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ZAPYTANIE OFERTOWE 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

Nazwa zadania:  

Opracowanie modułu prawnego w ramach szkolenia dotyczącego sukcesji firm rodzinnych  
 
I. Zamawiający 
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Technologii Eksploatacji 
ul. Pułaskiego 6/10  
26-600 Radom 
Tel.: (48) 364-42-41, fax: (48) 364-47-60 
Adres strony internetowej: http://www.itee.radom.pl.  
Adres poczty elektronicznej: instytut@itee.radom.pl (ogólny) lub ludmila.walaszczyk@itee.radom.pl 
(kierownik projektu ENTERtransfer) 
Godziny pracy: 7:30 do 15:30  

II. Opis przedmiotu zamówienia 
W okresie VI.2017 – V.2020 Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Technologii Eksploatacji 
uczestniczy w realizacji międzynarodowego projektu ENTERtransfer „Rozwój innowacji 
gospodarczych i społecznych poprzez utworzenie środowiska sprzyjającego sukcesji przedsiębiorstw” 
(dalej również jako: Projekt).  
Projekt ENTERtransfer ma na celu ułatwienie sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych na poziomie 
krajowym i międzynarodowym. W ramach projektu zostaną opracowane innowacyjne narzędzia i 
usługi, które usprawnią proces sukcesji przedsiębiorstw i pomogą w utrzymaniu firm rodzinnych. 
Ponadto w ramach projektu zostanie utworzony portal kojarzeniowy dla firm oraz zostanie 
opracowany zestaw narzędzi wraz z praktycznymi wytycznymi zarówno dla firm jak i osób 
zainteresowanych sukcesją oraz strategie tworzenia korzystnych warunków dla sukcesji 
przedsiębiorstw.  
 
Jednym z działań zaplanowanych w projekcie jest opracowanie szkolenia umożliwiającego nabycie 
przez przedsiębiorców firm rodzinnych oraz przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych wiedzy 
i umiejętności w zakresie sukcesji oraz zwiększenie ich świadomości na temat istoty sukcesji.  

Szkolenie będzie miało formę modułową. Jeden z modułów będzie dotyczył stanu prawnego w Polsce 
w zakresie sukcesji przedsiębiorstw. 
 

W związku z powyższym Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Technologii Eksploatacji zwraca się 
z prośbą o przedstawienie Państwa oferty na opracowanie modułu prawnego w ramach szkolenia 
dotyczącego sukcesji firm rodzinnych – z uwzględnieniem poniższych wymagań: 
 
 
1) Zadanie Wykonawcy – opracowanie modułu prawnego będącego elementem szkolenia dla 

przedsiębiorców firm rodzinnych oraz przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych. 
Moduł prawny powinien zawierać co najmniej następujące elementy:  

 Wskazanie aktów prawnych regulujących przeprowadzenie sukcesji w przedsiębiorstwie;  
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 Szczegółowy opis założeń Ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o Zarządzie sukcesyjnym 
przedsiębiorstwem osoby fizycznej; 

 Identyfikacja podstawowych zadań realizowanych przez zarządcę sukcesyjnego; 

 Ćwiczenia / zadania dla uczestnika szkolenia w ramach modułu (trzy rodzaje ćwiczeń / zadań: 
(1) wspólne dla przedsiębiorców i przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych; (2) tylko dla 
przedsiębiorców; (3) tylko dla przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych); 

 Test podsumowujący znajomość zagadnień w ramach modułu. 
2) Czas przeznaczony na naukę modułu prawnego wynosi co najmniej pół dnia szkoleniowego. 
3) Ćwiczenia / zadania dla uczestników modułu są zróżnicowane pod względem formy, np. praca w 

grupach, burza mózgów, quizzy, testu wyboru, itp. 
4) Moduł prawny będzie opracowany do dnia 20 października 2019 r. włącznie.  
5) Faktura lub rachunek zostaną przekazane Zamawiającemu w terminie do 25 października 2019 r. 
6) Treść modułu prawnego będzie opracowana w języku polskim.  
7) Do udziału w postępowaniu Zamawiający zaprasza Wykonawców, którzy zrealizują przedmiot 

Zamówienia samodzielnie i osobiście.  
8) Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją Zamówienia (np. 

dojazdy). Wszelkie koszty ponosi Wykonawca. 

 

Kod i nazwa CPV:  
80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe 
 
Niniejsze zamówienie jest udzielane w ramach projektu ENTERtransfer „Rozwój innowacji 
gospodarczych i społecznych poprzez utworzenie środowiska sprzyjającego sukcesji przedsiębiorstw” 
realizowanego w ramach programu INTERREG (nr CE 1158). 
 

III. Wymagania względem Wykonawcy (kryteria podmiotowe):  
Zamówienie może być udzielone wyłącznie Oferentowi spełniającemu poniższe warunki:  

1. Wykształcenie wyższe prawnicze (w przypadku gdy ofertę składa firma, osoba wskazana do 
wykonania zamówienia musi spełniać warunek posiadania wykształcenia wyższego prawniczego).  
2. Doświadczenie w opracowaniu programów szkoleniowych. 

IV. Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu 
Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, jeżeli jest powiązany z Zamawiającym osobowo 
lub kapitałowo.  
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami 
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru 
wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

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

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

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych od wykonawców. 

1. Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę – wg załącznika nr 1; 

2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – wg załącznika nr 2; 

3. Listę opracowanych programów szkoleniowych (tytuł szkolenia, podmiot zlecający).  
 

VIII.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
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Oferty należy składać do dnia: 2019-09-25 do godz. 16.00. 

Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu 
osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem 
rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 

Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego 
pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 

Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne 
dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego. 

Oferty można składać: 

W formie elektronicznej, jako załącznik w postaci zeskanowanej (preferowany format PDF), na adres 
e-mail:ludmila.walaszczyk@itee.radom.pl. Jako tytuł wiadomości należy wpisać: „Oferta 
ZS.400.P1.18.2019.LW”, 

lub w formie pisemnej, w siedzibie Zamawiającego Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut 
Technologii Eksploatacji, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, pokój nr 203 C. 

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, 
jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania jednej z form przewidzianych na składanie ofert. 

IX. Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, 

z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.  
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane 

z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.  
3. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.  
4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty związania ofertą.  
5. Ceny za wykonanie oferowanych części zamówienia należy przedstawić w „Formularzu 

ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.  
 
X. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 
1.1 oferta spełnia wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, 
1.2 oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 
1.3 wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego, 

2. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium: 

2.1. Cena – 30% 
2.2. Wykształcenie wyższe prawnicze – 40%  
2.3. Doświadczenie Wykonawcy w zakresie opracowania programów szkoleniowych – 30%. 

3. Oferta przedstawiająca najniższą cenę brutto za wykonanie zamówienia otrzyma 
maksymalną liczbę punktów za cenę – 30. Pozostałym ofertom, przypisana zostanie 
odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów, zgodnie z następującym 
wzorem: 

C  =  
Najniższa oferowana cena brutto 

x 30 Cena brutto w rozpatrywanej 
ofercie 

4. Wyksztalcenie wyższe prawnicze – Oferent uzyska albo 40 pkt (gdy posiada wykształcenie wskazane 
w Zapytaniu Ofertowym) lub 0 pkt. (gdy nie posiada wykształcenia wskazanego w Zapytaniu 
Ofertowym) 

5. Doświadczenie Wykonawcy w zakresie opracowania programów szkoleniowych. 
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DSz  =  

Liczba opracowanych programów szkoleniowych 

x 70 
Najwyższa liczba opracowanych programów 

szkoleniowych w ramach wszystkich zgromadzonych 
ofert 

6. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą łączną liczbę punktów to Zamawiający wybierze 
spośród tych ofert ofertę z najniższą ceną; a jeżeli nie będzie to możliwe z uwagi na fakt, że 
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, to Zamawiający wezwie tych Wykonawców do 
złożenia ofert dodatkowych. 

7. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, doliczy do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć 
zgodnie z tymi przepisami. 

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy 
dokumentów potwierdzających prawdziwość złożonych informacji. Jeżeli Wykonawca 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie złoży wymaganych dokumentów – jego oferta 
zostanie odrzucona. 

XI. Istotne dla stron postanowienia umowy 
1 Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego 

zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.  
2 Istotne postanowienia umowy zawarto w załączniku nr 3.  

 
XII. Warunki istotnych zmian umowy 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: 
1. w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub 

wymogów dotyczących realizacji Projektu w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu umowy, 

2. zmiany terminu realizacji umowy w przypadku, gdy wykonanie umowy w pierwotnym 
terminie nie jest możliwe z powodu wystąpienia okoliczności niezależnych od Oferenta. 

 

XIII. Klauzula w zakresie ochrony danych osobowych: 
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 Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut 

Technologii Eksploatacji z siedzibą w Radomiu 26-600, ul. K. Pułaskiego 6/10, KRS nr 

0000043623, NIP nr 796-003-58-05;  

 dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych w Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ –

Instytucie Technologii Eksploatacji: email: iodo@itee.radom.pl ; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

przeprowadzenia postępowania w związku z Zapytaniem Ofertowym nr ZS.400.P1.18.2019.LW 

prowadzonym w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19 lipca 2017r. zwane dalej „Wytycznymi”; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o powołane Wytyczne; 

mailto:iodo@itee.radom.pl
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 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do rozliczenia Projektu 

lub okres realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania w związku 

z Zapytaniem Ofertowym oraz nie dłużej, aniżeli okres przedawnienia roszczeń związanych 

z realizacją tej umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem związanym z 

udziałem w postępowaniu związku z Zapytaniem Ofertowym; brak podania tych danych 

uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w tym postepowaniu i zawarcie umowy;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 

− na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

XIV. Załączniki 
Załączniki do zapytania ofertowego: 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1. 

2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – załącznik nr 2 

3. Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 3. 
 
Radom, 2019-09-17 
 
Podpisała: dr Ludmiła Walaszczyk – kierownik projektu ENTERtransfer nr CE 1158 
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FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

 
Dane dotyczące wykonawcy: 

Nazwa / Imię              
i nazwisko 

 

Adres  

Nr telefonu/faks  

nr PESEL / NIP  

Adres e-mail do prowadzenia korespondencji elektronicznej: 

 

 
Dane dotyczące zamawiającego: 
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Technologii Eksploatacji  
ul. Pułaskiego 6/10  
26-600 Radom 
 
Zobowiązania wykonawcy: 
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie modułu prawnego w ramach szkolenia 
dotyczącego sukcesji dla przedsiębiorców firm rodzinnych oraz przedstawicieli władz regionalnych i 
lokalnych, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytani 
ofertowym, na następujących warunkach:  

cena netto (PLN):  

słownie:  

podatek VAT:  wg stawki VAT:  

cena brutto:  

słownie:  

Informacja dot. powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:1 
Informuję, że: 

[ ] wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego2. 

[ ] wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 
w odniesieniu do następujących towarów lub usług2: 

………………………………………………………………………………………………… 

                                                 
1
 Obowiązek podatkowy u Zamawiającego powstaje m.in. w przypadku dostaw wewnątrzwspólnotowych lub 

odwróconego podatku VAT. W takim przypadku należny podatek VAT płaci bezpośrednio Zamawiający, a nie 
Wykonawca. Wykonawca powinien wówczas powtórzyć w formularzu ofertowym takie same ceny netto i 
brutto (bazową jest cena netto). 
2
 W nawiasie kwadratowym [ ] należy wstawić znak X (duża lub mała litera X) przy właściwej opcji. 
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………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub 
usług powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to: 

……………………………………………………… zł netto. 

Wykonamy zamówienie publiczne w terminie do:  

Termin płatności wynosi (liczba dni od daty odbioru):   

 
Oświadczenia wykonawcy. 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, nie wnoszę do niej żadnych 
zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

2. Oświadczam, że oferowana przeze mnie dostawa spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego 
dotyczące przedmiotu zamówienia. 

3. Oświadczam, że załączony do zapytania ofertowego wzór umowy został przeze mnie 
zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia 
umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw 
publicznych.  

5. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią pkt. XIII zapytania ofertowego i zostałem 
poinformowany o moich prawach w zakresie ochrony danych osobowych. 

 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy następujące dokumenty: 

1.  

2.  

3.  

 
Inne informacje wykonawcy:  
 

 

 

 
 

   

Miejscowość, data  Imię i nazwisko, 
podpis wykonawcy lub upoważnionego 

przedstawiciela wykonawcy 
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(miejscowość, data) 
DANE WYKONAWCY 

Nazwa / Imię i nazwisko / wykonawcy:  …………………………………… 

Adres wykonawcy: …………………………………….. 

Telefon: …………………………………………………….. 

E-mail: ………………………………………………………. 

Osoba do kontaktu: ………………………………….. 
 

Oświadczenie Wykonawcy 

Oświadczam, iż ubiegając się o udzielenie zamówienia (nr sprawy: ZS.400.P1.18.2019.LW) nie jestem 
powiązany/a z Zamawiającym Siecią Badawczą ŁUKASIEWICZ – Instytutem Technologii Eksploatacji, 
osobowo lub kapitałowo w rozumieniu zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 23.08.2017 r. 

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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub  

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli  

 

 

 

 

……………………………………………………………… 
Imię i nazwisko, 

podpis wykonawcy lub upoważnionego 
przedstawiciela wykonawcy 
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UMOWA nr ZS.400.P1.18.2019.LW                        
 

W związku z udziałem Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ– Instytutu Technologii Eksploatacji w realizacji 

międzynarodowego projektu ENTERtransfer „Rozwój innowacji gospodarczych i społecznych poprzez 

utworzenie środowiska sprzyjającego sukcesji przedsiębiorstw” (dalej również jako: Projekt) oraz po 

przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego nr ZS.400.P1.18.2019.LW z dnia 17/09/2019 r. 

(nazwa zadania: Opracowanie modułu prawnego w ramach szkolenia dotyczącego sukcesji firm 

rodzinnych), Strony zawierają niniejszą umowę. 
 

zawarta w dniu …………… pomiędzy: 

 

Siecią Badawczą ŁUKASIEWICZ – Instytutem Technologii Eksploatacji, ul. Pułaskiego 6/10, 26-

600 Radom, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod pozycją KRS 0000043623, NIP 

nr 796-003-58-05, a zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz 

(Dz.U.2019.534) będącym Instytutem tej Sieci działającym na podstawie dotychczasowego wpisu do 

KRS, zwanym dalej w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

Prof. dr hab. inż. Adama Mazurkiewicza – Dyrektora Instytutu, 

a 

……………………, zamieszkałą (z siedzibą) w …………….. pod adresem: ul. ………………., 

posiadającą numer PESEL (NIP) ………………., 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,  

o następującej treści: 
 

§ 1 
 

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do opracowania modułu prawnego 

w ramach szkolenia dotyczącego sukcesji firm rodzinnych.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania tego zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia – pkt. II zapytania ofertowego nr ZS.400.P1.18.2019.LW z dnia 17/09/2019. 

3. Termin wykonania dzieła: 20.10.2019. 

4. Wykonanie umowy oznacza odbiór dzieła potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez 

Zamawiającego i Wykonawcę. 

 

 

§ 2 
 

1. Zamawiający zobowiązuje się wypłacić Wykonawcy całkowite wynagrodzenie ryczałtowe w 

kwocie brutto: ……………. zł (tysiąc pięćset złotych brutto). 
2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone po wykonaniu umowy i będzie płatne 14 dni po wystawieniu 

rachunku w drodze przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 
 

§ 3 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany do osobistego wykonania umowy. Wykonawca może powierzyć 

osobom trzecim wykonanie umowy (dzieła) wyłącznie na podstawie uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego.  

2. Wykonawca obowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych 

w trakcie wykonywania umowy, w szczególności takich, których ujawnienie mogłoby narazić 

Zamawiającego na szkodę. 

3. Dopóki umowa nie została ukończona Zamawiający może odstąpić od niej ze skutkiem 

natychmiastowym lub dodatkowo dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych. 

4. W przypadku stwierdzenia, że dzieło, o którym mowa w §1 ust.1, w całości lub w części nie jest 

zgodne z parametrami określonymi w zapytaniu ofertowym z dnia 17/09/2019 r., lub nie jest 

kompletne - Zamawiający odmówi jego przyjęcia, sporządzając protokół zawierający przyczyny 

odmowy odbioru a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej 

w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy wymienionej w § 2 ust. 1. 
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§ 4 

 

1. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy podlega opodatkowaniu, Zamawiający podatek ten pobiera 

przy wypłacie wynagrodzenia. W przypadku, gdy wynagrodzenie nie podlega opodatkowaniu, 

Wykonawca jest zobowiązany to udokumentować. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów, które poniósł Zamawiający na 

skutek niepoinformowania lub błędnego poinformowania przez niego Zamawiającego o 

podstawie wymiaru składek społecznych. 

§ 5 
 

1. Wykonawca (autor) oświadcza, iż utwór (dzieło), o którym mowa w §1 ust.1, będzie oryginalny 

i nie będzie naruszać żadnych praw autorskich osób trzecich w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.2017.880 tj. z późn.zm, 

dalej „prawo autorskie”) oraz że jego prawa autorskie do tego utworu nie będą ograniczone w 

zakresie objętym niniejszą umową.  

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotowego dzieła 

na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 prawa autorskiego, w tym: utrwalania utworu 

w dowolnej technice, reprodukowania go (zwielokrotniania), rozpowszechniania 

zwielokrotnionych egzemplarzy, wprowadzania do obrotu egzemplarzy zwielokrotnionego 

utworu, wprowadzania utworu do pamięci komputera i do sieci Internet.  

3. W związku z treścią ust.1, Wykonawca zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń, 

które mogą być zgłoszone do Zamawiającego z tytułu wykonania przez niego niniejszej umowy. 

4. Autorskie prawa majątkowe do utworu przejdą na Zamawiającego po odebraniu dzieła. 

Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie, o którym mowa w §2 obejmuje wszystkie prawa 

autorskie będące przedmiotem niniejszej umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że udziela Zamawiającemu nieodwoływalnego upoważnienia do 

wykonywania osobistych praw autorskich w zakresie zgody na dokonywanie koniecznych zmian 

w odebranym dziele. Zamawiający ma prawo dokonania zmian utworu (dzieła) wynikających 

z uwarunkowań techniczno-redakcyjnych. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na rozpowszechnianie utworu bez podania jego imienia i nazwiska 

jako autora dzieła. Wykonawca oświadcza, że nie będzie wykonywał prawa do nadzoru nad 

sposobem korzystania z utworu poza sytuacjami uregulowanymi w niniejszej umowie. 

7. Wykonawca oświadcza, że Zamawiający wypełnił wobec niego obowiązek informacyjny 

wynikający z art. 13 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 - RODO). 
 

§ 6 
 

1. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

2. Spory mogące wyniknąć z umowy będą rozstrzygane polubownie a w przypadku braku 

porozumienia przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 
 

§ 7 
 

Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach jednakowej treści, po jednym dla każdej ze 

stron. 
 

WYKONAWCA              ZAMAWIAJĄCY 

 


