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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/1.4/PAMO 

DOTYCZĄCE DOSTAWY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH 

– KONFIGURATORA PRODUKTÓW 

 

ZAMAWIAJĄCY: 
PAMO Sp. z o.o. Sp. k. 

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000534176 

w Sądzie Rejonowym  w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 

ul. Kolejowa 6, 38 – 700 Ustrzyki Dolne 

NIP 6891169458, REGON 370999847, KRS 0000531337 

www.pamo.pl  

 
PAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA zaprasza do 
złożenia oferty na dostawę wartości niematerialnych i prawnych  tj. Konfiguratora Produktów  
w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA PAMO W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII 
WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 
1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek 
o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0120/19. 
 
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności 
obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020. 
 
Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.),  
tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych 
nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. 
 
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie przedsiębiorstwa PAMO SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Kolejowa 6, 38-700 Ustrzyki 
Dolne pod adresem www.pamo.pl oraz na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem  
www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl. 
 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa Konfiguratora Produktów w formie 

interaktywnej aplikacji, która umożliwi intuicyjne, łatwe i interaktywne dopasowanie produktów 

z nowej oferty do rzeczywistych potrzeb klienta końcowego. Efektem jest otrzymanie katalogu 

wyboru produktów w wersji online z możliwością zakupu produktu. Klient otrzymuje intuicyjne 

rozwiązanie, które pozwala na dopasowanie produktów dostosowanych do swoich potrzeb, dzięki 

kolejnym etapom wyboru odrzucanym przez system konfiguratora.  

2. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DOSTAWY – SPECYFIKACJA KONFIGURATORA PRODUKTÓW 
Minimalna specyfikacja technologiczna: 

http://www.pamo.pl/
http://www.pamo.pl/
http://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
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 Konfigurator wykonany w technologii RWD - wygląd dostosowywany do wielkości 

urządzenia, na którym będzie przeglądana strona (monitor komputera, smartfon, tablet, 

ekran telewizora). 

 Poprawne wyświetlanie strony na różnych platformach oraz przeglądarkach. 

 Możliwość konfiguracji i personalizacji elementów znajdujących się na stronie poprzez panel 

administracyjny (możliwość zmiany treści oraz zdjęć, dodania nowych produktów i kategorii). 

 Zdjęcia używane w konfiguratorze powinny być odpowiednio przeskalowane, a rozmiar zdjęć 

zmniejszony z zachowaną jakością. Zdjęcia powinny zawierać opisy (alty).  

 Tytuł i opis strony pozwalający na wyświetlanie poprawnych informacji w wyszukiwarce na 

temat strony.  

 W celu przyspieszenia działania konfiguratora istotne będzie zastosowanie funkcjonalności: 

pamięć podręczna strony, optymalizacja kodu. 

 Konfigurator powinien być zabezpieczony przed atakami typu brute force- dzięki 

zastosowaniu możliwości ustalania limitów dla prób logowania, przypomnienia hasła, a także 

ograniczeniu dostępności do strony niechcianym robotom. 

 Interfejs ograniczony tylko do niezbędnych funkcjonalności, brak elementów ozdobnych. 

 Przestrzenie interaktywne, takie jak przyciski, suwaki czy pola typu „input” - zaprojektowane 

w sposób umożliwiający jak najlepszą ekspozycję i bezproblemową interakcję. Dodatkowo 

powinny być one odpowiednio odróżnione od tła, dzięki zastosowaniu kontrastu kolorów: 

bieli z szarością. 

 Rozmiar przycisków musi umożliwiać łatwe ich dostrzeżenie oraz wygodną interakcję. 

Rozmiar podstawowych elementów interaktywnych nie mniejszy niż 42x42 piksele. 

Funkcje, które musi posiadać Konfigurator Produktów (w formie interaktywnej aplikacji): 

 Intuicyjność struktury programu- Struktura programu musi być tak zbudowana, aby proces 

był intuicyjny i dostosowywał produkty do potrzeb klienta. 

 Kolorystyka konfiguratora w barwach charakterystycznych dla marki PAMO – Przyciski i pola, 

które reprezentują akcje istotne dla kontynuowania procesu konfiguracji - kolor czerwony; 

rozróżnienie nagłówka dla tekstu opisowego, lub głównej nazwy danej właściwości okna – 

kolor granatowy; płaszczyzny tła dla pasków nawigacji aplikacji – kolor szary; pola 

płaszczyzny opcji – kolor biały.  

 Kafelki wyboru kategorii produktu – kafelki wyboru z wyraźną nakładką zaciemniającą oraz 

pogrubionym fontom. 

 Reprezentacja wizualna procesu - pasek procesu widoczny przez cały czas użytkowania 

aplikacji. Zaprojektowany tak, by wyraźnie sygnalizować użytkownikowi na którym etapie 

właśnie się znajduje, ile kroków zostało zakończonych pomyślnie, a ile jest jeszcze do 

wykonania. 

 FAB, czyli floating action button - lewitujący przycisk akcji powinien być wyrazisty, 

zachęcający do interakcji 

 Formularze - formularze powinny być czytelne i funkcjonalne, a ich estetyka powinna 

zapewniać wrażenie harmonii i porządku wizualnego. 

 Ekran podsumowania zamówienia - widok podsumowania zamówienia rozdzielony. Dzięki 

podzieleniu przestrzeni roboczej na górny pasek funkcjonalności (udostępnij ofertę, 

zachowaj ofertę, pobierz katalog) oraz strefę podsumowania oferty użytkownik jest w stanie 
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łatwiej przetworzyć i nauczyć się tego co widzi. W rezultacie porusza się pewniej w ramach 

zaprojektowanego prototypu. 

Ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa szczegółowa specyfikacja dotycząca zamawianego 

„Konfiguratora produktów” zostanie ujawniona oferentom po podpisaniu klauzuli poufności 

(załącznik do niniejszego zapytania ofertowego). Jeżeli oferent uważa, że jest w stanie 

przedstawić ofertę oprogramowania bez konieczności wglądu do informacji poufnych w zakresie 

wytycznych może składać ofertę dostawy bez wglądu do tej informacji i konieczności 

podpisywania klauzuli poufności. 

 

3. KODY CPV PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

- 72268000-1 Usługi dostawy oprogramowania. 

- 72416000-9 Dostawcy usług aplikacyjnych. 

- 72421000-7 Usługi w zakresie rozwijania internetowych lub intranetowych aplikacji klienckich. 

 

4. SPOTKANIA KONSULTACYJNE 

Usługi powinny odbywać się przy aktywnej współpracy ze Zleceniodawcą. W związku z 

powyższym w trakcie realizacji usług konieczne będzie co najmniej 2 spotkań konsultacyjnych 

ekspertów Wykonawcy z przedstawicielami Zleceniodawcy. 

Wymagania w zakresie spotkań konsultacyjnych: 

- każde spotkanie trwać będzie co najmniej 2 godziny (120 minut), 

-Zamawiający o spotkaniu winien powiadomić Wykonawcę co najmniej 2 dni robocze przed 

planowanym terminem spotkania. W trakcie realizacji usługi Wykonawca może maksymalnie 

dwa razy dokonać zmiany terminu spotkania ustalonego przez Zamawiającego. 

 

6. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

• Okres realizacji zamówienia: 23.12.2021 r. 

• Miejsce realizacji zamówienia: PAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Kolejowa 6, 38-700 Ustrzyki Dolne. 

• Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. Planowany termin podpisania umowy – grudzień 2021 r. 

 

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki: 
a) prowadzą działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, 
b) oferują przedmiot zamówienia o funkcjonalnościach będących na poziomie co najmniej 

wskazanym w zapytaniu ofertowym, 
c) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują wzajemne 

powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 
wykonawcą, polegające w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

 posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji, 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika, 



 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Projekt „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA PAMO W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowany w 

ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 

  pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić 
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy,  
w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 
drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

8. KRYTERIA WYBORU OFERTY 
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami: 
 

Lp. Kryteria oceny ofert Waga 
Maksymalna 
liczba punktów 

A. Cena netto w PLN lub EUR* 70% 70 

B. Ilość spotkań konsultacyjnych 30% 30 

* w przypadku podania ceny w walucie obcej, przeliczenie nastąpi wg kursu średniego 

Narodowego Banku Polskiego z dnia otwarcia ofert. 

 

9. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY 
OFERTY 

Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru: 
Ocena = A + B, gdzie: 
 
Ad. A. Kryterium Cena netto w PLN lub EUR zostanie obliczone wg następującego wzoru: 

 najniższa zaproponowana cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia/cena badanej 
oferty netto za wykonanie przedmiotu zamówienia) x 70 punktów 

 
Przy czym, jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia  
i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia 
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, 
w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich 
ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów 
oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej 
ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne 
czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania 
techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, 
oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych 
przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana 
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w 
stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 70 punktów. 
 
Ad. B Kryterium Ilość deklarowanych spotkań konsultacyjnych zostanie ocenione wg następującego 
wzoru: 

 2 spotkanie konsultacyjne – 0 pkt. 

 3 spotkania konsultacyjne – 15 pkt. 

 4 i więcej spotkań konsultacyjnych – 30 pkt. 
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 30 punktów. 
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Łączna ocena ofert: 
Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium A i Kryterium B zostaną dodane do siebie 
i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może 
uzyskać 
maksymalnie 100 pkt. 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w 
łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium A i B). Punkty 
będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć 
umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała 
kolejno najwyższą liczbę punktów. 
 

10. WYMAGANE DOKUMENTY 
Oferent, aby mógł ubiegać się o realizację powyższej dostawy musi złożyć następujące dokumenty: 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem  

a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 
3. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej lub inny dokument zaświadczający o prowadzonej działalności, 
nie starszy niż trzy miesiące. 

4. Specyfikacja potwierdzająca posiadanie minimalnych funkcjonalności oraz parametrów 
technologicznych wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

5. Klauzula poufności – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 
Powyższe załączniki należy przedstawić w oryginale lub poświadczyć za zgodność z oryginałem. 
Potwierdzenia za zgodność dokonuje osoba do tego upoważniona, która podpisuje ofertę. 
 

11. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT 
a. Ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu, 
b. Nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane w pkt. 10 niniejszego zapytania 
ofertowego,  
c. Oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku wypełnienia 
odręcznego należy tego dokonać dużymi drukowanymi literami w sposób czytelny, 
d. Dopuszcza się składanie ofert w języku polskim oraz angielskim, 
e. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym 
Rejestrze Sądowym, wypisie z ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumencie 
zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym, 
f. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być trwale spięte, 
g. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści muszą być parafowane przez osobę podpisującą 
ofertę, 
h. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę, 
i. Zamawiający odrzuci ofertę niespełniającą warunków formalnych lub złożoną po terminie. 
Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia, 
j. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych, 
k. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania 
ofertowego przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmian lub 
uzupełnienia treści zapytania ofertowego zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie w 
formie pisemnej (e-mail), jak również zostanie opublikowana na stronie internetowej 
Zamawiającego pod adresem www.pamo.pl  oraz na portalu Baza Konkurencyjności pod 
adresem www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl. 
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l. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia oraz zakończenie 
postępowania bez wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyn. 
m. Administratorem danych osobowych, które znajdą się w formularzu ofertowym oraz 
załącznikach do oferty jest  PAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, ul. Kolejowa 6, 38-700 Ustrzyki Dolne (dalej PAMO). PAMO będzie 
przetwarzał dane osobowe  w określonych celach, np. analizy przedłożonej oferty, zawarcia i 
realizacji umowy. Każdy Oferent ma prawo zażądać dostępu do treści danych, które go dotyczą 
– poprawić je, zaktualizować, sprostować, przenieść, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. 
Każdy Oferent może też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania udostępnionych danych 
osobowych. Każdy z Oferentów ma prawo do wycofania wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie 
ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed wycofania zgody. Jeśli Oferent 
ma wątpliwości, czy dane są prawidłowo przetwarzane przez PAMO, to może wnieść skargę do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
Jakiekolwiek odstępstwo od sposobu przygotowania oferty wraz z załącznikami jest równoznaczne 
z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych. 
 

Ofertę należy złożyć na jeden z poniższych sposobów: 

 Za pośrednictwem bazy konkurencyjności znajdującej się pod adresem 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  

 Osobiście, pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy Zamawiającego, tj. PAMO 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Kolejowa 6, 
38-700 Ustrzyki Dolne. 

 
Ofertę cenową należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, 
adresem Zamawiającego (podanym poniżej) oraz opisem:  

 
OFERTA W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR  7/1.4/PAMO DOTYCZĄCEGO DOSTAWY 
ŚRODKÓW NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH – KONFIGURATOR PRODUKTÓW  

Nie otwierać przed 02.12.2021 r. godz. 14:00 
 

Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.12.2021 r. do godz. 14.00. 
 
W przypadku złożenia oferty drogą pocztową, decyduje godzina wpływu oferty do siedziby 
Zamawiającego. 
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.12.2021 r. o godz. 09:00 w siedzibie PAMO SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Kolejowa 6, 38-700 Ustrzyki 
Dolne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Wykonawcy zostaną poinformowani o kwocie jaką 
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wykonawcy zostaną poinformowani w 
trakcie spotkania o ilości złożonych ofert, nazwach i adresach Wykonawców, cenach poszczególnych 
ofert, a także o informacjach dotyczących pozostałych kryteriów oceny ofert. 
 
W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Stępień e-mail: 
mariusz.stepien@pamo.pl   
Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli pisemne zapytanie wpłynie do niego nie później niż na 2 dni 
robocze przed upływem terminu składania ofert. 
 

12. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
mailto:mariusz.stepien@pamo.pl
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Wykonawca jest związany ofertą przez okres 40 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu 
składania ofert. 
 

13. WYKLUCZENIE 
1. Wykluczone zostaną oferty niespełniające wymogów, w tym oferty złożone po terminie 

składania ofert. 
2. Zamówienie może być udzielone wyłącznie podmiotom, które nie są powiązane  

z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 
polegające w szczególności na: 

 Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

 Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

 Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika, 

 Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
14. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

Warunki umowy istotne dla Zamawiającego: 

 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia o funkcjonalnościach 
zgodnych z opisanymi w zapytaniu ofertowym i ofercie. 

 Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur/y VAT wystawianej/ych przez 
Wykonawcę. 

 Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest siedziba przedsiębiorstwa: PAMO SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Kolejowa 6, 38-700 
Ustrzyki Dolne 

 W przypadku niepełnej/niekompletnej dostawy lub dostawy przedmiotu zamówienia 
niespełniającego założeń zapytania, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary 
umownej w wysokości 0,1% wartości zamówienia za każdy tydzień braku możliwości 
korzystania z zamówionego sprzętu, jednakże nie więcej niż 10% łącznego wynagrodzenia 
netto. 

 Wykonawca po zrealizowaniu dostawy wartości niematerialnych i prawnych przeniesie na 
Zamawiającego całość praw autorskich, majątkowych, twórczych i praw zależnych w zakresie 
wszelkich utworów powstałych w wyniku przeprowadzenia usługi. 

 
15. WARUNKI ZMIANY UMOWY 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy.   
Zmiana umowy jest bezwzględnie konieczna gdy: 

 nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu umowy, 

 wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod 
warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na 
etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, przypadków siły wyższej, uznanej 
przez Zamawiającego jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia 
(np. powódź, strajki, zamieszki, decyzje administracyjne, państwowe). 
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 działania osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu 
zamówienia zgodnie z postanowieniami umowy 

Wszelkie zmiany, jakie strony chciałaby wprowadzić do postanowień zawartej umowy, wymagają pod 
rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron (w drodze pisemnego aneksu). 

 
16. ZAŁĄCZNIKI 
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1. 
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem,  

a Zamawiającym – Załącznik nr 2. 
3. Klauzula poufności – Załącznik nr 3. 

 


