  

• W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

• Posiadają Państwo: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych *; 
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;  
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 

Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO; 

• nie przysługuje Państwu: 
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
______________________ 
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*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. 
**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu  
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi 
na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 
 
 
 
W załączeniu: 
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zał. Nr 1 
2. Formularz ofertowy - zał. Nr 2 
3. Wykaz usług – zał. Nr 3 
4. Istotne postanowienia umowy - zał. Nr 4 
 
Opis przedmiotu zamówienia przygotowała: Aneta Mielczarczyk 
 
 
 
Iwona Kręcichwost 
_____________________________________ 
podpis osoby przygotowującej zaproszenie 

 
 
 
 

Z up. Zarządu Powiatu Krapkowickiego 
/-/Sabina Gorzkulla 

Wicestarosta Krapkowicki 

____________________________ 
podpis zamawiającego
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Załącznik nr 2 do zaproszenia 

Dane Wykonawcy: ________________ 

Adres: __________________________ 

NIP: ____________________________ 

Tel. kontaktowy: __________________ 

e-mail: __________________________ 

 
 

FORMULARZ OFERTY 
 
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie i wykonanie materiałów 
promocyjnych niezbędnych do organizacji biegów upowszechniających i promujących wiedzę 
w zakresie bioróżnorodności oraz dostarczenie nagród przewidzianych dla dzieci w biegach dziecięcych 
w ramach projektu „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin 
Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”.  
 
1. Oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu 

przedmiotu zamówienia: 

1.1. cena oferty brutto wynosi: ____________ zł 
słownie ______________________________________________________________________zł 

1.2. termin wykonania: 
do 20 dni od dnia zawarcia umowy. 

1.3. termin płatności:  
do 14 dni od daty dostarczenia faktury. 

 
2. Oświadczam, że akceptuję zawarte w „zaproszeniu do składania ofert” warunki umowy. 

W przypadku wyboru naszej propozycji cenowej, zobowiązuję się do zawarcia umowy na 

warunkach określonych w zaproszeniu do składania ofert. 

3. Oświadczam, że: 

1) jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 
ustawowymi, 

2) posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  

3) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także 
pracowników zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia,  

4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotowego 
zamówienia. 

4. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego 
do składania ofert.  
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5. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu. 

6. Załącznikami do niniejszej oferty cenowej są: 

a) ................................................................................................. 

b) ................................................................................................. 

c) ................................................................................................. 

d) ................................................................................................. 
 
 
 
 

____________________, dnia  _____  2019 
 
 
 
 

_________________________________________ 
(data i podpis wykonawcy lub osób upoważnionych do 

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 
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załącznik nr 3 do zaproszenia 

 

WYKAZ USŁUG 

 
6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych 

niezbędnych do organizacji biegów upowszechniających i promujących wiedzę w zakresie 
bioróżnorodności oraz dostarczenie nagród przewidzianych dla dzieci w biegach dziecięcych w 
ramach projektu „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin 
Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”. Oświadczam, że reprezentowany przeze 
mnie podmiot wykonał w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy w tym okresie, co najmniej: 

 

Lp. 
Przedmiot zamówienia (usługi) wraz 
z wyszczególnieniem zadań objętych 

przedmiotem zamówienia 

Odbiorca usługi 
(nazwa i adres, tel., 

 e-mail) 

Wartość 
zamówienia 

Data wykonania 
zamówienia 

(usługi) 

1. 

    

2.  

    

3. 

    

 
Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że ww. usługi zostały wykonane należycie. 
Dowody należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
 
 
 
 
____________________, dnia  _____  2019 
 
 

 

........................................................................ 
(data i podpis wykonawcy lub osób upoważnionych do 

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 
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załącznik nr 4 do zaproszenia 

Istotne postanowienia umowy 
 

Zawarta w dniu ………………. 2019 r. w Krapkowicach pomiędzy: 
Powiatem Krapkowickim z siedzibą w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, 
NIP 199-01-11-672, REGON 531412533, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego 
występują: 
1. Maciej Sonik – Starosta Krapkowicki 
2. Sabina Gorzkulla – Wicestarosta Krapkowicki 
zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 
a  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
zwanym dalej „Wykonawcą”. 
 
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy bez stosowania ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) stosownie 
do art. 4 pkt 8 tej ustawy Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot 
zamówienia określony w § 1 niniejszej umowy  związany z realizacją projektu pn. „Śladami 
bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu 
Krapkowickiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 
(RPO WO), Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego dla działania 
5.1 ochrona różnorodności biologicznej. 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych niezbędnych do 

organizacji biegów upowszechniających i promujących wiedzę w zakresie bioróżnorodności oraz 
dostarczenie nagród przewidzianych dla dzieci w biegach dziecięcych, w ramach projektu „Śladami 
bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz 
Powiatu Krapkowickiego”. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze Szczegółowym opisem 
przedmiotu umowy stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz zgodnie z Ofertą Wykonawcy 
stanowiącą załącznik nr 2 do umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania szczególnej staranności przy wykonaniu przedmiotu 
umowy oraz do wykonania przedmiotu umowy na wysokim poziomie artystycznym i technicznym 
zgodnie z przepisami prawa oraz interesami Zamawiającego. 

 
§ 2 

Pozostałe obowiązki Wykonawcy: 
1) wykorzystywanie logo Zamawiającego i oznaczania dokumentów dotyczących przedmiotu 

zamówienia zgodnie z Kartą Wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014 – 2020 dostępną na stronie internetowej http://rpo.opolskie.pl/wp-
content/uploads/akcept.-IK-UP-KARTA_PROGRAMU.pdf również na oficjalnej korespondencji 
związanej z realizacją przedmiotu umowy, 

2) informowanie Zamawiającego o pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych 
dla realizacji przedmiotu umowy. 
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§ 3 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 do 20 dni 
od dnia podpisania umowy. 
 

§ 4 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 

………………….….. zł netto (słownie: …………………………………………. złotych, ……/100) powiększone o VAT, 
co daje łączną kwotę ……………….…..zł brutto (słownie: ……………………………… złotych, …../100)jeśli dotyczy.  

2. Wykonawcę obowiązuje realizacja zamówienia wg ceny ofertowej, niezmiennej do końca realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

3. Z wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca pokryje wszelkie koszty, jakie poniósł w związku 
z wykonaniem przedmiotu umowy. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany łącznego wynagrodzenia określonego w ust. 1. 

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, płatne będzie przez 
Zamawiającego w oparciu o fakturę Wykonawcy wystawioną po podpisaniu przez Dyrektora Wydziału 
Rozwoju i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krapkowicach protokołu potwierdzającego 
prawidłowe zrealizowanie przedmiotu umowy. 

6. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie należne Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty doręczenia, 
prawidłowo wystawionej faktury ze stawką VAT obowiązującą w dniu jej wystawienia, przelewem na 
konto wskazane w fakturze. 

7. Za dzień zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
8. W przypadku braku środków finansowych na rachunku bankowym Zamawiającego, przelew należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi w terminie do 5 dni roboczych, liczonych od dnia wpływu środków 
na rachunek bankowy Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury zawierającej następujące dane:  
Nabywca: Powiat Krapkowicki ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, NIP 199-01-11-672; 
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Krapkowicach ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice. 

10. Faktura wystawiona bezzasadnie, w tym bez wymaganego protokołu odbioru, zostanie zwrócona 
Wykonawcy. 

 
§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić do zatwierdzenia projekty dyplomów, koszulek, gadżetów, 
medali oraz statuetek poprzez przesłanie ich na adres mailowy i.jamiol@powiatkrapkowicki.pl 
w ciągu 4 dni roboczych od podpisania niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzenia poprawek do projektów zgłaszanych przez 
Zamawiającego w terminie do 2 dni roboczych od ich otrzymania i uzyskania ostatecznej akceptacji 
projektów przez Zamawiającego.  

3. Porozumiewanie się w zakresie akceptacji, o których mowa w  ust. 1 oraz ust. 2 będzie następowało 
w drodze korespondencji e-mail, pomiędzy osobami wskazanymi w § 8. 

 
§ 6 

1. W ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie Wykonawca przeniesie na Zamawiającego 
majątkowe prawa autorskie do projektów graficznych wchodzących w skład przedmiotu umowy z 
dniem podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 5 na następujących polach 
eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania, 
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, 
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3) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne udostępnianie 

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 
w szczególności poprzez umieszczanie w sieci Internet, publikacjach, prasie, wykorzystywaniu 
w prezentacjach multimedialnych, 

4) zmiany w zakresie, modyfikacji, tłumaczenia na języki obce, łączenia całości lub poszczególnych 
elementów z innymi dziełami. 

2. Zamawiający nabywa także prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz osób 
trzecich. 

3. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot umowy będzie wynikiem jego twórczości i nie 
będzie obciążony prawami osób trzecich oraz praw takich nie narusza lub jeśli przedmiot umowy jest 
wynikiem twórczości osoby trzeciej to Wykonawca oświadcza iż zostały przeniesione na niego prawa 
autorskie z możliwością ich przekazania. 

4. W przypadku roszczeń osób trzecich wobec przedmiotu umowy odpowiedzialność w tym zakresie 
spoczywa na Wykonawcy. 

5. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że jego prawa autorskie do przedmiotu umowy nie są ograniczone 
w zakresie określonym niniejszą umową. 

 
§ 7 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze 
wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 2 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach bez obowiązku zapłaty kar umownych i odszkodowania. 

2. Poza wypadkami określonymi w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy 
w ciągu 2 dni bez obowiązku uiszczenia przez Zamawiającego kar umownych i odszkodowania gdy:  
1) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy, 
2) zostanie wydany prawomocny nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy, 
4) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie i nie zmienia sposobu wykonania. 

3. Umowa może zostać rozwiązania na mocy porozumienia stron. 

 
§ 8 

1. Do wykonywania bieżącego nadzoru realizacji pracy, akceptacji przedmiotu umowy, zgłaszania 
poprawek, konsultacji i uzgodnień merytorycznych, lecz bez prawa wprowadzania zmian  
do niniejszej Umowy, ani zaciągania zobowiązań w wykonaniu postanowień Umowy, Zamawiający 
wskazuje: 
1) Iwonę Jagodę-Jamioł – Dyrektora Wydziału Rozwoju i Współpracy,  

e-mail:i.jamiol@powiatkrapkowicki.pl, tel. 77 40 74 367,  
2) Anetę Mielczarczyk – Inspektora w Wydziale Rozwoju i Współpracy,  

e-mail: a.mielczarczyk@powiatkrapkowicki.pl, tel. 77 40 74 342, 
2. Po stronie Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy 

jest…………………………………...., e-mail…………………………………..tel……………………………………….. 
3. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 i 2. nie wymaga sporządzania Aneksu do Umowy, a jedynie 

pisemnego powiadomienia drugiej strony.  
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§ 9 
1. Strony postanawiają, że obowiązują je kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 50 % wynagrodzenia 

brutto określonego w §  4 ust. 1, 
2) za naruszenie, któregokolwiek z obowiązków ujętych w umowie oraz załączniku nr 1 w wysokości 

2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, za każde naruszenie, 
3) za opóźnienie w dotrzymaniu terminu określonego w § 3 i  § 5 w wysokości 2 % wynagrodzenia 

brutto,  o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia kar umownych w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego 

wezwania przy czym za dochowanie formy pisemnej strony uważają także przesłanie wezwania na 
adres e-mail osoby wskazanej w § 8 ust. 2. 

4. Jeżeli szkoda wyrządzona przez Wykonawcę z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania 
przedmiotu umowy przewyższy wysokość kar umownych, Zamawiający może dochodzić od 
Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia bez 
odrębnych wezwań i powiadomienia. 

 
§ 10 

1. Wykonawca zobowiązuje się poddać ewentualnej kontroli dokonywanej przez Zamawiającego 
i Instytucję Pośredniczącą oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji 
niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym 
przedmiotem umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania całości dokumentacji związanej z realizacją 
przedmiotu umowy do dnia 31 grudnia 2025 r. 

4. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy wszelkie niezbędne informacje, mogące mieć 
wpływ na jakość realizowanej umowy z wyłączeniem informacji, do których zachowania w poufności 
Zamawiający jest zobowiązany na mocy obowiązujących go zasad etyki lub przepisów prawa.  

 
§ 11 

W sprawach nie unormowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie 
odpowiednie przepisy  Kodeksu Cywilnego oraz Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231). 
 

§ 12 
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy i niemożności jej polubownego rozwiązania 
rozstrzygnięcia dokona Sąd właściwy dla Zamawiającego. 
 

§ 13 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla 
Zamawiającego. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 
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