Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt realizowany przez Uniwersytet Opolski
pn. „Innowacyjność kluczem rozwoju”

Opole, dnia 16.09.2014 r.
ZPU-724/2014

Ogłoszenie o naborze Wykonawcy
dot. utworzenia strony www projektu
pn. „Innowacyjność kluczem rozwoju”
(wartość zamówienia nie przekracza równowartości 30000 euro)

1. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy będzie należało:
 Opracowanie szablonu graficznego strony;
 Przygotowanie szablonu strony w formacie HTML;
 Stworzenie oprogramowania do strony, używając technologii PHP/mysql;
 Opracowanie i oprogramowanie panelu służącego do zarządzania stroną WWW;
 Wypełnieniu pierwszej wersji strony treścią na podstawie nadesłanych materiałów;
 Prowadzenie ewidencji godzin i zadań zrealizowanych w ramach projektu.
2. Termin realizacji zamówienia – 7 dni od daty podpisania umowy
3. Warunki płatności – jednorazowo po wykonaniu zadań, na podstawie wystawionego rachunku / faktury
wraz z Protokołem odbioru prac, potwierdzonym przez Kierownika projektu, pod warunkiem przekazania
środków na finansowanie projektu, na rachunek bankowy Zleceniodawcy, przez Instytucję Pośredniczącą
4. Kryterium wyboru oferty: cena 100% brutto
5. Wymagania:
a) wykształcenie min. średnie,
b) doświadczenie w tworzeniu stron internetowych,
6. Wymagane dokumenty:
a) Życiorys zawodowy (CV)
b) dokumenty potwierdzające wykształcenie
c) oferta cenowa
d) oświadczenia
7. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do dnia: 23.09.2014. do godz. 10:00 w formie:
pisemnej (osobiście, listownie) w Uniwersytecie Opolskim w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości
UO pok. nr 1, ul. Grunwaldzka 31, 45-054 Opole.
UWAGA!
Oferta musi zawierać treść zamieszczoną w Oświadczeniu nr 1 OŚWIADCZENIE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO
SIĘ O UZYSKANIE ZAMÓWIENIA.
8. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
a) Seweryn Ptak, tel. 077 452 74 57
9. Informacja w sprawie umowy:
Z wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą na stanowisko dot. utworzenia strony internetowej projektu
„Innowacyjność kluczem rozwoju” zostanie zawarta umowa o dzieło.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
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Załącznik nr 1
ZPU –466/2014

FORMULARZ OFERTOWY
Zamawiający: UNIWERSYTET OPOLSKI, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole
Przedmiot zamówienia:








Opracowanie szablonu graficznego strony;
Przygotowanie szablonu strony w formacie HTML;
Stworzenie oprogramowania do strony, używając technologii PHP/mysql;
Opracowanie i oprogramowanie panelu służącego do zarządzania stroną WWW;
Wypełnieniu pierwszej wersji strony treścią na podstawie nadesłanych materiałów;
Prowadzenie ewidencji godzin i zadań zrealizowanych w ramach projektu.

WYKONAWCA
Imię i nazwisko/nazwa: …………………………………….……………………………………………….……………………………………………..
Nazwisko i funkcja osób upoważnionych do reprezentacji firmy:
…………………………………………….……………………………………………….……………………………………………….……………
………….……………………………………………….……………………………………………….……………………………………………….
Adres: ………………………………….……………………………………………….……………………………………………….………………………
………….……………………………………………….……………………………………………….……………………………………………….……………
Tel./fax ……………………………………………….……………………………………………….
e-mail ……………………………………………….……………………………………………….
REGON ……………………………………………….……………………………………………….
NIP

……………………………………………….

Nazwa banku ………………………………………………. Nr konta …………………………………………………………………………………….

Cena brutto (ogółem): ……….……………………………………………….…
Słownie: ………………………………….……………………………………………….……………………………………………….…………
………….……………………………………………….……………………………………………….……………………………………………….
Oświadczam, że zapoznałem się z projektem umowy dotyczącym przedmiotu zamówienia i warunki w niej
zawarte akceptuję bez zastrzeżeń.
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………….……………………………………………….……………………………………………….……………………………………………….……………
Data, podpis

Wykaz załączników:
1. Oświadczenie (zał. nr 2)
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu (zał. nr 3)
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Załącznik nr 2

Oświadczenie nr 1
OŚWIADCZENIE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UZYSKANIE ZAMÓWIENIA
Oświadczam, że między Oferentem a Zamawiającym nie zachodzą żadne powiązania kapitałowe lub osobowe
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.

………………………….
Pieczęć podmiotu

…………..………………………………………………………………
Podpis osoby upoważnionej do składania oferty
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Załącznik nr 3

……………………………………
adres/pieczęć adresowa

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu
złożone na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tekst ujednolicony DZ. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.)

Przystępując do postepowania w sprawie ogłoszenia na
Ja (imię, nazwisko) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zamieszkały …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentujący firmę (nazwa firmy) ………………………………………………………………………………………………………
jako upoważniony na piśmie lub w rejestrze …………………………………… w imieniu reprezentowanej firmy
oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:
1.
2.
3.
4.

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie przedmiotu ogłoszenia;
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotu
ogłoszenia;
sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Oświadczam, że znany mi jest art. 233 ust. Kodeksu Karnego

…………………………………………………
Miejscowość, data

……………………………………………………………
Imię, nazwisko
Podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy
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Nr umowy ZPU – ………………………..

Opole, ....................................

Projekt pn. „Innowacyjność kluczem rozwoju” Zadanie 5. Poz. 11

UMOWA O DZIEŁO
zawarta w dniu ………………., pomiędzy:
Uniwersytetem Opolskim, z siedzibą 45-040 Opole, Pl. Kopernika 11A, NIP 754-000-71-79,
REGON: 0000001382 który reprezentują: Kanclerz – Ewa Rurynkiewicz, przy kontrasygnacie
Kwestora Uczelni zwanym dalej Zamawiającym
a
Panem/Panią
_______________________________,
zam.
_______________________
PESEL___________________________
/
Firmą
_____________________________
reprezentowaną przez: _______________________
zwanym dalej Wykonawcą.
§ 1. Pojęcia podstawowe
Użyte w umowie określenia oznaczają:
1) Umowa – niniejsza umowa,
2) Serwis internetowy (serwis www, strona www) – serwis internetowy wykonany i
umieszczony pod adresem internetowym www.ikr.uni.opole.pl
3) System zarządzania treścią (CMS) - aplikacja internetowa pozwalająca na aktualizację i
rozbudowę serwisu oraz kształtowanie treści i sposobu ich prezentacji w serwisie
internetowym.
§ 2. Przedmiot umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dla Zamawiającego dzieło obejmujące utworzenie strony
internetowej.
2. Przedmiotem dzieła wskazanego w ust. 1 będzie opracowanie i wykonanie strony www, a w
szczególności:







Opracowanie szablonu graficznego strony;
Przygotowanie szablonu strony w formacie HTML;
Stworzenie oprogramowania do strony, używając technologii PHP/mysql;
Opracowanie i oprogramowanie panelu służącego do zarządzania stroną WWW;
Wypełnieniu pierwszej wersji strony treścią na podstawie nadesłanych materiałów;
Prowadzenie ewidencji godzin i zadań zrealizowanych w ramach projektu.

3. Dzieło wskazane w ust. 1 zostanie uruchomione na koncie hostingowym Zamawiającego.
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§ 3. Przebieg realizacji umowy
1. Wykonawca wykona dzieło, o którym mowa w §2 ust. 1 i 2 w terminie 7 dni od daty podpisania
umowy.
2. Wydłużenie czasu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego
nie może stanowić podstawy do roszczeń Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy za
niedotrzymanie przez Wykonawcę terminów wykonania przedmiotu umowy.
3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zamówionego dzieła
na wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności (w tym wyłączna wina
Zamawiającego, wyłączna wina osoby trzeciej, siła wyższa), Zamawiający udzieli Wykonawcy
dodatkowego terminu na realizację zamówionego dzieła.
4. Po zakończeniu prac Wykonawca wystawi Zamawiającemu rachunek / fakturę VAT.
5. Przedmiot umowy zostanie przekazany w formie protokołu odbioru dzieła zgodnie z załączonym
wzorem jako z załącznik nr 1 do niniejszej umowy kierownikowi projektu pn. „Innowacyjność
kluczem rozwoju”.
§ 4. Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje niezbędne do wykonania dzieła.
2. Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
poczynionymi ustaleniami oraz obowiązującą sztuką zawodową.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania wszelkich informacji, materiałów itp. otrzymanych
od Zamawiającego, wyłącznie w celu prawidłowego wykonania umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się powstrzymywać od wszelkich czynów nieuczciwej konkurencji w
rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U.03.153.1503
ze zm.), w szczególności zachować w tajemnicy informacje o Zamawiającym dotyczące w
szczególności technologii produkcji, kontrahentów, kontraktów handlowych i innych związanych z
działalnością Zamawiającego, pod rygorem odpowiedzialności prawnej.

§ 5. Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia niezbędnych materiałów i informacji wymaganych
do poprawnego wykonania dzieła, przede wszystkim materiałów graficznych, zdjęć, logotypów oraz
pomocy merytorycznej. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za treść dostarczonych
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materiałów. Materiały będą dostarczone drogą mailową.
2. Zamawiający oświadcza, że dostarczone na potrzeby wykonania przedmiotu umowy materiały
(treści oraz materiały graficzne) nie naruszają niczyich praw autorskich w rozumieniu Ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994r. Nr 24 poz. 83 z póź. zm.)
3. Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania zasady poufności, co do technicznej realizacji
przedmiotu umowy i wykorzystanych rozwiązań technologicznych.
4. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy administracyjnych parametrów
dostępowych do swojego konta hostingu w celu dokonania instalacji i konfiguracji przedmiotu
umowy na serwerze oraz świadczenia usług gwarancyjnych oraz opieki technicznej.
§ 6. Prawa autorskie
1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dzieła o którym mowa w
§2 ust. 1.
2. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 1 następuje w zakresie wszystkich znanych na dzień
podpisania umowy pól eksploatacji.
3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby twórcy dzieła nie wykonywali w stosunku do
Zamawiającego przysługujących im w stosunku do prezentacji autorskich praw osobistych, w tym:
1) do nienaruszalności treści i formy dzieła,
2) do decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieła nieograniczonej liczbie osób,
3) do nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem dzieła oraz w trakcie korzystania z niego,
4) do rozporządzania i korzystania z opracowań dzieła oraz do wyłącznego zezwalania na
wykonywanie zależnych praw autorskich.

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe z chwilą zapłaty
wynagrodzenia za wykonanie dzieła zgodnie z § 9 ust. 1.
5. Wykonawcy przysługuje prawo do publikacji nazwy swojej firmy i przekierowania na swoją
stronę
internetową w stopce strony internetowej będącej przedmiotem umowy oraz do publikacji
wizerunku strony www w materiałach promocyjnych.

§ 7. Gwarancja
1 .Wykonawca udziela gwarancji na okres 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.
2. Gwarancja obejmuje bezpłatne usunięcie wad technicznych w przedmiocie umowy powstałych z
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winy Wykonawcy w następujących terminach:
1) bezpłatne usuwanie awarii powstałych z winy Wykonawcy uniemożliwiających eksploatację
systemu w ciągu 24 godzin roboczych od momentu potwierdzonego zgłoszenia pocztą
elektroniczną awarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00. Awarie zgłaszane
w godz. 15.00 - 7.00 oraz w soboty, niedzielę i święta traktowane będą jako zgłoszenie o
godz. 7.00 pierwszego następnego dnia roboczego.
2) świadczenie usług gwarancyjnych w zakresie wykonywanych prac przez okres 12 miesięcy od
daty zakończenia prac.

3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie przedmiotu umowy
wynikające z:
1) wadliwego działania i konfiguracji sprzętu komputerowego i oprogramowania koniecznego
do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy;
2) zmian w konfiguracji serwera internetowego, jego oprogramowania oraz oprogramowania
stanowiska użytkownika
3) nieautoryzowanego dostępu do systemu
4) przerw w dostępie do sieci Internet;
5) działania sił wyższych.

§ 8. Zgłaszanie usterek
1. Usterki o których mowa w § 7 będą zgłaszane pocztą elektroniczną na adres e-mail:
…........................................................... Otrzymanie zgłoszenia Wykonawca potwierdza niepóźnej
niż w
przeciągu 24 godzin drogą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego inkubator@uni.opole.pl.
2. Do dokonywania zgłoszeń oraz potwierdzania ich odbioru upoważnione są: ze strony
Zamawiającego: __________________ , zaś w przypadku Wykonawcy – _____________________.
3. Każda zmiana danych lub upoważnionych osób, o których mowa w ust. 1 i 2 będzie skuteczna
względem drugiej w przypadku wcześniejszego jej poinformowania o zmianie.
§ 9. Wynagrodzenie
1. Zamawiający za wykonanie dzieła objętego umową zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy
wynagrodzenie jednorazowe w kwocie brutto ________. (słownie: ________ 00/100).
2. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na rachunku /
fakturze VAT w ciągu 14 dni od dnia wystawienia rachunku / faktury, pod warunkiem przekazania
środków na finansowanie Projektu, na rachunek bankowy Zleceniodawcy, przez Instytucję
Pośredniczącą.
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§ 10 Kary umowne
1. W przypadku zwłoki w wykonaniu przez Wykonawcę zamówionego dzieła, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną, w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki, wynikający z winy
Wykonawcy.
2. W przypadku gdy zwłoka w wykonaniu zamówionego dzieła przekroczy 30 dni, Zamawiającemu
przysługuje prawo odstąpienia od umowy wraz z żądaniem zapłaty kary umownej w wysokości 20
% wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcy
przysługuje zwrot udokumentowanych poniesionych nakładów oraz kary umowne w wysokości 25
% wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu
przysługuje zwrot udokumentowanych poniesionych nakładów oraz kary umowne w wysokości 25
% wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy.
5. Za naruszenie postanowień dotyczących poufności oraz dopuszczenie się czynu nieuczciwej
konkurencji strona, która dopuściła się takiego naruszenia zapłaci drugiej karę umowną w kwocie
1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100).
6. Niezależnie od kar umownych strony umowy mogą dochodzić na zasadach ogólnych
odszkodowania w wysokości przekraczającej zastrzeżoną karę umowną.

§11. Osoby upoważnione
1. Osobami upoważnionymi do współpracy ze strony Zamawiającego są:
_________________, tel. _______________________, e-mail: __________________________
2. Osobami upoważnionymi do współpracy ze strony Wykonawcy są:
__________________, tel.: …............................................, e-mail: …...............................................
3. Osoby wskazane w ust 1 i 2 są upoważnione przez strony do:
1) podejmowania decyzji i ustaleń w zakresie wykonania przedmiotu umowy,
2) zgłaszania i odbioru uwag do przedmiotu umowy,
3) potwierdzenia wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy.
4. Ustalenia oraz podpisy złożone na dokumentach przez osoby wskazane w ust 1 i 2 są wiążące dla
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obu stron umowy.

§12. Zachowanie poufności
1. Strony umowy zobowiązują się do zachowania poufności informacji dotyczących kalkulacji cen
oraz treści umowy.
2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy uzyskanych informacji dotyczących obu
Stron, a stanowiących w ich ocenie tajemnicę przedsiębiorstwa każdej Strony w zakresie informacji
handlowych i innych, o której mowa w art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej tajemnicą
handlową, pod warunkiem, że obowiązek ujawnienia informacji, o których mowa w §12 umowy nie
został nałożony na strony przez upoważnione władze i w granicach bezwzględnie obowiązujących
norm prawnych.
3. Ochronie podlegają informacje określone przez każdą ze Stron jako stanowiące tajemnicę
handlową, przekazane we wszelkich formach (w tym: pisemnej, elektronicznej). W szczególności
dotyczy to wszelkich informacji technicznych, ekonomicznych, finansowych, prawnych, handlowych
i organizacyjnych drugiej Strony, uzyskanych od tej Strony.
4. Strony mogą wykorzystywać uzyskane informacje jedynie w sposób zgodny z niniejszą umową i
umowami zawartymi w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć.
5. Strony zobowiązują się do niewykorzystywania informacji stanowiących tajemnicę handlową do
przedsięwzięć innych niż z udziałem Strony udzielającej informacji.
6. Postanowienia o zachowaniu tajemnicy handlowej nie mają zastosowania do informacji, które:
1) są opublikowane, znane urzędowo lub podane do wiadomości publicznej bez naruszenia
postanowień niniejszej Umowy,
2) zostały przekazane przez osobę trzecią bez naruszenia jakichkolwiek zobowiązań o
nieujawnieniu stosunku do Stron,
3) zostają podane przez jedną ze Stron na podstawie pisemnej zgody drugiej strony.
7. Strony ponoszą odpowiedzialność cywilnoprawną w zakresie udostępniania informacji objętych
tajemnicą handlową.
8. Strony zobowiązują się również do zapewnienia zachowania tajemnicy przez swoich
pracowników i współpracowników oraz przedsięwzięcia odpowiednich zabezpieczeń przed jej
ujawnieniem.
§13. Postanowienia końcowe
1. Strony deklarują polubowne rozstrzyganie sporów. W przypadku nie dojścia do porozumienia na

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt realizowany przez Uniwersytet Opolski
pn. „Innowacyjność kluczem rozwoju”

drodze polubownej, wszelkie spory pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą rozstrzygane
przez
sąd powszechny właściwy dla siedziby Wykonawcy.
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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