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ZAPYTANIE OFERTOWE NR FRSI/SCI/4/2022 z dnia 25.07.2022 
Produkcja webinariów, screencastów, tutoriali 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy i podpisanie 

umowy ramowej na produkcję różnych rodzajów materiałów wideo (webinariów, tutoriali, 

screencastów) do projektu „Biblioteka dla wszystkich. Równi, różni, ważni” z możliwością 

przedłużenia i stosowania w innych projektach FRSI. 

 

ZAMAWIAJĄCY 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego  
ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa  
NIP 525 242 41 91 KRS 0000303048 
 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części:  

a) część pierwsza: wyprodukowanie screencastów (2 do 10 minut, minimum 3) 

b) część druga: wyprodukowanie webinariów (ok. 45 minut) i tutoriali (10 do 30 minut) 

2. Zamówienia dotyczące projektu będą realizowane w okresie sierpień 2022 – czerwiec 2023. 

Pozostałe zamówienia bezterminowo.  

3. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia w części pierwszej (screencasty): 

a) Przygotowanie scenariusza screencastu (na podstawie przekazanych przez 
Zamawiającego materiałów), w tym: 1. przygotowanie narracji do nagrania 
lektorskiego, które będzie częścią screencastu, 2. redakcja i korekta tekstów do 
nagrania lektorskiego, 3. przygotowanie elementów graficznych do screencastu (np. 
plansz/ animacji itp.), 4. skonsultowanie ww. materiałów z Zamawiającym i uzyskanie 
jego akceptacji. 

b) Scenariusz powinien być przygotowany w formie dokumentu (np. tekstowego z 
tabelą, prezentacji Power Point) pokazującego krok po kroku, jakie treści będą 
wyświetlane, a jakie przekazane ustnie przez lektora. 

c) Zapewnienie lektora i lektorki, którzy przeczytają narrację do screencastu 
(konieczność skonsultowania propozycji lektorów i uzyskania akceptacji 
Zamawiającego). Lektor bądź lektorka będą posiadali dobrą dykcję i płynność 
wymowy. Wykonawca zapewni, żeby wśród lektorów były zarówno kobiety, jak i 
mężczyźni. 

d) Zamawiający w niektórych przypadkach może wymagać nagrania w dwóch wersjach 
językowych – polskiej i ukraińskiej.  

e) Produkcja screencastu, w tym: 1. dodanie do screencastu nagrania lektorskiego; 2. 
dodanie treści narracji lektorskiej w formie napisów na filmie (zsynchronizowanych z 
głosem lektora) - zamawiający może zrezygnować z tego zadania; 3. Umieszczenie 
nagrań na playliście na YT (dostęp zapewni Zamawiający).  

f) Tematyka screencastów będzie dotyczyła głównie korzystania z materiałów 
dostępnych online – e-usług, platform edukacyjnych, tutoriali.  

g) Zamawiający zamówi minimum 3 screencasty do czerwca 2023 r.  
 

4. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia w części drugiej (webinaria i 

tutoriale): 

a) Współpraca z ekspertem czy ekspertką zapewnionymi przez Zamawiającego - 
przygotowanie eksperta do webinarium / tutorialu, w tym ustalenie w 
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porozumieniu z ekspertem i Zamawiającym ostatecznej wersji treści webinarium/ 
tutorialu (prezentacja Power Point, linki, materiały do eksperymentów, roboty), przy 
czym Zamawiający ustala z ekspertem zawartość a Wykonawca zapewnia 
dostosowanie prezentacji do webinarium, zgodnie z wymogami technicznymi 
platformy i szablonem graficznym przekazanym przez Zamawiającego.  

b) Realizacja próby generalnej webinarium/ tutorialu, podczas której ekspert 
przedstawi swoją prezentację - Zamawiający musi zostać poinformowany co najmniej 
5 dni przed terminem próby. Zamawiający może zrezygnować z udziału w próbie. 
Prezentacja/ konspekt tutorialu po dostosowaniu zawartości do wymagań 
technicznych i czasowych zostanie przesłana Zamawiającemu nie później niż 2 dni 
robocze przed nagraniem właściwego webinarium/ tutorialu w celu uzyskania 
akceptacji Zamawiającego.  

c) Realizacja nagrania webinarium/ tutorialu - na platformie webinaryjnej (np. 

clickmeeting.com) lub za pomocą innego narzędzia (np. w studiu) tak aby na nagraniu 

był widoczny i ekspert, i czytelna prezentacja/ przedstawiany eksperyment, treść 

tutorialu. Nagrania powinny być wykonane w rozdzielczości minimum 720p, z dobrze 

oświetlonym kadrem osoby widocznej na nagraniu. Nagranie odbędzie się w dwóch 

wariantach:  

- tutorial/webinarium bez udziału uczestników 

- webinarium z udziałem uczestników.  

d) W przypadku webinarium z udziałem uczestników Wykonawca zapewnia cały proces 

rejestracji, hosting i przekazuje dane uczestników Zamawiającemu. Zamawiający 

zapewnia promocję webinarium po uzyskaniu linku do rejestracji od Wykonawcy. 

Szczegóły przekazywania danych uczestników zgodnie z RODO zostaną uregulowane 

w odrębnej umowie powierzenia danych osobowych. Wykonawca stosuje wizualizację 

otrzymaną od Zamawiającego i przedstawia do akceptacji widok karty rejestracji, 

poczekalni, ewentualnie zaświadczenia udziału.  

e) Zmontowanie nagrania webinarium/ tutorialu, tzn. m.in. domontowanie intro i outro 

(wideo lub plansza graficzna) dostarczonych przez Zamawiającego, wycięcie ew. 

zakłóceń, ew. zwiększenie głośności wypowiedzi eksperta. Zasady montażu 

webinariów z udziałem uczestników (wskazanie części do wycięcia) będa ustalane w 

każdym przypadku oddzielnie. Umieszczenie nagrań na playliście na YT (dostęp 

zapewni Zamawiający).  

f) Stworzenie opisu webinarium (w pliku edytowalnym np. Word), z wyszczególnieniem 

głównych części struktury webinarium i oznaczeniem dokładnego czasu, w którym 

ekspert omawia określony temat (Zamawiający może zrezygnować z tego zadania w 

poszczególnych przypadkach).  

g) Zamawiający może również zlecić sam montaż nagrań przekazująć link do 

samodzielnie zrealizowanego webinarium/ tutorialu i samodzielnie wykonanego 

nagrania. 

h) Zamawiający planuje zamówić ok. 30 webinariów i tutoriali do czerwca 2023 r.  

 

5. Dodatkowe wymagania.  

a) Wszelkie prace (nagrania, prezentacje, transkrypcje itp.) powstałe w ramach realizacji 

zamówienia będą opublikowane na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 

4.0 Polska; co oznacza możliwość dowolnego wykorzystania tych utworów, w tym ich 



    

 

Strona 3 z 9 
 

kopiowania, dystrybucji, wyświetlania i użytkowania, w celach niekomercyjnych, pod 

warunkiem podania autora wykorzystywanego utworu 

(https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). 

b) W ramach wynagrodzenia Wykonawca przenosi autorskie prawa majątkowe na 

Zamawiającego do wszystkich prac powstałych w ramach realizacji zamówienia (utworów w 

rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).  

 

6. Wykonawca jest zobowiązany do: 

a) Udziału w spotkaniach online organizowanych przez Zamawiającego w celu omówienia 

kwestii organizacyjnych, postępu realizacji działań, pojawiających się wyzwań itp. Spotkania 

online organizowane będą w miarę potrzeb 

b) Wprowadzania poprawek Zamawiającego do przedstawionych mu materiałów w ciągu 3 dni 

roboczych od zgłoszenia zastrzeżeń, a także przedstawiania w ciągu 3 dni roboczych 

propozycji innych lektorów / ekspertów w miejsce zakwestionowanych przez 

Zamawiającego. 

 

7. Zamawiający wymaga wskazania w ofercie co najmniej jednej osoby do bezpośredniego 

kontaktu z Wykonawcą w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 

8. Niniejsze zapytanie ofertowe nie  jest prowadzone na podstawie ustawy prawo zamówień 

publicznych ani w trybie zasady konkurencyjności, tylko wewnętrznych procedur 

Zamawiającego. 

 

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

1. screencast - w ciągu 30 dni od przekazania konspektu danego screencastu 

2. webinarium z udziałem uczestników - realizacja wydarzenia w ciągu najpóźniej 14 dni od 

poinformowania, zmontowane nagranie do czwartego dnia roboczego po dniu wydarzenia, 

ostateczna wersja (z napisami) w ciągu 10 dni roboczych od wydarzenia;  

3. webinarium/ tutorial bez udziału uczestników - w ciągu 10 dni od przekazania wstępnej wersji 

prezentacji/konspektu przez Eksperta 

4. montaż i umieszczenie na YT nagrania webinarium/ tutorialu realizowanego samodzielnie 

przez Zamawiającego - w ciągu 4 dni roboczych od przekazania, opis i napisy w ciągu 7 dni 

kalendarzowych od przekazania. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu dostawy oraz innych terminów 

wskazanych w Zapytaniu. 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH 

SPEŁNIENIA 

 

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający łącznie następujące warunki: 

a) posiada niezbędną wiedzę oraz dysponuje adekwatnym do zamówienia potencjałem 

technicznym, umożliwiającym przeprowadzenie wszystkich elementów zamówienia,  

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

b) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają 



    

 

Strona 4 z 9 
 

obowiązek posiadania takich uprawnień, 

c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie 

zamówienia, 

d) zaakceptuje bez zastrzeżeń wszystkie warunki Zapytania, 

e) wykaże się niezbędnym doświadczeniem, tj. należytym wykonaniem co najmniej dwóch 

zamówień podobnych w okresie od 01.07.2019 r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, o wartości nie mniejszej niż wartość złożonej oferty, 

f) nie zatrudnia osób poniżej 18 roku życia a jeśli zatrudnia to zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w Polsce,  

g) nie figuruje w bazie wykonawców objętych sankcjami USA (sam.gov) oraz UE (lista sankcyjna 

na stronie MSWiA: www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami ) - 

Zamawiający sam zweryfikuje ten warunek,  

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu 

o oświadczenia i dokumenty, które dostarczy Wykonawca zgodnie z wytycznymi opisanymi w 

punkcie IV Zapytania.  

3. Oferta  Wykonawcy, który nie spełni któregokolwiek z warunków, zostanie odrzucona.  

4. Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji oraz żądania składania 

wyjaśnień. 

 

IV. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

1. Wraz z ofertą (wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania) Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu: 

a) Aktualny (3 miesiące od daty złożenia oferty) odpis z właściwego rejestru albo aktualne 

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jako załącznik do oferty). 

b) Oświadczenie o wykonaniu 3 podobnych zamówień o wartości porównywalnej do wartości 

złożonej oferty oraz portfolio -  link do wykonanych screencastów i webinariów (po 3 różne) 

oraz referencje lub protokół odbioru co najmniej trzech screencastów i trzech webinariów w 

okresie od 01.07.2018 r.   (jako treść oświadczenia w formularzu oferty (3 usługi, linki) oraz 

załącznik do oferty (referencje/protokół/rekomendacje)).  

c) Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu (treść oświadczenia jest ujęta w treści formularza 

ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania).  

d) Oświadczenie, że Wykonawca nie zatrudnia osób poniżej 18 roku życia a jeśli zatrudnia to 

zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce (treść oświadczenia jest ujęta w treści 

formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania),  

e) W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia wraz z wymaganymi oświadczeniami do oferty należy dołączyć także 

pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu/ konsorcjum, z której będzie 

wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do 

reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy z Zamawiającym.  
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f) W przypadku składania oferty wspólnej, dokumenty wymienione w punkcie IV.1. z 

pominięciem punktu IV.1. lit.b) każdy z Wykonawców składa oddzielnie.  

2. Forma dokumentów.  

a) Dokumenty wchodzące w skład oferty powinny być przedstawiane w formie: plików PDF 

wygenerowanych z systemu (np. odpis KRS) skanów oryginałów lub skanów kopii 

poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do 

reprezentacji Wykonawcy (np. referencje, protokoły odbioru, pełnomocnictwa). Podpis 

elektroniczny osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy na skanie uznawany jest 

za poświadczenie za zgodność z oryginałem.  

b) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożony przez Wykonawcę skan dokumentu jest nieczytelny 

lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jego prawdziwości. 

 

V. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI – PYTANIA I WYJAŚNIENIA 

1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 

Anna Morawska – tel. 570-408-691, anna.morawska@frsi.org.pl  

2. Wszelkie pytania i prośby o wyjaśnienia należy składać na adres mailowy podany w punkcie VI. 1. 

Odpowiedzi zostaną udzielone mailem.  

 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

3. Ofertę należy sporządzić według formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania. 

4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z dwóch części zamówienia. 

5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z 

formą reprezentacji określoną w krajowym rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla 

danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez pełnomocnika umocowanego przez osobę 

uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.  

6. Do oferty należy załączyć oświadczenia i dokumenty określone w pkt. IV. Zapytania. 

7. Zaleca się, aby strony oferty i jej załączniki były ponumerowane, uporządkowane  

i zeskanowane do jednego pliku lub zapisane jako PDF i podpisane podpisem elektronicznym. 

Formularz oferty oraz załączniki powinny stanowić jeden plik PDF. 

8. Dokumenty muszą być czytelne – zbyt ciemne lub wypełniane odręcznie mogą zostać odrzucone.  

9. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

10. Podana w ofercie cena jest całkowitą ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym  

zawierającą podatek od towarów i usług. 

11. Podana w ofercie cena musi być zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz 

opisem przedmiotu zamówienia, powinna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z 

tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu 

zamówienia (w tym przekazanie praw autorskich) oraz zawierać wszelkie obciążenia publicznoprawne 

(np. podatek od towarów i usług, cło) również w przypadku, gdy wybór oferty prowadziłby do 

powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

12.  Cena brutto podana w formularzu ofertowym, musi być wyrażona w PLN,  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym 

końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.  

 

mailto:anna.morawska@frsi.org.pl
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VII. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 

1. Ofertę należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 2 sierpnia 2022 r. do godz. 10:00 
na adres e-mail: anna.morawska@frsi.org.pl. W temacie wiadomości należy wpisać: oferta do 
zamówienia FRSI/SCI/4/2022.  

2. Formularz oferty powinien być wypełniony elektronicznie, a następnie: 
a) Zapisany do PDF i podpisane elektronicznie, lub 
b) wydrukowany a następnie ręcznie podpisany, następnie zeskanowany  

3. Załączniki (skany i odpisy) powinny być połączone w jeden plik PDF zgodnie z kolejnością 
załączników wskazaną w formularzu oferty.  

4. W miarę możliwości oferta i załączniki powinny być połączone w jeden plik. Łączenie w jeden 
plik nie dotyczy pojedynczych dokumentów podpisanych elektronicznie (musi być zachowana 
możliwość weryfikacji podpisu)– w tym przypadku należy zadbać o nazwanie plików w sposób 
umożliwiający identyfikację – co najmniej podając nr załącznika w nazwie pliku). 

5. Zamawiający  prześle Wykonawcy potwierdzenie wpłynięcia jego oferty drogą mailową w ciągu 
2 dni roboczych. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt telefoniczny pod 
numerem 570-408-691.  

6. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, 

że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zmiany zostaną dołączone do oferty.  

7. Termin związania ofertą wynosi 20 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 

 

VIII. OCENA OFERT  

1. Ocenie podlegają wyłącznie oferty zgodne z treścią i przedmiotem zamówienia oraz 

spełniające wymagania określone w Zapytaniu.  

2. Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:  

a) cena oferty obejmująca wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający, z uwzględnieniem 

wszystkich opłat i podatków – na podstawie szacunkowej liczby zleconych zadań (zgodnie z 

formularzem oferty) -  cena najniższa 60 punkty/100; 

b) jakość dotychczas wykonywanych screencastów i webinariów - 20 punktów/100  

c) pozytywne rekomendacje dotyczące jakości wykonanych usług i współpracy, 

dotrzymywania terminów – 10 punkt/100,  

d) zobowiązanie do szybkiego montowania nagrań (maks. 70 minutowych bez rozgrzewki) - 10 

punktów/100 

3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwięcej punktów ze 100 

możliwych.  

 

IX. SPOSÓB OCENY OFERT I WAGI PUNKTOWE 

 

1. Punktacja 

a) Cena (maksymalnie 60 punktów): punktacja w tym kryterium wynika z równania:  

 
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗
× 60 = 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑎𝑐𝑗𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 (do 2 miejsc po przecinku) 

 

b) Jakość screencastów/webinariów (maksymalnie 20 punktów): punktacja w tym 

kryterium wynosi:  

 

- ogólny odbiór materiału (jakość niedopuszczalna-0/niska-1/ średnia-2/wysoka-5) 

mailto:anna.morawska@frsi.org.pl
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- jakość dźwięku (słyszalność, płynność) - jakość niedopuszczalna-0/ niska-1/ średnia-2/ wysoka-

5 

- jakość obrazu (widoczność poszczególnych elementów, kolory) - jakość niedopuszczalna-0/ 

niska-1/ średnia-2/ wysoka-5 

- dynamika nagrania (płynność montażu, właściwa edycja naturalnych potknięć i 

niedoskonałości językowych, synchronizacja napisów) - jakość niedopuszczalna-0/ niska-1/ 

średnia-2/ wysoka-5.  

 

c) Pozytywne rekomendacje (maksymalnie 5 punktów, spełnia/nie spełnia):  

- potwierdzona jakość wykonania – 3 punkty 

- potwierdzona jakość współpracy, terminowość - 2 punkty 

 

d) Termin montażu z napisami nagrań (w przypadku nagrań Zamawiającego liczony od 

udostępnienia linku) - (maksymalnie 10 punktów, spełnia/nie spełnia):  

- do godz. 14tej następnego dnia po dniu wydarzenia/uzyskaniu linku do nagrania– 10 

punktów 

- do godz. 14tej drugiego dnia po dniu wydarzenia/uzyskaniu linku do nagrania– 8 

punktów 

- do godz. 14tej trzeciego dnia po dniu wydarzenia/uzyskaniu linku do nagrania– 5 

punktów 

 

2. Zamawiający dokona porównania ofert oddzielnie dla każdej części przedmiotu zamówienia. 

Dla każdej części zostanie wybrana oferta z najwyższą punktacją.   

3. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyskają  taką samą punktację, Zamawiający uwzględni 

ofertę, która uzyskała najwięcej punktów kolejno w kryteriach IX.1b, IX.1c, IX.1d, IX.1a. Jeżeli to 

nie wystarczy, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 

wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Przy czym nowo zaproponowane ceny nie mogą być 

wyższe niż ceny wskazane w ofercie złożonej w terminie składania ofert.  

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert, uzupełnienia oferty (o ile nie naruszy to konkurencyjności) oraz 

poprawiać oczywiste omyłki. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności 

przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji ceny z Wykonawcą, którego 

oferta jest najkorzystniejsza, a szczególnie w przypadku gdy cena zaoferowana przez 

Wykonawcę przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację tego 

przedmiotu zamówienia. 

7. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie podlegają ocenie. 

8. Po otrzymaniu informacji o wynikach oceny Oferent może zgłosić uwagi do uzyskanej punktacji 

do godz. 12tej następnego dnia po otrzymaniu wyników. Zamawiający poinformuje o 

uwzględnieniu bądź odrzuceniu uwag najpóźniej następnego dnia roboczego.  

9. Od decyzji Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.  

 

X. ODRZUCENIE OFERTY 



    

 

Strona 8 z 9 
 

1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który: 

a) złoży ofertę po wyznaczonym terminie, 

b) nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

c) złoży ofertę niezgodną z treścią Zapytania, 

d) przedstawi nieprawdziwe informacje, 

e) nie uzupełni oferty lub nie udzieli do niej wyjaśnień w wyznaczonym czasie, 

f) podlega wykluczeniu.  

2. W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzuceniem oferty Wykonawcy nie przysługują 

środki ochrony prawnej. 

 

XI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 

W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

1. Po dokonaniu wyboru ofert Zamawiający poinformuje Wykonawców drogą mailową o wyniku 

postępowania.  

2. Wykonawca/Wykonawcy, którego/których ofertę/oferty wybrano, zostanie/zostaną 

poinformowany o terminie podpisania umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania. 

3. W przypadku gdy zmiana Umowy skutkuje zmniejszeniem lub zwiększeniem liczby 

poszczególnych elementów składających się na przedmiot zamówienia, Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie, za faktycznie zrealizowaną część, obliczone na podstawie cennika z formularza 

ofertowego.   

 

XII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, na 

każdym etapie. W  przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów 

postępowania, a Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania zwrotu poniesionych kosztów w 

związku z udziałem w postępowaniu. 

2. Unieważnienie może dotyczyć całego postępowania lub tylko jednej z jego części 

 

XIII. DANE OSOBOWE 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
dalej „RODO”, informuję, że: Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku ze 
złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr FRSI/SCI/4/2022  jest Fundacja 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, z siedzibą przy ul. M. Kopernika 17, 00-359 Warszawa. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia tj.: wyłonieniem Wykonawcy, upublicznieniem 
wyników postępowania, poinformowania Wykonawcy o wynikach postępowania, zawarciem 
umowy a także w celach związanych ze sprawozdawczością projektu.  

3. Dane osobowe pozyskane w związku zawarciem i wykonaniem umowy oraz koniecznością 
wypełnienia obowiązków prawnych Administratora będą przechowywane do końca okresu 
przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązków 
przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, który z tych terminów nastąpi 
później. 

4. Posiada Pani/Pan: 
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a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo żądania ich usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z tego prawa nie może 
skutkować zmianę treści oferty), 

c) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO. 

 

XIV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ZAPYTANIA 

1. Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty wraz z oświadczeniami, 

2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy 



Załącznik nr 1 do Zapytania: Formularz oferty

Nazwa Wykonawcy Tel.

Adres firmy: NIP

e-mail REGON

Część zamówienia
Przedmiot zamówienia 

zgodny z Zapytaniem
Jednostka

Liczba 

jedn.

Koszt jedn. 

netto
Koszt łączny netto

Koszt jedn. 

brutto
Koszt łączny brutto

1.1
screencast z 

zsynchronizowanymi 

napisami

umieszczone na 

YT kompletne 

nagranie

3 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 screencast bez napisów

umieszczone na 

YT kompletne 

nagranie

2 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3
dodatkowa wersja z 

nagraniem lektora w jęz. 

ukraińskim

umieszczone na 

YT kompletne 

nagranie

3 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4

dodatkowa wersja z 

nagraniem lektora w jęz. 

ukraińskim i z 

synchronizowanymi 

napisami

umieszczone na 

YT kompletne 

nagranie

3 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1
webinarium z uczestnikami i 

z zsynchronizowanymi 

napisami

umieszczone na 

YT kompletne 

nagranie

3 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 webinarium z uczestnikami

umieszczone na 

YT kompletne 

nagranie

15 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3
tutorial z 

zsynchronizowanymi 

napisami

umieszczone na 

YT kompletne 

nagranie

2 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4
tutorial

umieszczone na 

YT kompletne 

nagranie

10 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5
montaż przekazanego 

nagrania 

umieszczone na 

YT kompletne 

nagranie

1 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6

montaż z 

zsynchronizowanymi 

napisami przekazanego 

nagrania

umieszczone na 

YT kompletne 

nagranie

1 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 zł

Razem część 1 0,00

Razem część 2 0,00

należy uzupełnić elektronicznie , wydrukować i podpisać, a następnie zeskanować do jednego pliku PDF 

[lub zapisać do PDF i złożyć podpis elektroniczny ]

[*Należy uzupełnić ceny we wszystkich rubrykach wybranej części zamówienia]

1. Składam ofertę  za łączną cenę: …………… PLN brutto (słownie …………………………..……..), zgodnie z poniższą kalkulacją:

Formularz oferty

2. Zobowiązuję się umieścić zmontowanie nagranie z napisami do godz. 14tej 
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(podaj którego dnia: pierwszego , drugiego , trzeciego (dodatkowo puntowane) lub czwartego zgodnie z zapytaniem )

dnia po dniu nagrania lub po otrzymaniu od Zamawiającego linku do nagrania. 

Lp.

Całkowita

wartość

(PLN 

brutto)

Termin wykonania 

ostatniej dostawy

mm/rrrr 

ZAŁĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEJ OFERTY SĄ: (np. KRS, CEIDG, referencje/protokoły, pełnomocnictwo)

1)    

2)     

3)     

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM: 

Imię i Nazwisko:

Tel. e-mail:

Oferta wraz załącznikami została złożona na …… stronach

…………………………………………...; 
(miejscowość, data)

……………………………………………………………………………
( imię i nazwisko  oraz podpis  [lub kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis przy użyciu profilu zaufanego] upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

9. gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Zapytaniu.

8. nie podlegam sankcjom USA ani UE

Przystępując do prowadzonego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego postępowania o udzielenie zamówienia nr 

FRSI/SCI/4/2022 oświadczam, że: 

Przedmiot dostawy i linkNazwa i dane kontaktowe zamawiającego

7. nie zatrudniamy osób poniżej 18 roku życia a jeśli zatrudniamy to zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce

2. w "cenie brutto" uwzględniono wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i 

obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia (w tynm przeniesienie praw autorskich) oraz wszelkie zobowiązania 

publiczno-prawne, wynikające z oferty (np. podatek od towarów i usług, składki ZUS po stronie zleceniobiorcy i zlecającego) również w 

przypadku, gdy wybór oferty prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

1. od 01.07.2018 należycie wykonałem/-am co najmniej trzy zamówienia na produkcję  (1) screencastów i/lub (2) webinariów lub tutoriali o 

wartości nie mniejszej niż  wartość złożonej oferty na odpowiednią część Zapytania i  wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Zamawiającego 

podanych poniżej informacji:

OŚWIADCZENIE

3. posiadam niezbędną wiedzę oraz dysponuję adekwatnym do zamówienia potencjałem osobowym i technicznym, umożliwiającym 

przeprowadzenie wszystkich elementów zamówienia; znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia;

4. zapoznałam/em się z treścią Zapytania  wraz z załącznikami oraz akceptuję bez zastrzeżeń jego warunki, w tym wzór umowy, stanowiący 

Załącznik 2 do Zapytania;5.nie zalegam z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub posiadam zaświadczenie, że 

uzyskałam/em przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

6. Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie 

się wzajemne powiązania pomiędzy 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;
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UMOWA nr …/SCI/2022 

 

W dniu ……… 2022 r., w Warszawie pomiędzy: 

Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą pod adresem: ul. M. Kopernika 17,  
00-359 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 
fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS: 0000303048, posiadającą numer identyfikacji podatkowej  
NIP: 525-242-41-91, zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez  

Jacka Królikowskiego – Prezesa Zarządu, 

a  

.........................................., zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”,  

została zawarta umowa o następującej treści (zwana dalej „Umową”): 

 

§1 
Przedmiot Umowy 

 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) produkcji screencastów zgodnie z cennikiem złożonej oferty, która stanowi Załącznik nr 1 do 

Umowy (dalej „Oferta”) oraz zgodnie z Zapytaniem nr 4/SCI/2022 z dnia….., które stanowi 

Załącznik nr 2 do Umowy (dalej „Zapytanie”) 

b) produkcji tutoriali i webinariów zgodnie z cennikiem oferty, która stanowi Załącznik nr 1 do 

Umowy (dalej „Oferta”) oraz zgodnie z Zapytaniem nr 4/SCI/2022 z dnia….., które stanowi 

Załącznik do Umowy (dalej „Zapytanie”) 

2. Przedmiot Umowy będzie wykonany w oparciu o ustalenia przyjęte pomiędzy Zamawiającym  

i Wykonawcą na etapie zlecania poszczególnych zadań zgodnie z Zapytaniem i cennikiem z Oferty. 

3. Strony zobowiązują się do kontaktu online, telefonicznego i osobistego w celu omówienia postępów 
prac Wykonawcy oraz bieżącej komunikacji związanej z realizacją przedmiotu Umowy.  

4. Umowa realizowana jest w ramach projektu „Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni.” 
(zwanego dalej „Projektem”) współfinansowanego ze środków Save the Children International. 

5. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, 
w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, 
przy czym Zamawiający zachowuje prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 15% 
wartości wynagrodzenia umownego. 

6. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez Wykonawcę i w części dotyczącej projektu 
obowiązuje do dnia 30 czerwca 2023 r.  

 
§ 2 

Wynagrodzenie 
 

1.  Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 

wynagrodzenie w następujący sposób: 
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[wynegocjowany cennik z oferty] 

2. Wynagrodzenie zawiera należny podatek VAT, jeśli z obowiązujących przepisów wynika obowiązek 
naliczenia podatku VAT. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty realizacji przedmiotu Umowy, w tym 
przeniesienie praw, o których mowa w § 6, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej 
z Umową oraz obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu Umowy. 

4. Strony uzgadniają, iż płatność zostanie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, 
na której Zleceniodawca potwierdza odbiór usługi. Faktura zostanie wysłana w formacie pdf  
z adresu i na adres email podany w §8.  

5. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wypłata 
wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy podany przez Wykonawcę w treści 
faktury, w terminie 14 (czternastu) dni.  

 
§ 3 

Ogólne zasady współpracy Stron 

1. Zamawiający będzie współpracować dla osiągnięcia jak najlepszych efektów realizacji Przedmiotu 
Umowy, dlatego też dostarczy Wykonawcy materiały i informacje niezbędne do realizacji 
Przedmiotu Umowy. Zamawiający zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby informacje 
dostarczone Wykonawcy były  zrozumiałe, jasne i kompletne.  

2. Wszystkie elementy składowe Przedmiotu Umowy winny być zgodne z obowiązującymi normami  
i certyfikacjami adekwatnymi do Przedmiotu Umowy. 

3. Wizualizacja będzie przygotowana w oparciu o szablony i projekty Zamawiającego, które 
Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu Umowy. Elementy wizualne przed wdrożeniem 
wymagają akceptacji Zamawiającego. 

4. Strony ustalają, iż wszelkie prace niezbędne dla realizacji przedmiotu Umowy (w tym zapytania  
i odpowiedzi na zapytania, wytyczne, uwagi), dla których nie ustalono odmiennych terminów  
w Umowie, wykonywane będą w ciągu 2 dni roboczych od chwili doręczenia przez jedną ze Stron 
drugiej Stronie. Jednocześnie, w toku realizacji prac objętych Umową Wykonawca będzie 
niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich zjawiskach, które mogą mieć istotny wpływ 
na przebieg realizacji Umowy.   

5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części prac wynikających z Umowy osobom trzecim  
(Podwykonawcom), jeśli jest to uzasadnione celem należytego wykonania Przedmiotu Umowy, po 
uprzedniej zgodzie Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca wybierze podmioty 
najodpowiedniejsze pod względem profesjonalnym i ekonomicznym oraz oferujące 
najkorzystniejsze warunki, w szczególności warunki cenowe. Wykonawca będzie odpowiadać za 
działania lub zaniechania tych podmiotów tak, jak za własne działania lub zaniechania. 

6. Wykonawca będzie realizować Przedmiot Umowy, terminowo, zgodnie z kolejnością realizacji 
etapów i zadań określonych w harmonogramie przekazanym przez Zamawiajacego. Zmiany w 
harmonogramie będą dokonywane w drodze uzgodnień w treści wiadomości e-mail i zgody 
Zamawiającego i nie będą wymagały formy aneksu do Umowy (z wyłączeniem zmian skutkujących 
potrzebą zmiany okresu obowiązywania Umowy). 

7. Wykonawca będzie prezentował Zamawiającemu do akceptacji lub uwag realizację każdego 
zadania i etapu Przedmiotu Umowy. Zamawiający może wnosić uwagi do wszelkich działań 
Wykonawcy wykonywanych w ramach Umowy, a dotyczących w szczególności sposobu jej 
realizacji.  
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8. Zamawiający zaakceptuje lub zgłosi uwagi odnośnie zrealizowanych działań (zadań/ etapów) nie 
później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia następnego po otrzymaniu (przedstawieniu) danego 
zadania lub etapu prac do akceptacji. Akceptacja lub uwagi  będą przekazane przez Zamawiającego 
na wskazane adresy e-mail. 

9. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag, Wykonawca niezwłocznie (w terminie do 2 
dni roboczych) odniesienie się do nich  i naniesie stosowane poprawki. Po akceptacji przez 
Zamawiającego poszczególnych zadań i etapów Przedmiotu Umowy Wykonawca będzie 
przekazywał do odbioru Zamawiającego poszczególne zadania i etapy realizacji Przedmiotu 
Umowy. 

10. Każde zaakceptowane przez Zamawiającego zrealizowane zadanie i etap będzie kończyło się 
odbiorem dokonywanym w treści wiadomości e-mail.  

11. W przypadku braku akceptacji nagrania przez Zamawiającego, Zamawiający wezwie Wykonawcę, 
za pomocą wiadomości e-mail, do wprowadzenia poprawek, a Wykonawca niezwłocznie, nie 
później niż w terminie 5 dni roboczych, dokona zmian wskazanych przez Zamawiającego.  

12. Strony uzgadniają, iż zawrą umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych w zakresie i 
celu niezbędnym do realizacji przez Wykonawcę zobowiązania do przekazania danych uczestników 
webinariów. Umowa zostanie zawarta nie później niż w momencie pierwszej rejestracji 
uczestników przez Wykonawcę.  

 
§ 4 

Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy w zakresie sposobu wykonania Umowy 
1. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje wiedzą, doświadczeniem oraz uprawnieniami niezbędnymi 

do należytego wykonania przedmiotu Umowy i zobowiązuje się wykonać go ze szczególną 

starannością z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, standardów, a także zasad 

etyki zawodowej. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie 
objętym przedmiotem Umowy oraz, że posiada odpowiednią wiedzę, zaplecze techniczne 
konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. 

3. Czynności będące przedmiotem Umowy Wykonawca będzie wykonywał w ramach swojego 

przedsiębiorstwa i na własne ryzyko. Przy wykonywaniu Umowy będzie kierować się 

wskazówkami Zamawiającego lub osób przez niego wskazanych. Wykonawca ponosi we własnym 

zakresie wszystkie koszty i wydatki związane z wykonaniem Umowy.  

4. Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o wszelkich przeszkodach mogących 

utrudniać realizację Umowy, a także o innych zdarzeniach mających na tę realizację wpływ. 

Wykonawca nie może zawierać żadnych umów czy porozumień, które uniemożliwiałyby realizację 

przedmiotu Umowy. 

§ 5 
Kary umowne 

 
1. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu w terminie nagrania zgodnie z zamówieniem, 

Zamawiający zachowując prawo do odstąpienia od Umowy może żądać kary umownej w wysokości 
2% wynagrodzenia za dane nagranie za każdy dzień zwłoki. Jeżeli szkoda poniesiona przez 
Zamawiającego przewyższy wysokość zastrzeżonej kary, może on dochodzić pozostałej części 
odszkodowania. 

2. Zamawiający poza przypadkami wskazanymi w Kodeksie cywilnym może również odstąpić od 
Umowy, zachowując prawo do żądania odszkodowania, jeżeli Wykonawca: 
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a) nie poprawił lub nie uzupełnił dzieła w dodatkowym terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, który zagroził, że w razie bezskutecznego upływu tego terminu będzie mógł 
od Umowy odstąpić, 

b) naruszył przy wykonywaniu dzieła prawa osób trzecich w ten sposób, że za naruszenie 
to odpowiada lub współodpowiada Zamawiający.  

3. Zapłata każdej z wyżej wskazanych kar umownych nastąpi w terminie siedmiu dni licząc od dnia 
otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania Zamawiającego  do jej uiszczenia, może być 
również potrącona z wynagrodzenia należnego z innych Umów zawartych z Zamawiającym. 

4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy, Strony sporządzą protokół odbioru 

prac wykonanych przez Wykonawcę do dnia odstąpienia, za które Wykonawca otrzyma należne 

mu wynagrodzenie obliczone zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej umowie. Wykonawca 

przekaże niezwłocznie Zamawiającemu pliki i dzieła powstałe do czasu odstąpienia od umowy 

wraz z majątkowymi prawami autorskimi, nie później niż do 5 dnia od odstąpienia. 

§ 6 
Przeniesienie praw autorskich 

 

1. Wykonawca oświadcza, że wszystkie mogące stanowić przedmiot praw autorskich wyniki prac, 

wykonane w ramach Umowy będą oryginalne oraz nie będą naruszać praw przysługujących 

osobom trzecim, w szczególności praw własności intelektualnej osób trzecich. 

2. Strony zgodnie ustalają, iż w ramach wynagrodzenia Wykonawca przenosi autorskie prawa 
majątkowe na Zamawiającego do wszystkich potencjalnie powstałych w ramach realizacji umowy 
prac stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

3. Strony zgodnie ustalają, iż autorskie prawa majątkowe do prac powstałych w ramach realizacji 
Umowy, w tym do ich najmu i użyczenia oraz do wykonywania zależnego prawa autorskiego, 
przysługują Zamawiającemu na następujących polach eksploatacji:  

a. utrwalanie oraz trwałe lub tymczasowe zwielokrotnianie utworu lub jego przedstawienie 

w całości lub w części jakąkolwiek techniką, w tym w pamięci komputerów i innych 

urządzeń elektronicznych, 

b. korzystanie z utworu na potrzeby promocji, produkcji i świadczenia usług w ramach swojej 

działalności, 

c. dokonywanie opracowań utworu lub jego elementów w dowolny sposób, dowolną 

techniką i w dowolnym zakresie, w tym włączanie do niego innych utworów, tłumaczenia, 

przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian, bez konieczności 

uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy, 

d. publiczne udostępnianie utworów, w taki sposób aby każdy mógł mieć do nich dostęp w 

miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w szczególności wystawianie na targach, 

konferencjach, szkoleniach, spotkaniach i innych formach publicznej prezentacji zapisu 

utworu w dowolnej formie, jego modyfikacji lub produktów lub usług, zawierających lub 

opierających swoje działanie na utworze, 

e. rozpowszechnianie, wprowadzanie do obrotu w tym użyczenie lub najem, 

f. prawo do zwielokrotniania kodu źródłowego a także dekompilacji, włączając w to prawo 

do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części bez ograniczania 
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warunków dopuszczalności tych czynności, w szczególności w celu wykorzystania dla 

celów współdziałania z oprogramowaniem komputerowym lub innych form korzystania, 

g. prawo do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian 

w kodzie źródłowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała, 

h. rozpowszechnienie programu komputerowego, w tym poprzez użytkowanie 

oprogramowania na serwerach w dowolnych lokalizacjach w systemie współużytkowania 

w warunkach sieci rozległej (intranet, Internet), z nieograniczoną liczbą użytkowników 

(klientów) oraz użytkowanie logicznych, eksploatacyjnych baz danych obsługiwanych przez 

oprogramowanie. 

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy wolny będzie od wad prawnych i nie będzie 
obciążony prawami osób trzecich. 

4. Zamawiający jest wolny w wyznaczaniu terminu rozpowszechnienia prac powstałych  
w trakcie realizacji Umowy. Nierozpowszechnienie prac w wyznaczonym przez Zamawiającego  
terminie nie powoduje utraty praw, o których mowa powyżej, na rzecz  Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, że przed przejściem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego, 
Zamawiający jest uprawniony do nieodpłatnego korzystania z wszelkich utworów powstałych 
w toku realizacji Umowy, a udostępnionych mu przez Wykonawcę.  

6. Zamawiający może wykorzystać powstałe utwory lub ich części wielokrotnie, w tym w 
szczególności jako elementy innych utworów i programów. Zakres przeniesienia obejmuje również 
prawo do zezwalania na wykonywania przez Zamawiającego praw zależnych w odniesieniu do 
powstałych utworów na polach eksploatacji wskazanych w Umowie. Wykonawca wyraźnie zezwala 
Zamawiającemu na wprowadzenie dowolnych zmian w tym na modyfikowanie, skracanie, łączenie 
lub przerabianie takich utworów przez Zamawiającego lub wskazane przez Zamawiającego osoby 
trzecie.  

7. Twórcy powstałych utworów mają prawo wykonywania osobistych praw majątkowych do utworu 
w zakresie oznaczania utworu oraz informowania swoich partnerów o wykonanym utworze. Tym 
samym Zamawiający udziela Wykonawcy prawa do informowania o realizacji Projektu w 
materiałach marketingowych opisujących doświadczenie Wykonawcy, w szczególności 
publikowania informacji o kluczowych założeniach projektu, efektów wdrożenia produktu w 
organizacji oraz zakresu pracy wykonywanych w projekcie przez Wykonawcę z wyłączeniem 
informacji określonych jako poufne. 

8. W przypadku powstania nowego pola eksploatacji Strony zawrą aneks do Umowy przenoszący 
autorskie prawa majątkowe,  w tym wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie praw zależnych, 
do utworów na takim nowym polu. Do chwili podpisania aneksu, Zamawiającemu będzie 
przysługiwać prawo korzystania z utworów oraz jego opracowań na nowym polu eksploatacji, na 
zasadzie licencji wyłącznej. Udzielenie licencji wyłącznej jak również przeniesienie autorskich praw 
majątkowych  nastąpi bez odrębnego wynagrodzenia . 

9. Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności, jaka mogłaby 
powstać po stronie Zamawiającego, wynikającej z przeniesienia majątkowych praw autorskich do 
powstałych utworów na Zamawiającego na zasadach przewidzianych w Umowie. W przypadku 
zgłoszenia wobec Zamawiającego przez osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń wynikających z 
korzystania z powstałych utworów przez Zamawiającego w sposób przewidziany w niniejszej 
Umowie, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się pokryć 
wszelkie roszczenia osób trzecich zgłoszone wobec Zamawiającego z tytułu naruszenia praw 
własności intelektualnej (w tym praw przewidzianych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych) w związku z korzystaniem z utworu przez Zamawiającego w 



6 

sposób przewidziany w niniejszej Umowie oraz wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego 
związane z tymi roszczeniami, z uwzględnieniem kosztów procesu (w tym kosztów pomocy 
prawnej) i odszkodowań. 

§ 7 
Dane osobowe 

 
1. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego (Administrator Danych 

Osobowych) danych osobowych Wykonawcy, udostępnionych Zamawiającemu w związku z 
zawarciem i realizacją Umowy. Podanie danych osobowych było dobrowolne, ale niezbędne do 
zawarcia i wykonania Umowy.  

2. Dane osobowe Wykonawcy są przetwarzane w celu: 

a) zawarcia i wykonania Umowy – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji Umowy 
(art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – „RODO”), 

b) archiwalnym (dowodowym) – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie 
uzasadnionego interesu Zamawiającego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest zabezpieczenie 
informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,  

c) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą  Umową i 
przetwarzaniem danych osobowych Wykonawcy - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do 
realizacji prawnie uzasadnionego interesu Zamawiającego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym 
jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, 

3. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy poza Zamawiającym mogą być organizacje 
pozarządowe współrealizujące Program lub realizujące inny program ze środków otrzymanych od 
Fundacji. 

4. Dane osobowe Wykonawcy pozyskane w związku zawarciem i wykonaniem Umowy oraz 
koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych Administratora Danych Osobowych będą 
przechowywane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z Umowy lub do 
momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, 
który z tych terminów nastąpi później.  

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do tych 

danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania tych danych, prawo 

usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, prawo cofnięcia zgody 

na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

6. W sprawach ochrony danych osobowych Wykonawcy można się kontaktować na adres siedziby 
FRSI podany w komparycji Umowy lub adres email: frsi@frsi.org.pl 
 

§ 8 
Kontakt 

 
1. Wszelka korespondencja o charakterze roboczym (do których nie należą oświadczenia woli 

wywołujące skutki prawne), wymieniana pomiędzy Stronami w toku wykonywania Umowy, 
będzie dostarczana pocztą elektroniczną do niżej wymienionych osób, na adresy: 

Zamawiający: Monika Schmeichel-Zarzeczna, monika.schmeichel@frsi.org.pl, tel. 504-991-154 
Wykonawca:. 

mailto:frsi@frsi.org.pl
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2. Osoby wskazane przez Zamawiającego w  ust. 1a są odpowiedzialne za bieżącą komunikację 
i współpracę z Wykonawcą, w tym są upoważnione do składania w jego imieniu samodzielnie 
oświadczeń w zakresie wymaganym dla wykonania Umowy, w tym do żądania uzupełnienia lub 
poprawienia oraz odbioru zamówienia, z wyłączeniem oświadczeń woli wywołujących skutki 
prawne. 

3. Zmiana przez jedną ze Stron osób wskazanych w ust. 1, bądź danych dotyczących tychże osób, nie 
stanowi zmiany Umowy w rozumieniu, przy czym Strona powinna zawiadomić drugą Stronę o tym 
fakcie, przesyłając na adres e-mail stosowne zawiadomienie. Zmiana wywołuje skutki dla każdej 
ze Stron z chwilą potwierdzenia doręczenia zawiadomienia. 

4. Oświadczenia woli wywołujące skutki prawne Strony mają obowiązek sobie doręczać na adresy 
wskazane na wstępie Umowy osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską – za 
potwierdzeniem odbioru.  

§ 9 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych w Umowie stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące a 
przede wszystkim przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie spory wynikające z Umowy Strony będą rozstrzygać ugodowo, a przypadku braku takiego 
rozstrzygnięcia w ciągu 30 dni od daty zaistnienia sporu – spór zostanie poddany pod 
rozstrzygnięcie przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Żadne zmiany i uzupełnienia Umowy nie mają mocy, jeśli nie zostaną dokonane na piśmie i nie 
będą podpisane przez obie Strony.  

4. W przypadku uznania jakiegokolwiek sformułowania lub postanowienia Umowy za niezgodne z 

prawem polskim i uznania tego sformułowania lub postanowienia za nieważne, nie będzie to miało 

wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Umowy. W takim przypadku Strony 

zobowiązują się zastąpić takie nieważne sformułowanie lub postanowienie poprzez nadanie mu 

nowej, ważnej treści o znaczeniu najbardziej zbliżonym do jego pierwotnego znaczenia. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każda Strona 

otrzymuje po jednym egzemplarzu. 

 

 

 

Zamawiający        Wykonawca 

 

 

Lista załączników: 

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy 

Załącznik nr 2 – Zapytanie ofertowe nr 4/SCI/2022 z dnia 25.07.2022 


