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Mazowieckiego na lata 2014-2020 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/02/2018 
 

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady 
konkurencyjności 

 

1.Nazwa i dane teleadresowe 
Zamawiającego: 

Jeremy Sp. z o.o. ul. Odlewnicza 5,  
03-231 Warszawa 
www.jeremy.pl 
e-mail: jeremy@jeremy.pl 

 
2. Nazwa beneficjenta 
oraz partnerów projektu 

Jeremy Sp. z o.o. ul. Odlewnicza 5,  
03-231 Warszawa 
www.jeremy.pl 
e-mail: jeremy@jeremy.pl 

 
3.Wspólny słownik 
zamówień ( CPV ) 

CPV 
• 73000000-2  Usługi badawcze i eksperymentalno-

rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze 
•  73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-

rozwojowe 
• 73200000-4 Usługi doradcze w zakresie badań i 

rozwoju 
• 73300000-5 Projekt i realizacja badań oraz rozwój 

4.Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia  jest zatrudnienie personelnu do 

realizacji zadań przedstawionych w załączniku nr 3 

5.Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia 
załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

6.Uprawnienia do 
wykonywania określonej działalności 
lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania. 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 
którzy spełniają warunki, dotyczące: 

1. posiadania wiedzy i kompetencji w zakresie 
objętym przedmiotem zamówienia; 

 

7.Wymagania dotyczące sposobu 
przygotowania ofert 

1. Oferta musi zawierać „Formularz ofertowy", zgodny ze 
wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania 
ofertowego  

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 
3. Oferta musi zawierać pełną nazwę oferenta, adres 

siedziby, dane kontaktowe (telefon, e-mail), NIP oraz 
datę sporządzenia 

4. Oferent jest obowiązany do wypełnienia „Formularza 
ofertowego" i określenia w nim cen na wszystkie koszty 
niezbędne do wykonania zamówienia. Ceny oferty 
muszą być przedstawione w PLN jako ceny brutto. 

5. Załączniki do zapytania ofertowego muszą zawierać 

http://www.jeremy.pl/
mailto:jeremy@jeremy.pl
http://www.jeremy.pl/
mailto:jeremy@jeremy.pl
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/73100000-3
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/73100000-3
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/73200000-4
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/73200000-4
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podpisy osób uprawnionych do reprezentacji oferenta. 
Wprowadzenie przez Oferenta zmian 
uniemożliwiających ocenę zgodnie z przyjętymi 
kryteriami w „Formularzu ofertowym" spowoduje 
odrzucenie oferty. 

6. Każdy z oferentów może złożyć jedną ofertę  
7. Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z 

przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od 
wyników postępowania. Organizator postępowania nie 
odpowiada za koszty poniesione przez oferentów w 
związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

8. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną 
(zawiązując konsorcjum), w tym przypadku podmioty te 
ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
umowy. 

9. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają 
pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 
reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia 
umowy. 

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia zobowiązani są załączyć do oferty 
pełnomocnictwo, z którego wynikać będzie 
umocowanie do reprezentowania wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 

11. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część 
załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę 
ściśle według postanowień niniejszego zapytania. 

12. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu ustawy z dnia 16.4.1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 153 poz. 1503 ze 
zm.) powinny być umieszczone w oddzielnej kopercie z 
napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa". Stosowne 
zastrzeżenie, co do tajemnicy przedsiębiorstwa, 
Wykonawca winien złożyć na „Formularzu Ofertowym". 
W sytuacji zastrzeżenia części oferty, jako tajemnicy 
przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do 
oferty załączyć uzasadnienie w kwestii związanej z 
informacją stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Niezłożenie stosownego uzasadnienia do oferty w 
części dotyczącej tajemnicy przedsiębiorstwa upoważni 
Zamawiającego do odtajnienia dokumentów i 
ujawnienia ich na wniosek uczestników postępowania. 

 

8.Warunki udziału w postepowaniu i 
ocena oferty 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, 
spełniający następujące warunki: 
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 Wykształcenie wyższe 

 Wiedza i umiejetności pozwalajajace na wykonanie 
zadań przedstawionych w zalączniku nr 3 
 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku, gdy 
Wykonawca załączy do oferty wykazy doświadczenia 
potwierdzające spełnianie ww. warunków tj.: 
 

1. Przesłanie CV 
2. Przesłanie ośwadczenia o posiadaniu kompetencji 

umozliwiajace wykonanie zadań zgodnie z 
załącznikiem nr 3 

  
Ponadto Wykonawca do oferty załączy oświadczenie iż 
posiada odpowiedni potencjał techniczny do wykonania 
zamówienia. 
 
Ocena spełniania warunków odbędzie się zgodnie z formułą 
„spełnia / nie spełnia”, na podstawie złożonych wraz z ofertą 
dokumentów oraz oświadczeń. 
 
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 
 
1. KRYTERIUM CENA – 90 PUNKTÓW 
 
Przez CENĘ rozumie się całkowite wynagrodzenie 
Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z 
realizacją przedmiotu zamówienia.  
 
Punkty będą liczone wg. poniższego wzoru: 
 
Najniższa cena 
-----------------------------  x 90 = ilość punktów 
Cena ocenianej oferty 
 
Najniższa cena otrzymuje 90 punktów 
 

3. KRYTERIUM  OKRES REALIZACJI ZADAŃ 
 

Ocena ofert w ramach tego kryterium dokonana będzie na 
podstawie oferty w której zosanie podany OKRES REALIZACJI 
ZADANIA WYRAŻONY W DNIACH 
 
W ramach kryterium Zamawiający przyzna punkty za  
Punkty będą liczone wg. poniższego wzoru: 
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Czas realizacji zadania  
na podstawie przysłanej oferty 
--------------------------------------------  x 10  = ilość punktów 
Największy czas realizacji zadania 
wśród nadesłanych ofert 
 
1. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert 
częściowych na zrealizowanie przedmiotu zamówienia dla 
każdego zadania osobno 
 
2. Ostateczna ocena punktowa oferty. 
Ocena punktowa oferty będzie zaokrągloną do dwóch miejsc 
po przecinku. 
1) Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia 
temu(tym) Wykonawcy (Wykonawcom), który uzyska 
najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie.  
2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie 
podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu punktów 
przyznanych w poszczególnych pod-kryteriach otrzyma 
największą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty 
najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny 
ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z ceną 
niższą. 
3) Przed zawarciem umowy Zamawiający może 
prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego 
oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z dwoma 
Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej, w 
szczególności jeśli oferty przekroczą kwoty, które 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 
lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen 
rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę 
zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi ze 
wszystkimi Oferentami negocjacje. Jeśli w wyniku negocjacji 
dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest 
złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni od dnia 
zakończenia negocjacji.  
 

9.Warunki zmiany umowy Opis zapisów dotyczących umowy 
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający z 
tytułu realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę 
ponosi pełną odpowiedzialność finansową, za nienależyte 
wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z umową o 
dofinansowanie projektu. 
Z uwagi na powyższe, Wykonawca przyjmuje do wiadomości, 
iż Zamawiający określił możliwe do zastosowania warunki 
zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy przez 
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Wykonawcę w niżej określony sposób.  
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za 
zwłokę w wykonaniu obowiązków dotyczących przedmiotu 
zamówienia, w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia brutto 
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w jego realizacji.  
b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za 
każdy przypadek nienależytego wykonania umowy, po 
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń, 
gdy w wyznaczonym terminie naruszenia te nie zostaną 
usunięte, w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto. 
c) W przypadku naliczenia 2 kar umownych Zamawiającemu 
przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.  
d) W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca 
zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% 
łącznego wynagrodzenia brutto. 
e) Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kwoty kary 
umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca 
wyraża zgodę bez konieczności dodatkowego 
powiadomienia. 
f) Jeżeli wysokość kar umownych nie pokryje poniesionej 
przez Zamawiającego szkody, przysługuje mu prawo 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 
g) Postanowienia niniejszego paragrafu pozostaną w mocy 
także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy. 
h) Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy 
wyłonionemu w niniejszym postępowaniu zamówień 
uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% 
wartości zamówienia określonego w zawartej z Wykonawcą 
umowie, o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym  
przedmiotem  zamówienia. W  takim  wypadku nie będzie  
konieczne  ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.      
i) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 
powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawierania umowy, Zamawiający może rozwiązać umowę w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. 
j) Płatności będą realizowane na podstawie wystawionego 
przez Wykonawcę rachunku/faktury VAT. 
 
Istotne postanowienia umowy 
 
Zamawiający dokona zmiany treści umowy w następujących 

okolicznościach: 
 
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów 
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w zakresie dotyczącym: zmian prawa podatkowego, w 
tym stawek podatku, uPzp, ustawy z dnia 2 lipca 2004 
r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.  z 2015 
poz.584, ze zm.), ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o 
zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2016 r., 
poz. 383 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze 
zm.). Zmiana regulacji określonych w zdaniu 
poprzednim musi wywierać bezpośredni wpływ na 
realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do 
modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których 
się odnosi, m.in. zmiana może prowadzić do 
wydłużenia terminu realizacji umowy oraz pozostałych 
terminów umowy; 

 
2) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem 

zmian wytycznych dotyczących POWER lub innych 
wytycznych i zaleceń mających bezpośredni wpływ na 
realizację przedmiotu umowy, zmiana ta dotyczyć może 
sposobu przeprowadzenia kontroli, wymagań 
określonych dla dokumentacji lub Zespołu kontrolnego 
i przeprowadzona może być jedynie w zakresie 
polegającym na dostosowaniu umowy do wytycznych 
dotyczących POWER lub innych wytycznych i zaleceń 
mających bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu 
umowy; 

 
3) konieczna będzie zmiana terminu zakończenia realizacji 

umowy w przypadku, gdy postępowanie o udzielenie 
niniejszego zamówienia przedłuży się o czas 
uniemożliwiający realizację zamówienia w pierwotnym 
terminie, lub zmiana terminu zakończenia realizacji 
umowy spowodowana będzie czynnikami niezależnymi 
od Zamawiającego i Wykonawcy, uniemożliwiającymi 
realizację zamówienia w pierwotnie określonym czasie, 
mającymi wpływ na jakość realizacji umowy lub 
osiągniecie celów umowy. 

 
4) gdy w związku z rozbieżnościami nastąpi potrzeba 

ujednolicenia zapisów umowy, a zmiana będzie 
umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie 
umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów 
przez strony. 

 

10.Składanie ofert 
częściowych 

Zamawiający  dopuszcza składanie ofert cząstkowych 

11. Forma, termin i miejsce 
składania oferty 

Ofertę należy złożyć przed upływem terminu składania ofert:  

 w formie zeskanowanego dokumentu drogą 
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elektroniczną[e-mail: jeremy@jeremy.pl; wówczas 
w temacie wiadomości należy wpisać Oferta w 
postępowaniu nr 1/02/2018 . 
Zamawiający potwierdzi pisemnie otrzymanie oferty  
w odpowiedzi na e-maila z załączoną ofertą.  
 

 pocztą na adres: siedziby Jeremy Sp. z o.o. ul. 
Odlewnicza 5, 03-231 Warszawa 

 

Wszystkie oferty ( w formie dokumenty papierowego  lub 

drogą elektroniczną należy dostarczyć w nieprzekraczalnym 

terminie  do  2 lutego 2018 do godziny 10.00  

12. Zakres wykluczenia 
z zapytania ofertowego 

Z możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 
wykluczeni są wykonawcy powiązani osobowo lub 

kapitałowo z Jeremy Sp. z o.o., osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań, oraz osobami wykonującymi w 
imieniu Jeremy Sp. z o.o. czynności związane z 
przygotowaniem oraz wyborem oferty, 
W szczególności: 
• uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub 

spółki osobowej; 
• posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
• pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub 

zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  
• pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku 

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

 

13. Zastrzeżenia Integralną część niniejszego zapytania stanowią: 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – Wzór umowy 

Załącznik nr 3 -  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
 
Spólka JEREMY ponadto zastrzega sobie prawo do 
odwołania zapytania, zamknięcia zapytania bez 
dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia 
postępowania bez podawania przyczyn. Z tego tytułu nie 
przysługują Oferentom żadne roszczenia wobec Jeremy Sp. z 
o.o.  (oferenci zrzekają się wszelkich ewentualnych 
przysługujących im roszczeń). 
Do upływu terminu składania ofert Spółka Jeremy zastrzega 
sobie prawo zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego. 
W przypadku zmiany treści zapytania podmioty, do których 
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wysłano zapytania ofertowe oraz podmioty, które 
odpowiedziały na zapytanie do dnia zmiany treści zapytania, 
otrzymają nową wersję zapytania wraz z wydłużonym 
okresem składania ofert. 
Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Spółki Jeremy  
do żadnego określonego działania. 
Ogłoszenie niniejszego zapytania ofertowego nie 
zobowiązuje Spółki Jeremy do akceptacji oferty, w całości 
lub w części, bez względu na jej zawartość cenową i nie 
zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji 
lub odrzucenia ofert. Spółka Jeremy zastrzega sobie prawo 
wyboru kolejnej najlepszej oferty w przypadku rezygnacji z 
podpisania umowy przez oferenta, który został wybrany. 
Spółka Jeremy zastrzega sobie możliwość negocjacji 
szczegółowych warunków realizacji umowy z najlepszymi 
oferentami. O miejscu i dokładnym terminie podpisania 
umowy Zamawiający powiadomi wybranego Oferenta. 

  
 

14. Informacje 
administracyjne 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Zasadą 
konkurencyjności" poprzez: 

• upublicznienie zapytania ofertowego poprzez 
umieszczenie go w bazie konkurencyjności oraz na 
stronie www (internetowej) beneficjenta; 

• zebranie i ocenę ofert; 

• wybór Wykonawcy; 

• sporządzenie protokołu z postępowania o udzielenie 
zamówienia 

• upublicznienie informacji o wyniku postępowania w 
tożsamy sposób jak zostało dokonane upublicznienie 
zapytania ofertowego 

 

 

16 Data upublicznienia zapytania 
ofertowego 

2018-02-23 

15. Podpis  zamawiającego  
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Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego - wzór formularza Oferty 

 

OFERTA 

ZŁOŻONA W ZAPYTANIU OFERTOWYM  

Nr postępowania: 1 /02/2018 

  

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Jeremy Sp. z o.o. ul. Odlewnicza 5,  
03-231 Warszawa 
www.jeremy.pl 
e-mail: jeremy@jeremy.pl 

 
2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  

Nazwa Wykonawcy  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 

3.  Oferta cenowa 

Zadania 
Wartość zadania 

Termin realizacji 
w dniach 

Zadanie 1a 
 

 

Zadanie 1b 
 

 

Zadanie 1c 
 

 

Zadanie 2a 
 

 

Zadanie 2b 
 

 

Zadanie 2c 
 

 

Zadanie 2d 
 

 

Zadanie 2e 
 

 

http://www.jeremy.pl/
mailto:jeremy@jeremy.pl
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Zadanie 2f 
 

 

Zadanie 2g 
  

 

Zadanie 3a 
 

 

Zadanie 3b 
 

 

Zadanie 3c 
 

 

Zadanie 4a 
 

 

Zadanie 4b 
 

 

 
 

 

 

4.  Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1) zapoznałem (zapoznaliśmy) się z treścią zapytania dla niniejszego zamówienia, 

2) gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania; 

3) akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego; 

4) Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

 

3.  W przypadku udzielenia mi(nam) zamówienia zobowiązuję(emy) się do zawarcia pisemnej umowy w 

terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 

 

4.  Oświadczam(y), że zapoznałem(zapoznaliśmy) się w sposób wystarczający i konieczny ze 

szczegółowym zakresem zamówienia zawartym w Zapytaniu Ofertowym oraz wszystkimi 

informacjami niezbędnymi do zrealizowania zamówienia. Nieznajomość powyższego stanu nie 

może być przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych. 

 

5.  Oświadczam(y), że dysponuję(emy) adekwatnym do zamówienia potencjałem technicznym, 

umożliwiającym przeprowadzenie elementów zamówienia.  

 

6.  Oświadczamy, iż ………….. (nazwa Wykonawcy)…………. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i 

finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

7.  Oświadczam, iż nie jestem/jestem1  powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez 

powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:   

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

                                                           
1  Niepotrzebne skreślić.  
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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 (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub 

pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

11. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

a) dokument stwierdzający status prawny Wykonawcy; 

b) pełnomocnictwo – jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu 

stwierdzającego status prawny2 

 

 

…..……………… dnia…………………..                                                       …………………………….… ……………….. 

                                                                                                                (czytelny podpis)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
  Należy usunąć jeżeli nie jest składane.  
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Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego - wzór umowy 

 

UMOWA nr ……………….. 

o wykonanie Opracowania wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych 

zawarta w Warszawie w dniu  ………….. 

 

pomiędzy 

 

JEREMY Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie przy ul. Odlewniczej 5, 03-231 Warszawa, wpisaną do rejestru 

prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 51124, NIP (nr VAT) 1251127980, 

REGON: 016373958, reprezentowaną przez Izabelę Mroczkowską  

zwaną dalej w treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM” 

a 

……………………………… zamieszkałym ……………………    NIP: ………………………., PESEL: …………………………. 

zwanym dalej WYKONAWCĄ 

 

1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania następujące Opracowanie: 
a) …………………………………. 
 

2. Termin wykonania Opracowania ustala się na ………………………………. 
 
3. Wydanie oraz odbiór Opracowania nastąpi na podstawie przesłanych projektów graficznych w 

formie produkcyjnej. 
 
4. WYKONAWCA przenosi bez zastrzeżeń swoje majątkowe prawa autorskie do Opracowania na 

rzecz ZAMAWIAJĄCEGO, w szczególności ZAMAWIAJĄCY ma prawo do wykorzystania 
Opracowania na wszelkich polach eksploatacji, w tym wymienionych w art. 50 i art. 74 pkt 4 
Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ponadto w zakresie niezbędnym do 
realizacji przedmiotu Opracowania oraz                           w szczególności w zakresie: 

a) używania Opracowania w oprogramowaniu maszyn i urządzeń produkowanych oraz 
sprzedawanych przez ZAMAWIAJĄCEGO, 

b) publikacji, modyfikacji, rozpowszechniania w formie elektronicznej i papierowej,  
c) utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy,             

w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 
cyfrową, 

d) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Opracowanie utrwalono, 
e) używanie Opracowania na etykietach oraz opakowaniach produktów, 
f) realizacji na jego podstawie kampanii reklamowych, marketingowych oraz 

szkoleniowych, 
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g) używanie w materiałach promocyjnych i reklamowych, podręcznikach a także na 
stronie internetowej, 

h) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 
i) publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlania, odtworzenia oraz nadawanie            

i emitowania, a także publicznego udostępniania Opracowania w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, (w 
szczególności Internet, sieci telefoniczne), 

j) zarejestrowania i posługiwania się Opracowaniem jako znakiem towarowym, 
k) wykorzystywania Opracowań w celu realizacji na ich podstawie wszelkiej instalacji i 

maszyn 
5. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do Opracowania obejmuje wszelkie pola 

eksploatacji znane w chwili zawierania niniejszej umowy, a w szczególności wymienione         w 
art. 50 ustawy z dnia 4.02.94 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z  
późn. zm.). 

6. W zakresie Opracowania ZAMAWIAJĄCY uzyskuje zgodę WYKONAWCY na wykonywanie praw 
zależnych, tj. wykorzystywanie do tworzenia na podstawie Opracowania dalszych utworów 
(opracowań), wprowadzania do Opracowań modyfikacji i uzupełnień.  

7. Przeniesienie majątkowych praw autorskich nie jest ograniczone czasowo, jest wyłączne                
i upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO do udzielania dalszych licencji. WYKONAWCA nie może sprzedać 
Opracowania ani jego części osobom trzecim, chyba że ZAMAWIAJĄCY wyrazi na to pisemną 
zgodę. 

8. WYKONAWCA gwarantuje, że licencjonowanie i używanie Opracowania nie narusza żadnych 
praw autorskich, patentowych ani zastrzeżonych wzorów przysługujących osobom trzecim. 

9. WYKONAWCA zapewnia, że wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące przedmiotu 
niniejszej Umowy i niezbędne do jej wykonania należą do WYKONAWCY oraz, że są wolne od 
jakichkolwiek praw osób trzecich, a ponadto, że nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do 
zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń do tych praw                     w przyszłości. 

10. WYKONAWCA zrzeka się wyraźnie i nieodwracalnie pośrednictwa organizacji zbiorowego 
zarządzania prawami autorskimi w zakresie wszystkich praw objętych przedmiotem niniejszej 
Umowy, w tym także w zakresie wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych. 

11. Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do Opracowania wynosi 
………………. zł brutto (słownie: ………………………..) i zostanie zapłacone przez ZAMAWIAJĄCEGO w 
terminie 14 dni od daty odbioru Opracowania. Wynagrodzenie jest kwotą ostateczną za 
przygotowanie Opracowania oraz za przeniesienie majątkowych praw autorskich i wyczerpuje 
wszelkie roszczenia WYKONAWCY związane                           z przeniesieniem majątkowych praw 
autorskich a nadto wyczerpuje wszelkie inne roszczenia związane z wykonaniem i 
przygotowaniem Opracowania. 

12. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez WYKONAWCĘ, 
przy czym za dzień faktycznej płatności strony uznają datę złożenia polecenia przelewu w banku 
ZAMAWIAJĄCEGO. 

13. WYKONAWCA zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich danych, informacji            i 
okoliczności powziętych w związku z treścią, zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy. 
Obowiązek zachowania tajemnicy pozostaje także po zakończeniu niniejszej umowy. Z tego 
tytułu WYKONAWCY nie przysługuje wynagrodzenie. 

14. Niniejsza umowa nie stanowi umowy o pracę pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM oraz  WYKONAWCĄ 
oraz nie stanowi umowy spółki cywilnej lub innej spółki prawa handlowego. Ponadto niniejsza 
umowa nie ustanawia WYKONAWCY pełnomocnikiem ZAMAWIAJĄCEGO. 
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15. Strony ustalają, iż wszelkie oświadczenia, dotyczące niniejszej umowy, doręczane będą 
bezpośrednio drugiej stronie, listem poleconym lub pocztą kurierską, za zwrotnym 
poświadczeniem odbioru na adres wskazany w komparycji niniejszej umowy, o ile strona ta nie 
wskaże pisemnie drugiej stronie innego adresu dla doręczeń.  

16. Zmiany, uzupełnienia oraz jakiekolwiek oświadczenia woli i wiedzy, składane w związku              z 
niniejszą Umową wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

17. Przeniesienie praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy wymaga uprzedniej zgody 
ZAMAWIAJĄCEGO wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.  
18. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający z tytułu realizacji przedmiotu 
umowy przez Wykonawcę ponosi pełną odpowiedzialność finansową, za nienależyte wykonanie 
przedmiotu zamówienia zgodnie z umową o dofinansowanie projektu. 
Z uwagi na powyższe, Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający określił możliwe 
do zastosowania warunki zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy przez Wykonawcę w 
niżej określony sposób.  
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu obowiązków 
dotyczących przedmiotu zamówienia, w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia brutto za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki w jego realizacji.  
b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy przypadek nienależytego 
wykonania umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń, gdy w 
wyznaczonym terminie naruszenia te nie zostaną usunięte, w wysokości 5% łącznego 
wynagrodzenia brutto. 
c) W przypadku naliczenia 2 kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia 
od umowy.  
d) W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% łącznego 
wynagrodzenia brutto. 
e) Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kwoty kary umownej z wynagrodzenia 
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę bez konieczności dodatkowego powiadomienia.  
f) Jeżeli wysokość kar umownych nie pokryje poniesionej przez Zamawiającego szkody, 
przysługuje mu prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.  
g) Postanowienia niniejszego paragrafu pozostaną w mocy także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu 
umowy. 
h) Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na 
lata 2014-2020 Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy wyłonionemu w 
niniejszym postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% 
wartości zamówienia określonego w zawartej z Wykonawcą umowie, o ile zamówienia te będą 
zgodne z podstawowym  przedmiotem  zamówienia. W  takim  wypadku nie będzie  konieczne  
ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.      
i) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, 
Zamawiający może rozwiązać umowę w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. 
 

19. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

20. Ewentualne spory wynikłe z wykonania Umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądowi 
właściwemu miejscowo do rozpoznawania spraw z obszaru części m.st. Warszawy                     w 
granicach ustalonych dla dzielnicy Warszawa Śródmieście. 
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21. Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

 

_________________________ 

WYKONAWCA 

_________________________ 

ZAMAWIAJĄCY 
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Załacznik nr 3 

ZADANIE 1 BADANIE ZUŻYCIA ENERGII I PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH W 

PIEKARNIACH W CELU OPTYMALIZACJI SYSTEMU IBAKERY 

Faza przygotowania badania zużycia energii i procesów  technologicznych w piekarniach 

Badanie zużycia energii i  procesów  technologicznych w piekarniach  N=30 piekarni (PAPI i IDI)  

Badanie ma na celu zdobycie nowej wiedzy w zakresie:  

1) udziału w kosztach produkcji zużycia energii i napraw serwisowych oraz przestojów w produkcji 

spowodowanych przez awarie maszyn i urządzeń, 

2) występowania awarii maszyn i urządzeń, zainstalowanej mocy oraz zużycia energii, 

3) kategoryzacji awarii i obszarów strat energii, 

4) efektów zachowań niepożądanych, 

5) typologii działań naprawczych, 

6) obszarów modelu zachowań pożądanych,  

7) oczekiwania co do rekomendacji zachowań w modelu zachowań pożądanych,  

Uzasadnienie: Wyniki badania przyczynią się do zoptymalizowania produktu (system iBakery) w celu zwiększenia 

jego efektywności sprzedażowej w kontekście zbadanych sektorów i zmiennych. W efekcie 

przygotowane zostaną moduły „szyte na miarę” dla potencjalnych klientów.  

Etap 1 – Badacz opracuje metodologię i szczegółową próbę badania na podstawie założeń przygotowanych przez 

konsultanta iBakery .  

Zakupione zostaną dane GUS niezbędne do precyzyjnego określenia próby badawczej. Efekt końcowy: Raport 

metodologiczny.  

Etap 2 - Badacz opracuje narzędzia badawcze – kwestionariusz wywiadu bezpośredniego do badania ilościowego 

(PAPI) i scenariusz indywidualnego wywiadu pogłębionego do badania jakościowego (IDI) na podstawie 

założeń przygotowanych przez konsultanta iBakery .  

Efekt końcowy: Narzędzia badawcze.  
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Niezbedny personel do realizacji 

zadania wraz z zaplanowanym 

czasem pracy 

Zadanie 1a 

Czas pracy badacza - przygotowanie 

raportu metodologicznego 50h 

Etap 1 – Badacz opracuje 

metodologię i szczegółową próbę 

badania na podstawie założeń 

przygotowanych przez konsultanta 

ibakery .  

 Efekt końcowy: Raport 

metodologiczny.  

Zadanie 1b 

Czas pracy badacza - przygotowanie 

narzędzi badawczych 60h 

Badacz opracuje narzędzia 

badawcze – kwestionariusz wywiadu 

bezpośredniego do badania 

ilościowego (PAPI) i scenariusz 

indywidualnego wywiadu 

pogłębionego do badania 

jakościowego (IDI) na podstawie 

założeń przygotowanych przez 

konsultanta ibakery .  

Zadanie 1c 

Czas pracy konsultata konsultanta 

ibakery 50h 
 

 

 

ZADANIE 2 BADANIE ZUŻYCIA ENERGII I  PROCESÓW  TECHNOLOGICZNYCH W 

PIEKARNIACH W CELU OPTYMALIZACJI SYSTEMU IBAKERY  - FAZA REALIZACJI 

BADANIA ILOŚCIOWEGO I JAKOŚCIOWEGO  

Etap 1 – Badacz przygotuje materiały realizacyjne dla koordynatorów i ankieterów realizujących badanie w 

terenie: instrukcje dla koordynatora i ankieterów i rozdzieli próbę między koordynatorów.  

Etap 2 – Badacz przeprowadzi rozmowy telefoniczne z 16 koordynatorami regionalnymi (16 osób x 2h), którym 

przekaże instrukcje do realizacji badania.  

Etap 3 - Pod nadzorem badacza pracownik JEREMY przygotuje wysyłkę materiałów realizacyjnych oraz narzędzi 

badawczych w teren.  

Etap 4 – Badacz będzie nadzorował realizację badań w terenie: kontrola pracy koordynatorów i ankieterów 

terenowych, organizacja subspływów badania.  

Efekt końcowy: wydrukowane kwestionariusze i scenariusze badania. Uzasadnienie: Aby móc przygotować 

system iBakery "szyty na miarę" konieczne jest zapytanie respondentów - potencjalnych użytkowników 

systemu nt. zmiennych, które będą przetwarzane w systemie.  
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Zadnia 2 Badanie zużycia energii i procesów 

technologicznych w piekarniach w celu optymalizacji 

systemu ibakery - Faza realizacji badania ilościowego i 

jakościowego 

Zadanie 2a 

Czas pracy badacza - nadzór nad realizacją badania 

terenowego 60h 

 Zadanie 2b- badacz nr 1 

 Zadanie 2c- badacz nr 2 

 Zadanie 2d- badacz nr 3 

 Zadanie 2e- badacz nr 4 

 Zadanie 2f- badacz nr 5 

 Zadanie 2g- badacz nr 6 
 

Realizacja badania PAPI  badania terenowe –

przewidywana ilośc badaczy 6 

Zadanie 2h 

Realizacja badania IDI  

 

 

ZADANIE 3 BADANIE ZUŻYCIA ENERGII I  PROCESÓW  TECHNOLOGICZNYCH W 

PIEKARNIACH W CELU OPTYMALIZACJI SYSTEMU IBAKERY  - FAZA ANALIZY DANYCH 

ZEBRANYCH 

Analityk pod nadzorem badacza przygotuje tabele ilościowe, na podstawie których opracowany zostanie raport 

badawczy. Analizy zawierać będą: analizy frekwencyjne, korelacyjne, podstawowe i złożone zmienne 

statystyczne, analizę czynnikową, analizę zmiennych. Zakłada się możliwość rozbudowy analiz w 

zależności od uzyskanego materiału empirycznego. Badacz opracuje tabelaryczne zestawienie danych 

jakościowych na podstawie analizy transkrypcji wywiadów. Efekt końcowy: tabele ilościowe i zestawienie 

jakościowe. Uzasadnienie: aby móc uzyskać dane statystyczne ze zrealizowanych wywiadów 

(jakościowych i ilościowych) konieczne jest ich opracowanie informatyczne - wprowadzenie danych przy 

wykorzystaniu oprogramowania SPSS, a następnie opracowanie danych tabelarycznych i zestawień. 

Tylko wtedy możliwe jest dalsze wnioskowanie statystyczne. 

Zadanie 3 Badanie zużycia energii i procesów 
technologicznych w piekarniach w celu optymalizacji 
systemu ibakery - Faza analizy danych zebranych 

Zadanie 3a 
Czas pracy  badacza - przygotowanie zestawień do 
analizy danych 80h 

Zadanie 3b 
Czas pracy  kodera - wprowadzenie danych do SPSS 50h  
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Zadanie 3c  
Czas pracy analityka - analiza danych zebranych 140h 

 

ZADANIE 4 BADANIE ZUŻYCIA ENERGII I  PROCESÓW  TECHNOLOGICZNYCH W 

PIEKARNIACH W CELU OPTYMALIZACJI SYSTEMU IBAKERY  - FAZA RAPORTOWANIA 

Badacz przygotuje raport badawczy, który będzie jednocześnie efektem końcowym działania. Raport będzie 

konsultowany z konsultantem iBakery. Uzasadnienie: wyniki raportu - wnioski i rekomendacje będą 

kluczowe dla opracowania poszczególnych modułów systemu iBakery.  

Zadanie 4 Badanie zużycia energii i procesów 

technologicznych w piekarniach w celu optymalizacji 

systemu ibakery - Faza raportowania 

Zadanie 4a 

Czas pracy badacza - przygotowanie raportu z badania 90h 

Zadanie 4b 

Czas pracy konsultanta ibakery 50h 

 

 


