Pieszyce, dnia 12 czerwca 2018 roku
ZAPYTANIE OFERTOWE
Prosimy o złożenie oferty na wykonanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dla projektu pn. Rozbudowa i
nadbudowa Przychodni Miejskiej w Pieszycach (etap IV) na potrzeby opieki koordynowanej w POZ i AOS.
Zamawiający:
Zwracamy
sięPubliczny
z prośbą o
złożenie
oferty
na wykonanie:
Samodzielny
Zakład
Opieki
Zdrowotnej
Przychodnia Miejska w Pieszycach.
usługi
Adres:
opracowania
materiałów
edukacyjno-informacyjnych, ich wydruku
ul. Królowej
Jadwigi
1
NIP:i dostarczenia
8821847960 do siedziby Zamawiającego
58-250 Pieszyce
Telefon: 74 836 72 27
Osoba do kontaktów: Daniel Ekiel
1.

e-mail: przetargi@przychodniapieszyce.eu

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dla projektu:
Rozbudowa i nadbudowa Przychodni Miejskiej w Pieszycach (etap IV) na potrzeby opieki koordynowanej
w POZ i AOS, ich produkcja oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego.
Przedmiot umowy współfinansowany jest w ramach Priorytetu 6 Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
Nr wniosku o dofinansowanie: nr RPDS.06.02.00-02-0037/16.
Tytuł projektu: Rozbudowa i nadbudowa Przychodni Miejskiej w Pieszycach (etap IV) na potrzeby opieki
koordynowanej w POZ i AOS.
Oś priorytetowa: 6. Infrastruktura spójności społecznej
Działanie: 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną – konkursy horyzontalne (POZ i AOS – opieka
koordynowana)
2. Kody CPV:
 79800000-2 Usługi drukowania i powiązane;
 79821100-6 Usługi korektorskie;
 79822000-2 Usługi składu;
 79822500-7 Usługi projektów graficznych;
 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy.
3. Opis projektu:
Projekt zakłada rozbudowę i wyposażenie w sprzęt medyczny oraz system informatyczny siedziby
Zamawiającego, w celu poszerzenia dostępności usług medycznych w ramach POZ oraz AOS i podniesienia
ich jakości. Projekt obejmie mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego. Inwestycja to IV etap budowy.
Zostaną utworzone nowe strefy opieki nad pacjentami np.:
 poradnia geriatryczna działająca w zakresie ambulatoryjnej i środowiskowej opieki geriatrycznej
(usługi świadczone w przychodni i przez zespół opieki domowej);
 gabinety specjalistyczne: chirurgiczny, onkologiczny, leczenia bólu, rehabilitacyjny;
 sala zabiegowa będąca dopełnieniem dla poradni specjalistycznych i POZ, których pacjenci potrzebują
leczenia zabiegowego możliwego do przeprowadzenia poza oddziałami szpitalnymi;
 rehabilitacja lecznicza (to część projektu niekwalifikowana, ważna w budowie kompleksowego sytemu
opieki koordynowanej).
Projekt zakłada współdziałanie Wnioskodawcy z innymi podmiotami opieki zdrowotnej. Dla pacjenta
Przychodnia w Pieszycach będzie koordynatorem działań i organizatorem niezbędnych w procesie
leczniczym świadczeń także innych podmiotów. Realizacja projektu umożliwi przeniesienie części usług
zdrowotnych świadczonych w szpitalach do POZ i AOS. Efektem rzeczowym realizacji projektu będzie
dobudowana do istniejącego budynku nowej 4-kondygnacyjnej część i dwóch kondygnacji nad istniejącym
budynkiem. Poza pracami budowlanymi, planowany jest zakup sprzętu i wyposażenia oraz wykonanie
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systemu informatycznego (zakup oprogramowania, sprzętu i serwerów) umożliwiającego przepływ
danych i informacji o pacjencie pomiędzy podmiotami współpracującymi.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2.

3.

Termin realizacji zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do 31 maja 2019 r. Szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia
Zamawiający uzgodni z wybranym Wykonawcą.
Kryteria oceny ofert:
1.
Cena

Inne: Jakość materiału próbnego.

a) Zasady oceny kryterium "Cena" (C):
Zasady oceny kryterium „Cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia” (Ca).
Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:
Pi (Ca) = Ca min x 70
Cai
gdzie:
Pi(Ca)
Camin
Cai

liczba punktów, jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena brutto za realizację
przedmiotu zamówienia”
najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
cena oferty „i”

Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Cena
obejmuje wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją umowy, w szczególności: podatki związane
z wykonaniem przedmiotu umowy, koszty transportu, ubezpieczenia, itp.
Do oceny ofert będzie brana pod uwagę pozycja cena brutto z oferty Wykonawcy.
W powyższym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 70 pkt.
b) Zasady oceny kryterium „Jakość” (J)
W kryterium „Jakość” Zamawiający będzie przyznawał punkty za jakość przygotowanego materiału
próbnego (koncepcji) i portfolio. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia z formularzem oferty,
koncepcji wykonania materiałów informacyjnych i promocyjnych oraz portfolio.
Oferta w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 30 punktów.
Sposób oceny oferty w kryterium „Jakość”:

Lp

Pytanie:

1.

Czy przedstawiona koncepcja
realizacji materiałów
informacyjnych i promocyjnych
zawiera elementy
wzmacniające wizerunek SPZOZ
Przychodnia Miejska w
Pieszycach, jako placówki
realizującej projekt
koordynowanej opieki
zdrowotnej ?
Czy z przedstawionych w
koncepcji założeń wynika, że
materiały będą napisane i
zredagowane
w
sposób
dostosowany do odbiorcy ?
Czy próbki przedstawionych
materiałów i/lub wstępny opis

2.

3.

TAK
(liczba uzyskanych
punktów)

CZĘŚCIOWO
(liczba uzyskanych
punktów)

NIE
(liczba uzyskanych
punktów)

5

2,5

0

5

2,5

0

5

2,5

0
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4.

5.

6.

7.

proponowanej
grafiki
są
zaprojektowane
z
dostosowaniem do odbiorcy ?
Czy przedstawiona koncepcja
jest spójna, a jej poszczególne
elementy są zharmonizowane
(tzn. teksty i elementy wizualne
mogą być odbierane
pojedynczo, ale także łącznie, w
synergii formalnej i
merytorycznej)?
Czy proponowane w koncepcji
wykonanie materiałów
informacyjnych i promocyjnych
jest w standardzie
odpowiadającym oczekiwaniu
(np. jakość papieru, wydruku,
kolor, sposób zszycia...) i są
spójne?
Czy oferta opisuje wszystkie
elementy zamówienia
(poszczególne materiały) ?
Czy wstępny projekt składu jest
spójny (tzn. czy poszczególne
elementy do siebie pasują) pod
względem kolorystyki, doboru
elementów graficznych (ikon),
elementów ilustracyjnych i
czcionek ?
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1,5

0

5

2,5

0

2

0

0

5

2,5

0

Ocena ofert pod kątem kryterium „Jakość” zostanie dokonana przez członków komisji powołanej przez
Zamawiającego na kartach indywidualnej oceny ofert. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać
oferta wynosi 30 pkt. Liczba punktów zostanie obliczona na podstawie średniej arytmetycznej punktów
przyznanych przez wszystkich członków komisji przetargowej.
2. Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w
ostatecznej ocenie punktowej. Ocena punktowa oferty „i” będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po
przecinku liczbą wynikającą z zsumowania liczby punktów, jakie otrzyma ta oferta za poszczególne
kryteria:
Pi = C + J
gdzie :
Pi
ocena punktowa oferty „i”
C+T
suma liczby punktów jakie otrzyma oferta „i” za poszczególne kryteria.
3.

4.

5.

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki
sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z
najniższą ceną , a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Z wykonawcą zostanie zawarta umowa.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie terminu jej wykonania, na swój wniosek lub
wniosek Wykonawcy z tym, że Wykonawca może go złożyć, o ile przyczyny wydłużenia terminu wykonania
zamówienia będą spowodowane działaniem lub zaniechaniem Zamawiającego. Zmiany umowy nie mogą
prowadzić do zmiany charakteru umowy a konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami,
których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.
Wzór umowy stanowią załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
Sposób składania ofert.
Oferty należy składać w terminie określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym:
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pisemnie
6.

faksem

drogą elektroniczną na adres
osoby wskazanej do kontaktu

Sposób przygotowania oferty:
Forma pisemna:
Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze lub nieścieralnym
atramentem, należy umieścić w zamkniętej kopercie opisanej:
nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres oferenta, napis:
Wykonanie materiałów informacyjnych i promocyjnych ich produkcja oraz dostarczenie do siedziby
Zamawiającego.
Forma elektroniczna:
Ofertą w formie elektronicznej jest oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oferta
elektroniczna winna być przygotowana tak jak oferta składana w formie pisemnej – skany podpisanych
dokumentów należy przesłać na adres e-mail pracownika Zamawiającego wskazanego do kontaktów w sprawie
procedury zamówienia. W tytule e-mail powinna znaleźć się informacja o tym, że e-mail zawiera ofertę w
odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

7.

Kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
b) Koncepcja realizacji materiałów informacyjnych i promocyjnych to opis pomysłu na materiały (artefakty,
teksty), które wykorzystywane (publikowane) będą w trakcie realizacji projektu Rozbudowa i nadbudowa
Przychodni Miejskiej w Pieszycach (etap IV) na potrzeby opieki koordynowanej w POZ i AOS. Ich celem jest
ułatwienie dotarcia do potencjalnych uczestników projektu oraz przekazanie wiedzy o współfinansowaniu
projektu z środków UE. Ponieważ Zamawiający przewidział wykorzystanie różnych form przekazu,
koncepcja powinna zawierać wstępny opis (mile widziane ilustracje) pomysłu na poszczególne grupy
materiałów (np. ulotki, plakaty etc). Koncepcja powinna opisywać zarówno zamierzenia dotyczące
wyglądu materiałów (kolorystyki, wielkości, stylu, sposobu ilustrowania itp.) jak i treści (m.in. jakiego typu
treści miałyby być umieszczone na poszczególnych materiałach).
c) Portfolio, które powinno zawierać materiały tożsame z przedmiotem zamówienia, w tym przykład
publikacji dotyczącej zagadnień związanych merytorycznie z problematyką zdrowotną i/lub
funkcjonowaniem opieki medycznej, w postaci wydrukowanej i/lub elektronicznej (co najmniej 1
wydawnictwo). Wykonawca może opisać kompetencje osób zaangażowanych w produkcję - redaktor
merytoryczny, redaktor językowy, korektor, grafik, producent itp;
d) Wykaz zrealizowanych usług według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;
e) Stosowne pełnomocnictwo - w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba działająca w imieniu wykonawcy
lub gdy ofertę podpisuje pełnomocnik osoby fizycznej;
f) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zapytania ofertowego.
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
a. nie podlegają wykluczeniu z przyczyn wskazanych w pkt. 7.2 i 7.3 niniejszego zapytania ofertowego;
b. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, określone
przez Zamawiającego.
2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, w
zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie
wierzycieli przez likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1508 z późn. zm.) (lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.)
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8.

3. Wykonawca naruszający zasadę braku konfliktu interesów podlega wykluczeniu z postępowania objętego
zapytaniem ofertowym. Złożona przez niego oferta nie będzie podlegała ocenie.
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie zostanie udzielane podmiotom powiązanym z
Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 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:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
4. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeśli
przedłoży Zamawiającemu – Wykaz zrealizowanych usług (załącznik nr 3) w którym wskaże swoje
doświadczenie w realizacji materiałów (usług) promocyjnych i/lub informacyjnych i/lub edukacyjnych
związanych z problematyką zdrowotną i/lub funkcjonowaniem opieki medycznej, wykonanych w ciągu
ostatnich trzech lat licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego – co najmniej jedna usługa.
5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą: „spełnia-nie
spełnia” na podstawie złożonych oświadczeń, dokumentów wymaganych przez Zamawiającego.
Niespełnienie chociaż jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą. Na każdym etapie oceny Zamawiający
może wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub dodatkowych dokumentów potwierdzających
spełnienie jakiegokolwiek z ww. warunków.
6. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Inne istotne postanowienia:
1) Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
2) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
3) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5) Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
6) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod
uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane
rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania 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.
7) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty. Wykonawca może zostać zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w
terminie określonym przez Zamawiającego.
8) Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi pisemnie o tym fakcie
Wykonawców.
9) Zamawiający informuje, iż zaleca porozumiewanie się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.
10) Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki ochrony
prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579 z późn. zm.).
11) Zapytanie ofertowe Zamawiającego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
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9.

Otrzymanie w wyniku niniejszego postępowania ofert nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia
przez Zamawiającego oraz nie stanowi podstawy do roszczenia ze strony Wykonawcy o zawarcie umowy.
12) Niniejsze zapytanie oraz określone w nich warunki mogą być przez Zamawiającego zmienione lub
odwołane.
13) Zamawiający zastrzega sobie prawo:
a. prowadzenia negocjacji z wybranym wykonawcą,
b. przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu związania ofertą.
Miejsce i termin składania ofert (termin składania ofert jest to data i godzina otrzymania oferty przez
Zamawiającego):
1. Termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia:29.06.2018 r.
Godzina: 12:00
2. Miejsce składania ofert pisemnych:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. pod adresem wskazanym w komparycji zapytania
ofertowego.
3. Miejsce składania ofert w wersji elektronicznej:
Oferty w wersji elektronicznej należy wysłać na e-mail osoby wskazanej do kontaktu.

JERZY
WESTER;
SP ZOZ
PIESZYCE

Elektronicznie
podpisany przez
JERZY WESTER;
SP ZOZ PIESZYCE
Data: 2018.06.12
12:06:23 +02'00'

…….…………………………………………..………………………….
[podpis]
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dla projektu:
Rozbudowa i nadbudowa Przychodni Miejskiej w Pieszycach (etap IV) na potrzeby opieki koordynowanej
w POZ i AOS, ich produkcja oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego.
Przedmiot umowy współfinansowany jest w ramach Priorytetu 6 Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
Nr wniosku o dofinansowanie: nr RPDS.06.02.00-02-0037/16.
Tytuł projektu: Rozbudowa i nadbudowa Przychodni Miejskiej w Pieszycach (etap IV) na potrzeby opieki
koordynowanej w POZ i AOS.
Oś priorytetowa: 6. Infrastruktura spójności społecznej
Działanie: 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną – konkursy horyzontalne (POZ i AOS – opieka
koordynowana)
Dokumentacja działania 6.2 dostępna jest: http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-konkursie-w-ramachdzialania-6-2-inwestycje-w-infrastrukture-zdrowotna-konkurs-horyzontalny/
Zamawiający zaleca przeczytanie dokumentacji.
2. Cel i skrócony opis Projektu:
1. Krótki opis projektu:
Projekt zakłada rozbudowę i wyposażenie w sprzęt medyczny oraz system informatyczny siedziby
przychodni, w celu poszerzenia dostępności usług medycznych w ramach podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ) oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS). Inwestycja to IV etap budowy.
Zostaną utworzone nowe strefy opieki nad pacjentami np.:
 poradnia geriatryczna działająca w zakresie ambulatoryjnej i środowiskowej opieki geriatrycznej
(usługi świadczone w przychodni i przez zespół opieki domowej);
 gabinety specjalistyczne chirurgiczny, onkologiczny, leczenia bólu, rehabilitacyjny;
 sala zabiegowa będąca dopełnieniem dla poradni specjalistycznych i POZ, których pacjenci
potrzebują leczenia zabiegowego możliwego do przeprowadzenia poza oddziałami szpitalnymi;
 rehabilitacja lecznicza (to część projektu niekwalifikowana, ważna w budowie kompleksowego
sytemu opieki koordynowanej).
Projekt zakłada współdziałanie Wnioskodawcy z innymi podmiotami opieki zdrowotnej z regionu. Dla
pacjenta Przychodnia w Pieszycach będzie koordynatorem działań i organizatorem niezbędnych w
procesie leczniczym świadczeń także innych podmiotów. Realizacja projektu umożliwi przeniesienie
części usług zdrowotnych świadczonych w szpitalach do POZ i AOS. Efektem rzeczowym realizacji
projektu będzie dobudowanie do istniejącego budynku nowej 4-kondygnacyjnej część i dwóch
kondygnacji nad istniejącym budynkiem. Poza pracami budowlanymi, planowany jest zakup sprzętu i
wyposażenia oraz wykonanie systemu informatycznego (zakup oprogramowania, sprzętu i serwerów)
umożliwiającego przepływ danych i informacji o pacjencie pomiędzy podmiotami współpracującymi.
2. Cele projektu:
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług medycznych. Realizacja
projektu prowadzić będzie do osiągnięcia następujących celów szczegółowych:
a. utworzenie nowych stref opieki nad pacjentami (opisanym w pkt 2.1) wypełniających luki w systemie
opieki zdrowotnej w regionie, będących odpowiedzią na zidentyfikowane problemy zdrowotne w
dużej mierze związane z sytuacją demograficzną oraz konieczność wydłużenia aktywności
zawodowej;
b. koordynacja w obrębie jednej placówki pełnego procesu diagnostyki, leczenia zabiegowego i opieki
środowiskowej oraz wynikająca z tego racjonalizacja kosztów;
c. optymalizacja kosztów koordynowanej opieki zdrowotnej nad pacjentami współpracujących i
partnerskiej placówek;

7

d.
e.

f.

g.

przeniesienie niektórych procedur z systemu opieki szpitalnej do AOS, co pozwoli skrócić czas
leczenia oraz spowoduje większą dostępność do wykonywanych zabiegów;
zmniejszenie dysproporcji w dostępie do nowoczesnej opieki medycznej oraz poprawa warunków
życia lokalnej społeczności poprzez wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego: mieszkańcy będą mieli
dostęp do najwyższej jakości usług medycznych niezależnie od sytuacji materialnej, nie będą musieli
ponosić kosztów związanych z dojazdem do oddalonych placówek medycznych;
wdrożenie nowoczesnych rozwiązań ICT w dziedzinie służby zdrowia: stworzony system ICT pozwoli
na koordynację podejmowanych procedur wobec pacjentów (diagnostyka, kierowanie na badania,
rejestracja);
rozwój współpracy z innymi ośrodkami leczniczymi i organizacjami społecznymi: w ramach
koordynowanej opieki zdrowotnej (KOZ) współpracować będą podmioty lecznicze (m.in. wykonując
usługi, których nie świadczą współpracujące jednostki) oraz organizacje pozarządowe (m.in. w
zakresie opieki środowiskowej).

3. Wymagania dotyczące wykonania zamówienia:
Zamówienie obejmuje opracowanie, przygotowanie, produkcję, dostarczenie do siedziby Zamawiającego
materiałów informacyjnych i promocyjnych. Do każdej z wymienionych form przekazu przypisany jest
konkretny cel, powiązany z realizacją poszczególnych działań w Projekcie, a równocześnie wszystkie
materiały powinny w spójny i przemyślany sposób realizować cel nadrzędny: upowszechnić wiedzę o
projekcie i zachęcić odbiorców do korzystania z nowej formy opieki zdrowotnej (KOZ) jaką umożliwi
inwestycja realizowana dzięki wsparciu środków europejskich.
Realizacja zamówienia związana jest z koniecznością:
1. Przygotowania i opracowanie spójnej koncepcji merytorycznej i graficznej wszystkich materiałów,
dostosowanej do odbiorców przekazu.
2. Napisania i zredagowania niezbędnych treści. Zamawiający zastrzega sobie prawo ingerencji w
zawartość merytoryczną materiałów na każdym etapie ich przygotowania. Zamawiający niezwłocznie
po podpisaniu umowy dostarczy Wykonawcy niezbędne informacje dotyczące samego Projektu.
3. Pozyskania lub wykonania niezbędnych ilustracji (np. zdjęć, rysunków, wykresów), jeśli
zaproponowana koncepcja zakłada ich wykorzystanie.
4. W przypadku wykorzystania w ilustracjach wizerunków osób trzecich / w tekstach treści autorstwa
osób trzecich, na Wykonawcy spoczywa obowiązek stosownego zabezpieczenia ich praw.
5. Przygotowania i uzgodnienia z Zamawiającym projektów wszystkich materiałów objętych
zamówieniem, niezależnie od zakładanych sposobów / kanałów ich rozpowszechnienia (publikacji).
Materiały informacyjne i promocyjne zawierać będą logotypy m.in.: Projektu, Zamawiającego, herb
województwa dolnośląskiego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz spełniać będą warunki
wskazane w dokumentach:
a) Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie
informacji i promocji – do umów podpisanych po 1 stycznia 2018 r.;
b) Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki
spójności na lata 2014-2020 – dla umów podpisanych od 1 stycznia 2018 roku
Zasady promocji wraz z wzorami znaków dostępne są: http://rpo.dolnyslask.pl/realizuje-projekt/poznajzasady-promowanie/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-umowy-podpisane-od-1-stycznia-2018roku/.
6. Redakcją i korektą językową tekstów materiałów informacyjnych i promocyjnych.
7. Dostarczeniem Zamawiającemu wydruku próbnego materiałów informacyjnych i promocyjnych do
ostatecznej akceptacji.
8. Składu, łamania i przygotowania do druku/produkcji zaakceptowanych przez Zamawiającego
materiałów informacyjnych i promocyjnych.
9. Produkcję / druk i dostawę materiałów do siedziby Zamawiającego.
10. Dostarczeniem materiałów i ostatecznych wersji na płycie CD/DVD (format PDF) do siedziby
Zamawiającego.
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4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Nazwa materiału
LP promocyjnego i
informacyjnego:

1

2

3

Minimalne wymogi:

Wymagania w zakresie wykonania:

 Zamówienie obejmuje wykonanie i
dostawę oraz montaż tablicy.
Minimalny rozmiar wynosi 80x120
cm (wymiary europalety).
 Tablica powinna być wykonana z
materiału
trwałego
z
wykorzystaniem
nieblaknących
farb/atramentów np. na podkładach
z blachy ocynkowanej, natomiast
lico tablicy może być wykonane
dowolną techniką (sitodruk, druk
wielkoformatowy,
folia
Wykonanie 1
samoprzylepna - folia odblaskowa II
tablicy
generacji
biała)
zapewniającą
pamiątkowej
trwałość i niezmienność kolorystyki,
pełen kolor nadruku;
 Tablica przystosowana do montażu
na zewnątrz - słupki mocujące – rura
ocynkowana Ø60 2 szt. po 450 m
długości każdy wraz z uchwytami
mocującymi tablicę;
 Napisy na tablicy powinny zostać
wykonane w sposób czytelny i
trwały. Miejsce montażu zostanie
ustalone przez Zamawiającego z
Wykonawcą
po
udzieleniu
zamówienia.
Zamawiający oczekuje przedstawienia
koncepcji, od której zależą rodzaje
Wykonanie
materiałów / formy i kanały dotarcia do
publikacji
odbiorców. Określenia publikacja w
promujących
znaczeniu upowszechnienie nie należy
projekt i
ograniczać wyłącznie do publikacji
informujących o
drukowanych, więc ich katalog
finansowaniu go z
pozostaje otwarty:
środków Unii
- broszury, ulotki, plakaty, artykuły
Europejskiej
prasowe, listy, banery, filmy, nagrania
audio, wizualizacje itp.
Opis dla pacjentów i potencjalnych
Opisu projektu i
pacjentów. Opis musi zawierać
informacji o
informacje wyjaśniające czym jest KOZ,
współfinansowaniu
zawierające opis projektu, zachęcające
na stronie
do skorzystania z tej formy opieki
internetowej.
zdrowotnej.
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 Tablica musi zawierać: nazwę
beneficjenta, tytuł projektu, cel
projektu, znak FE, barwy RP, znak
UE oraz herb lub oficjalne logo
promocyjne województwa (jeśli
realizujesz projekt finansowany
przez program regionalny), adres
portalu www.mapadotacji.gov.pl.
 Tablica mam być wykonana zgodnie
ze
wzorem
wskazanym
w
Podręczniku
wnioskodawcy
i
beneficjenta programów polityki
spójności 2014-2020 w zakresie
informacji i promocji – do umów
podpisanych po 1 stycznia 2018 r.
oraz spełniać inne wymogi i warunki
wskazane w tym dokumencie dla
tablic pamiątkowych.

Zależnie od zaproponowanych form,
materiały muszą być wykonane na
nośnikach i w standardach
zapewniających trwałość i estetykę,
łatwość w odbiorze.
Wszystkie materiały muszą zawierać
stosowne oznakowanie i opis zgodnie z
pkt.
3
Wymagania
dotyczące
wykonania zamówienia.

Teksty i elementy wizualizacyjne muszą
być wykonane zgodnie z najnowszą
wiedzą dotyczącą e-komunikacji.

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
WZÓR FORMULARZA OFERTY
I. ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Pieszycach (dalej: Zamawiający)
Adres:
ul. Królowej Jadwigi 1
58-250 Pieszyce

NIP: 8821847960
Telefon: 74 836 72 27

II. WYKONAWCA:
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na materiałów informacyjnych i promocyjnych dla projektu pn.
Rozbudowa i nadbudowa Przychodni Miejskiej w Pieszycach (etap IV) na potrzeby opieki koordynowanej w POZ i
AOS.
1. Oferuję (-my) następującą cenę za realizację niniejszego zamówienia:
………………………………………………………….zł netto (słownie: …………………………………………………………………………………..)
plus należny podatek VAT (………%) ………………………………………………………………………………………………………… złotych
co stanowi ………………………………………………………………….. zł brutto (słownie: ………………………………………………….. zł)
2. Akceptuję / -my termin wykonania zamówienia określony w zapytaniu ofertowym.
3. Oświadczam / -y, że zapoznałem / -liśmy się z zapytaniem ofertowym Zamawiającego i uznaję /-emy się za
związanych określonymi w nim zasadami postępowania oraz iż spełniamy wszystkie warunki wskazane w
pkt. 7 zapytania ofertowego.
4. Zobowiązuję / -emy się, w przypadku wyboru mojej / naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w
niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Oświadczam / -y, że uważam / -y się za związanego /-ych ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego
terminu otwarcia ofert.
6. Oświadczam / -y, że nie jestem / -śmy podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo.1
7. Załącznikami do niniejszej oferty są:……………………………………………………………………….………………………………
Osoby wyznaczona/e do współpracy z Zamawiającym przy realizacji umowy::( nr tel., faksu, e – mail)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data i podpis:

1

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie zostanie udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 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:
a)
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b)
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c)
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d)
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
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Załącznik nr 3 – wzór wykazu zrealizowanych usług

Wykaz zrealizowanych usług

WYKONAWCA:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
zrealizowałem (-zrealizowaliśmy) następujące usługi:

L.p.

Przedmiot usługi

Data zrealizowania
(w formacie mm.rrrr
lub
mm.rrrr - mm.rrrr)

Wartość usługi

Odbiorca
(nazwa, adres, nr telefonu
do kontaktu)

1.
2.
3.

W kolumnie: Przedmiot usługi wykonawca powinien wskazać usługi potwierdzające jego doświadczenie w
realizacji materiałów (usług) promocyjnych i/lub informacyjnych i/lub edukacyjnych związanych z
profilaktyką zdrowotną i/lub funkcjonowaniem opieki medycznej, wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat
licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego

Data i podpis
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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
Wzór umowy
zawarta dnia …………………………….. roku w Pieszycach pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Pieszycach z siedzibą
w Pieszycach, adres: ul. Królowej Jadwigi 1, 58-250 Pieszyce, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
pod numerem KRS 0000066398, NIP 8821847960, REGON891100480, który reprezentuje:
Jerzy Wester – kierownik publicznego zakładu opieki zdrowotnej
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….zwanym/ą
w dalszej części umowy Wykonawcą.

1.

2.
3.

1.

2.

3.

1.
2.

3.
4.
5.

§1
Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawa przez Wykonawcę materiałów
informacyjnych i promocyjnych na potrzeby projektu Rozbudowa i nadbudowa Przychodni Miejskiej w
Pieszycach (etap IV) na potrzeby opieki koordynowanej w POZ i AOS opisanych w szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia oraz ofercie Wykonawcy, stanowiących do umowy.
Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i na własne ryzyko dostarczyć przedmiot umowy do siedziby
Zamawiającego wskazanej w komparycji Umowy.
Po wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego z dniem przekazania
przedmiotu umowy, autorskie prawa majątkowe do utworów na wszystkich polach eksploatacji znanych
stronom obejmujących zwielokrotnianie i rozpowszechnianie utworów w ramach wynagrodzenia
wskazanego w § 2, zgodnie z wzorem umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe – załącznik nr 2 do
umowy. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe, nie wnosi
do niego żadnych uwag i zobowiązuje się go podpisać najpóźniej w dniu wskazanym w zdaniu pierwszym.
§2
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy opisany w § 1 umowy kwotę
………………. netto (słownie:…………………) plus należny podatek VAT wg właściwych przepisów prawa
podatkowego płatną w następujących częściach:
a) …………………….. za wykonanie ………………………….
b) …………………….. za wykonanie ………………………….
Cena określona w ust. 1 obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za
wykonanie przedmiotu umowy. Cena obejmuje wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją umowy, w
szczególności: podatki związane z wykonaniem przedmiotu umowy, koszty transportu, ubezpieczenia, itp.
Zamawiający dokona zapłaty ceny Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury / faktury częściowej na rachunek bankowy wskazany w fakturze.
§3
Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami umowy i kompletnie z
punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z opisem,
o którym mowa w § 1, i wymaganiami Zamawiającego, obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności
zgodnie ze swoją ofertą.
Zamawiający wymaga, aby jakość przedmiotu umowy była zgodna z wymaganiami określonymi w
załączniku nr 1 do umowy, zaś Wykonawca zobowiązuje się taki przedmiot umowy wykonać.
Wykonawca zobowiązany jest do współpracy w zakresie określonym w § 1 z pracownikami wskazanymi
przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy spełniający będą warunki wskazane w:
a) Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie
informacji i promocji - do umów podpisanych po 1 stycznia 2018 r.;
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b)

Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki
spójności na lata 2014-2020 – dla umów podpisanych od 1 stycznia 2018 roku.

§4
Termin wykonania przedmiotu umowy upływa …………………………. 2018 r. Terminy wykonania poszczególnych
części przedmiotu Umowy wskazano w załączniku nr 4 Harmonogram do Umowy.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

1.

§5
Odbiór przedmiotu umowy lub jego części nastąpi w siedzibie Zamawiającego.
Dokumentem potwierdzającym odbiór przedmiotu umowy jest protokół odbioru.
W przypadku odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego, w szczególności z powodu wykrytych
wad w przekazywanym przedmiocie umowy, Strony nie sporządzą protokołu odbioru, a upoważniony
przedstawiciel Zamawiającego przekaże Wykonawcy podpisane przez siebie oświadczenie ze wskazaniem
zastrzeżeń co do przedmiotu umowy.
W przypadku stwierdzenia w przedmiocie umowy wad, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy
dodatkowy termin na dostarczenie przedmiotu umowy wolnego od wad, bez ponoszenia przez
Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
Jeżeli wady przedmiotu umowy usunąć się nie dadzą, lub termin na ich poprawienie lub dostarczenie
przedmiotu umowy wolnego od wad upłynie bezskutecznie, Zamawiający może od umowy odstąpić.
Zamawiający może odstąpić od umowy także co do części przedmiotu umowy.
Protokół odbioru oraz podpisana przez Strony niniejszej Umowy, umowa przenosząca autorskie prawa
majątkowe, wskazana w § 1 ust. 3, stanową podstawę do wystawienia faktury / faktury końcowej.
§6
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne przedmiotu umowy.
Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność oferowanego przedmiotu umowy
lub jego części z opisem zawartym w załączniku nr 1 do umowy.
Wykonawca oświadcza, że wykonany i dostarczony utwór jest wolny od wad fizycznych lub prawnych oraz
że służą mu wyłączne majątkowe prawa autorskie do wykonanych elementów utworu w zakresie
koniecznym do przeniesienia tych praw na Zamawiającego oraz, że prawa te nie są w żaden sposób
ograniczone. Nadto Wykonawca oświadcza, że rozporządzenie utworem nie narusza żadnych praw
własności przemysłowej i intelektualnej, w szczególności: praw patentowych, praw autorskich i praw do
znaków towarowych.
Strony ustalają, że gdyby okazało się, iż osoba trzecia zgłasza roszczenia pod adresem utworu, Wykonawca,
po zawiadomieniu przez Zamawiającego, nie uchyli się od niezwłocznego przystąpienia do wyjaśnienia
sprawy oraz wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, nadto, że zaspokoi wszelkie
uzasadnione roszczenia, a w razie ich zasądzenia od Zamawiającego regresowo zwróci Zamawiającemu
całość pokrytych przez nie roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty
procesu i obsługi prawnej.
W przypadku, gdy wykonanie przedmiotu umowy spowoduje naruszenie praw własności intelektualnej osób
trzecich lub wszczęty zostanie w tym zakresie spór, Wykonawca na wniosek Zamawiającego weźmie
bezpośredni udział w sporze z osobą trzecią w zakresie naruszenia przysługujących jej praw autorskich, o ile
spór taki oparty będzie na zarzucie osoby trzeciej, że korzystanie z wykonanego przedmiotu umowy przez
Zamawiającego w jakikolwiek sposób narusza prawa takiej osoby trzeciej.
Jeżeli utwór ma wady prawne lub zdarzenia, które uniemożliwią korzystanie z utworu i przysługujących
Zamawiającemu praw, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie innego utworu wolnego od wad, spełniającego wymagania określone w niniejszej umowie, oraz
naprawienia szkód powstałych z tego tytułu po stronie Zamawiającego. Zamawiający jest wtedy także
uprawnione do odstąpienia od umowy, co nie wyłącza obowiązku zapłaty przez Wykonawcę
odszkodowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

§7
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
a. odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca
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w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto za część, od której Zamawiający odstąpił;
odstąpienia przez Wykonawcę od umowy wskutek okoliczności, za które Zamawiający nie odpowiada –
10 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto za część, od której Zamawiający odstąpił;
c. opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części – w wysokości 0,2 % kwoty
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia;
d. opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia ustalonego na usunięcie wad, niezależnie od kary
wskazanej w punkcie c).
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z należnego mu wynagrodzenia.
3. Zapłata kary umownej nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania przez stronę zobowiązaną do jej
zapłaty.
4. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli
poniesiona przez niego szkoda przekracza wysokość kar umownych lub jeżeli szkoda powstała z powodów
nie objętych karą umowną.
b.

§8
Oprócz przypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego, Zamawiający może odstąpić od umowy
także w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wykonawca może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§9
Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą w sprawie przedmiotu zamówienia oraz jego odbioru jest Pan..
…………………………..
§ 10
1. Wykonawca, będący osoba fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wyraża pisemną zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie określonym w załączniku nr 4 do Umowy. Załącznik nr 3
przechowuje Zamawiający w swojej siedzibie.
2. Zamawiającemu powierzone zostało przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, zwany dalej Instytucją
Zarządzająca, przetwarzanie danych osobowych w ramach zbiorów danych osobowych:
a. Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa
Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014 – 2020;
b. Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych - na podstawie
Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach centralnego
systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Nr RPDS/02/2015 z
dnia 14.08.2015 r., zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju (Powierzającym) a
Instytucją Zarządzającą.
3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych wskazanego w ust. 2a jest
Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-114
Wrocław.
4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych wskazanego w ust. 2b jest
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507
Warszawa. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa
danych przetwarzanych w CST.
5. Zamawiający informuje Wykonawcę, iż Instytucja Zarządzająca zobowiązuje się do przetwarzania danych
osobowych pozyskanych w związku z realizacją Umowy wyłącznie do celów związanych z realizacją zadań
Instytucji Zarządzającej określonych w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz w celu
realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (w zakresie
zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, sprawozdawczości i raportowania w ramach Programu) oraz w celu
zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości
informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z Programu, w zgodzie z przepisami prawa.
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1.
2.

§ 11
Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy,
w całości lub w części.
Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszystkich postanowień niniejszej umowy.

§ 12
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 13
Strony dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory rozstrzygnąć polubownie. W przypadku, gdy nie dojdą do
porozumienia, spory rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron

Zamawiającego:

Wykonawca:

Załączniki:
 Nr 1 - szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia,
 Nr 2 – wzór umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe
 Nr 3 – wzór oświadczenia dotyczącego danych osobowych
 Nr 4 – Harmonogram.
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Załącznik nr 2 do umowy – wzór umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe

UMOWA
PRZENOSZĄCA AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE
zawarta dnia …………………………….. roku w Pieszycach pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Pieszycach z siedzibą
w Pieszycach, adres: ul. Królowej Jadwigi 1, 58-250 Pieszyce, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
pod numerem KRS 0000066398, NIP 8821847960, REGON891100480, który reprezentuje:
Jerzy Wester – kierownik publicznego zakładu opieki zdrowotnej
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….zwanym/ą
w dalszej części umowy Wykonawcą.
§1
Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, razem z
wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do
nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania _______ zatytułowanym „______________” (zwanym
dalej „utworem”) w kraju i za granicą.
§2
Przeniesienie prawa autorskiego, o którym mowa w § 1 obejmuje wszystkie znane pola eksploatacji, w
szczególności:
1) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w
jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym technika drukarską, techniką
zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub
czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne
korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,
2) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
3) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne
zmiany),
4) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i
reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie Utworu w ten
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności
elektroniczne udostępnianie na żądanie,
5) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,
6) nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) lub w sposób
przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe,
7) prawo do wykorzystywania utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu,
promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów
działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych,
8) prawo do rozporządzania opracowaniami utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym
udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji.
§3
Zamawiający nabywa na zasadach określonych w niniejszej umowie prawo do określania nazw utworu, pod
którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do
zarejestrowania na swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczony będzie utwór lub znaków towarowych
wykorzystanych w utworze.
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§4
Strony ustalają, że Zamawiający nie ma obowiązku rozpowszechniania utworów określonych w § 1. Nie
dokonanie rozpowszechniania tych utworów nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń wobec
Zamawiającego.
§5
W przypadku zaistnienia po stronie Zamawiającego potrzeby nabycia praw do Utworu na innych polach
eksploatacji niż określone w § 2, Zamawiający zgłosi taką potrzebę Wykonawcy i strony w terminie 10 dni zawrą
umowę przekazującą autorskie prawa majątkowe na tych polach eksploatacji na rzecz Zamawiającego – na
warunkach określonych w niniejszej umowie.
§6
Wynagrodzenie za przeniesienie całości autorskich praw majątkowych na rzecz na wszystkich wymienionych
polach eksploatacji zostało zawarte w wynagrodzeniu wskazanym w § 2 umowy ………….. z dnia ….. zawartej
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
§7
Wykonawca zobowiązuje się, iż nie będzie wykonywał przysługujących mu praw osobistych w sposób
ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu praw do utworu. W szczególności Wykonawca upoważnia
Zamawiającego do decydowania o publikacji utworu i decydowania o zachowaniu ich integralności.
§8
Wykonawca zobowiązuje się do nierejestrowania jako znaków towarowych, w imieniu własnym lub na rzecz
innych podmiotów, utworów graficznych stanowiących elementy utworu.
§9
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia pisemnej zgody wszystkich osób, których wizerunek jest
przedstawiony w przekazanych materiałach wytworzonych w Utworach, będących przedmiotem przeniesienia
praw autorskich, na nieodpłatne wykorzystanie tego wizerunku przez Zamawiającego i Województwo
Dolnośląskie, zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017
r. poz. 880, z późn. zm.). Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z
brakiem ww. zgody.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się odpowiednio przepisy polskiego prawa.
§ 11
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12
Wykonawca wyraża zgodę na może przenieść trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy,
w całości lub w części na Województwo Dolnośląskie.
§ 13
Sądem właściwym dla wszystkich spraw, które wynikną z realizacji tej umowy będzie sąd powszechny właściwy
dla miejsca siedziby Zamawiającego.
§ 14
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze
stron.
Zamawiającego:

Wykonawca:
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Załącznik nr 3 do umowy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie obejmującym:
Lp.
1
2
3

Zakres:
Nazwa wykonawcy
Kraj
NIP wykonawcy

przez Administratora Danych, którym jest:
a. Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu 50-411, Wybrzeże Słowackiego 12-14,
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - w odniesieniu do zbioru: „Baza danych związanych z
realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD
2014 – 2020”.
b. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą w przy pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
- w odniesieniu do zbioru: „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów
operacyjnych”.
Moje dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia
kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości
oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WD 2014 – 2020.
Wyrażam także zgodę na przekazywanie moich danych innym podmiotom (jeśli zachodzi taka potrzeba) w
związku z realizacją ww. celu.

18

