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Siechnice, 9 marca 2018 roku  

 

          

ZAPYTANIE OFERTOWE 
nr 1/2018 

 

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty dotyczącej prowadzonego postępowania na opracowanie 

studium wykonalności dla zadania pod nazwą „Budowa zakładu produkcji poliesteroli, 

prepolimerów i termoplastycznych poliuretanów” realizowanego w ramach dotacji przyznanej dla 

projektu zatytułowanego „Advanced BIObased polyurethanes and fibres for the autoMOTIVE 

industry with increased environmental sustainability — BIOMOTIVE”, finansowanego z Programu 

Horyzont 2020. 

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Selena Labs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Siechnicach, ul. Polna 14-18, 

55-011 Siechnice, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, 

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000119851, NIP 

7540335162, REGON 004516031, o kapitale zakładowym 300.000,00 złotych w całości wpłaconym.  

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium wykonalności, w tym Projektu 

Koncepcyjnego (PK), dla zadania pod nazwą „Budowa zakładu produkcji poliesteroli, 

prepolimeru i termoplastycznych poliuretanów” realizowanego w ramach dotacji przyznanej dla 

projektu zatytułowanego „Advanced BIObased polyurethanes and fibres for the autoMOTIVE 

industry with increased environmental sustainability — BIOMOTIVE”, finansowanego z 

Programu Horyzont 2020. 

PK powinien obejmować zagadnienia związane z budową zakładu produkcyjnego składającego 

się z trzech instalacji wraz z instalacjami pomocniczymi oraz hali produkcyjnej wraz z 

magazynami surowców i produktów.  

W skład zakładu wchodzić będą trzy instalacje produkcyjne: 

1. Instalacja produkcji poliesteroli na bazie odpadowego PET 
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2. Instalacja produkcji prepolimeru na bazie izocyjanianów oraz polioli (polieteroli, poliesteroli) 

3. Instalacja produkcji termoplastycznego poliuretanu 

Ad. 1 Proces produkcji poliesteroli polega na przeprowadzeniu syntezy w dwóch etapach : w 

etapie pierwszym w wyniku reakcji estryfikacji kwasu adypinowego i bezwodnika ftalowego z 

glikolem dietylenowym i glicerolem otrzymuje się estry powyższych kwasów, które 

wykorzystywane są w etapie drugim do depolimeryzacji politereftalan etylenu (PET). W etapie 

pierwszym w celu usunięcia wody z układu reakcyjnego stosowana jest destylacja. W miejsce 

wyżej wymienionych surowców zakłada się wykorzystanie związków ze źródeł odnawialnych w 

tym kwasu azelainowego oraz glikolu butadienowego. Proces prowadzony będzie w sposób 

szarżowy ze zdolnością produkcyjną 2500 ton ciekłych poliesteroli na rok. 

Ad. 2 Proces produkcji prepolimeru polega na reakcji pomiędzy różnego typu izocyjanianami  a 

poliesterolami/polieterolami  w obecności glikoli w układzie katalizy heterogenicznej. 

Poliesterol dostarczany będzie z instalacji produkcji poliesterolu zlokalizowanej w tym samym 

zakładzie. Synteza prepolimeru odbywa się w reaktorze pętlicowym po wcześniejszym 

wymieszaniu reagentów. Proces prowadzony jest w sposób szarżowy ze zdolnością produkcyjną 

wynoszącą 1500 ton ciekłego prepolimeru na rok.  

Ad. 3 Proces produkcji termoplastycznego poliuretanu (TPU) polega na reakcji typu 

izocyjanianami  a poliesterolami/polieterolami  w obecności glikoli w obecności substancji 

wypełniających z wykorzystaniem ekstruzji reaktywnej. Synteza prowadzona jest w ekstruderze 

dwuślimakowym zaopatrzonym w peletyzer produktu. Poliesterol dostarczany będzie z instalacji 

produkcji poliesterolu zlokalizowanej w tym samym zakładzie. Zakłada się, że instalacja 

produkować będzie również kleje termotopliwe (hot melt) przy zmianie systemu odbierania 

produktu. Proces prowadzony jest w sposób ciągły ze zdolnością produkcyjną wynoszącą 1500 

ton stałego TPU na rok.  

W celach produkcyjnych wykorzystywane będą dwa układy cieplne : układ grzewczy i układ 

wody chłodzącej. Przewiduje się wykorzystywanie ciepła produktów w celu podgrzewania 

surowców biorących udział w poszczególnych syntezach. 

Zakłada się, że dostawy i odbiory surowców i produktów dla poszczególnych instalacji  

realizowane będą transportem samochodowym 

Zakłada się system pracy trzyzmianowy przy czasie pracy każdej z instalacji wynoszącym 333 

dni w roku. 
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2. Krótki opis projektu zatytułowanego „Advanced BIObased polyurethanes and fibres for the 

autoMOTIVE industry with increased environmental sustainability — BIOMOTIVE” 

finansowanego z Programu Horyzont 2020 został przedstawiony w informacji zawartej na 

stronie internetowej: https://biomotive.info/  . 

 

3. Studium wykonalności zawierające Projekt Koncepcyjny (PK) musi być wykonane zgodnie z 

prawem powszechnie obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przepisami i 

normami branżowymi. 

 

4. Zamawiający wymaga, aby studium wykonalności zawierające Projekt Koncepcyjny (PK) 

obejmowało swoim zakresem: 

4.1. Część informacyjną projektu koncepcyjnego. 

4.2. Opis techniczny zawierający: 

1) Określenie celu oraz przedmiotu projektu koncepcyjnego. 

2) Zdolność produkcyjną, czas pracy instalacji.  

3) Lokalizacja zakładu wraz wizualizacją przestrzenną 3D. 

4) Logistykę wewnątrz i zewnątrz zakładową. 

5) Ocena wielkości zatrudnienia.  

6) Opis fizykochemii procesów. 

7) Specyfikacja surowców, mediów energetycznych oraz materiałów pomocniczych. 

8) Specyfikacja produktów. 

9) Specyfikacje odpadów, ścieków i wydmuchów. 

10) Bilanse procesowe masowe i energetyczne. 

11) Schematy technologiczno-pomiarowe. 

12) Schematy połączeń międzyobiektowych. 

13) Wskaźniki zużycia surowców, mediów energetycznych oraz materiałów pomocniczych. 

14) Obliczenia technologiczne aparatów. 

15) Obliczenia technologiczne urządzeń. 

16) Rzuty i przekroje rozmieszczenia aparatów i urządzeń instalacji. 

17) Wykaz aparatów i urządzeń instalacji. 

https://biomotive.info/
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18) Wykaz punktów pomiarowych. 

19) Wytyczne dla branży budowlanej  

20) Wytyczne dla branży instalacyjnej. 

21) Wytyczne dla branży montażowej  

22) Wytyczne dla branży elektrycznej  

23) Wytyczne dla branży AKPiA  

4.3. Zagadnienia ochrony bhp. 

4.4. Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej. 

4.5. Zagadnienia ochrony środowiska. 

4.6. Zbiorcze zestawienie kosztów w rozbiciu na branże: projektową, budowlaną, instalacyjną, 

montażową z uwzględnieniem pozycji zakupu aparatów i ich montażu, oraz branżę 

AKPiA. 

5. Przy opracowaniu Projektu Koncepcyjnego (PK) należy uwzględnić parametry fizyko-

chemiczne powstających produktów i stosownych surowców dla poszczególnych instalacji. 

Specyfikacje techniczne oraz karty charakterystyk zostaną przekazane przez Zamawiającego po 

wyborze Oferenta.  

6. Projekt Koncepcyjny (PK) powinien zawierać analizy pozwalające na:  

6.1. jasne zdefiniowanie istotnych aspektów projektu;  

6.2. wybór najkorzystniejszego wariantu realizacji projektu;  

6.3. wstępne określenie zakresu przedsięwzięcia oraz jego kluczowych 

parametrów; 

6.4. oszacowanie nakładów inwestycyjnych, harmonogramu realizacji i 

finansowania inwestycji. 

7. Projekt koncepcyjny należy przygotować opierając się także na informacjach przekazanych 

przez Zamawiającego.  

8. Zamawiający po podpisaniu umowy udostępni Oferentowi do wykorzystania przy realizacji 

przedmiotu zamówienia dokumenty i inne dane będące w posiadaniu Zamawiającego, w 

szczególności dokumenty opracowane podczas realizacji projektu „Advanced BIObased 

polyurethanes and fibres for the autoMOTIVE industry with increased environmental 

sustainability — BIOMOTIVE” finansowanego z Programu Horyzont 2020.  
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9. Zamawiający przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia uwzględni obowiązujące i 

projektowane akty prawne wspólnotowe i krajowe oraz wytyczne i inne dokumenty przekazane 

przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, w tym te wymienione w ust. 8.  

10. Oferent zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu wszelkich informacji mających 

wpływ na realizację zamówienia oraz dotyczących postępu realizacji prac, a także do udzielenia 

odpowiedzi i wyjaśnień na ten temat w formie pisemnej w terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) dni 

robocze od dnia otrzymania przez Oferenta zapytania od Zamawiającego.  

11. Oferent na każdym etapie realizacji zamówienia będzie ściśle współpracował z 

przedstawicielami wskazanymi przez Zamawiającego, a ponadto w miarę bieżących potrzeb, 

odbywać się będą spotkania robocze i wywiady Zamawiającego z Oferentem.  

 

4. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY I REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Oferent zostaje związany ofertą przez okres 60 (sześćdziesięciu) dni licząc od dnia otwarcia 

ofert. 

2. Oferent będzie zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w terminie do dnia 16 kwietnia 

2018 roku, o ile nie zostanie on wydłużony przez Zamawiającego. 

 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Zamawiający zaprasza do udziału w niniejszym postępowaniu Oferenta, który spełnia następujące 

warunki: 

1. posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności, prac i czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2. dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym, technicznym 

oraz pracownikami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia; 

3. znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej należyte i terminowe wykonanie zamówienia 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami branżowymi, najnowszymi osiągnięciami 

nauki oraz techniki, jak również zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego; 

4. akceptuje bez zastrzeżeń treść niniejszego zapytania ofertowego oraz załączników do tego 

zapytania, w tym wzoru umowy. 
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5. dostarczy następujące oświadczenia oraz dokumenty: 

1) aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, z tym że: 

a) jeżeli Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów z pkt. 1 składa dokument lub dokumenty wystawione przez 

uprawnione do tego podmioty w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

b) dokumenty, o których mowa w pkt. 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

c) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się 

je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione 

do reprezentacji Oferenta, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub 

przed notariuszem. Postanowienie lit. b)  stosuje się odpowiednio. 

2) aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych 

oraz aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o opłaceniu składek i braku 

zaległości, z tym że: 

a) jeżeli Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów z pkt. 2 składa dokument lub dokumenty wystawione przez 

uprawnione do tego podmioty w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające brak zaległości podatkowych oraz potwierdzające opłacanie składek na 

ubezpieczenia społeczne pracowników i brak zaległości z tego tytułu, 

b) dokumenty, o których mowa w pkt. 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

c) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2, zastępuje się 

je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione 

do reprezentacji Oferenta, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym 
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albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub 

przed notariuszem. Postanowienie lit. b) stosuje się odpowiednio. 

3) listę referencyjną lub wykaz inwestycji produkcyjnych wykonanych na podstawie 

opracowanych projektów koncepcyjnych Oferenta w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat przed 

upływem terminu do składania ofert, na podstawie których były lub są realizowane projekty o 

wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 złotych brutto. Jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – za ten okres. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy Oferent 

wykaże, że samodzielnie zrealizował co najmniej 3 (trzy) zamówienia polegające na 

opracowaniu studium wykonalności zawierającego Projekt Koncepcyjny inwestycji 

produkcyjnej w wyżej wskazanym okresie – wzór listy/wykazu stanowi Załącznik Nr 5 do 

zapytania ofertowego. 

4) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie 

mniejszą niż 500.000 zł wraz z dowodem zapłaty składki z tytułu zawarcia umowy 

ubezpieczenia za rok 2018; 

5) oświadczenia Oferenta zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zapytania ofertowego 

6) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia (Załącznik Nr 2 do 

zapytania ofertowego). 

6. Aby spełnić wymagania w zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, a także 

posiadania pracowników zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia Oferent musi 

posiadać co najmniej po jednym specjaliście z każdej branży, którą będzie obejmowało studium 

wykonalności, przy czym specjaliści ci muszą posiadać wykształcenie wyższe oraz 

doświadczenie wynikające z udziału w realizacji co najmniej jednej umowy, której przedmiotem 

było opracowanie studium wykonalności, ekspertyzy, rekomendacji lub biznes planu w zakresie 

budowy podobnego obiektu produkcyjnego. W przypadku wymagań dotyczących potencjału 

kadrowego dopuszczalne jest wystąpienie tej samej osoby kilkukrotnie w różnych rolach w tej 

samej ofercie. 
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7. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji Oferenta w zakresie spełnienia przez niego tych 

wymagań na każdym etapie oceny ofert. 

8. Oferenci wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać się łącznym 

spełnieniem przez nich warunków udziału w postępowaniu. Oferenci wspólnie realizujący 

przedmiot zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za 

wszelkie szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

9. Oferent może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Podmiot, który zobowiązał się do 

udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z Oferentem za szkodę Zamawiającego powstałą 

wskutek nieudostępnienia tych zasobów. 

10. Dokument zawierający dowód, że Oferent będzie dysponował zasobami innych podmiotów 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, jeżeli Oferent wykazując spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, musi wykazywać: 

1) zakres dostępnych Oferentowi zasobów innego podmiotu, 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Oferenta, przy wykonywaniu 

zamówienia, 

3) charakter stosunku, jaki będzie łączył Oferenta z innym podmiotem, 

4) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

11. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez każdego Oferenta, również 

tego, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z 

wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

12. W razie konieczności, szczególnie gdy jakiekolwiek dokumenty, wykazy lub dowody złożone 

przez Oferenta budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego 

dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane przez Oferenta 

nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz 

którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub 

dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 
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13. Każdy z wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Oferentów musi złożyć odrębne 

dokumenty określone w ust. 5, przy czym w przypadku oświadczenia o braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania to musi być ono złożone w taki sposób, aby potwierdzało brak 

podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia każdego ze wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, przy czym wystarczające jest złożenie jednego 

oświadczenia łącznie dla wszystkich wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o ile 

zostało podpisane przez odpowiednio umocowane osoby.  

14. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania mają na 

celu zweryfikowanie zdolności Oferenta do należytego wykonania udzielanego zamówienia. 

15. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Oferentów warunków określonych w zapytaniu 

ofertowym metodą „spełnia”/„nie spełnia” na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych 

w zapytaniu ofertowym i załącznikach do tego zapytania. Niespełnienie któregokolwiek z 

warunków spowoduje wykluczenie Oferenta z postępowania. 

 

6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.  

2. Oferenci przedstawiają ofertę zgodnie z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym. Wzór 

formularza ofertowego stanowi Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego. 

3. Oferta musi zawierać: 

1) pełną nazwę Oferenta; 

2) adres siedziby Oferenta; 

3) cenę oferty w PLN, zawierającą wszelkie koszty, wyliczone zgodnie z postanowieniami 

zapytania ofertowego 

4) dokumenty i oświadczenia określone w zapytaniu ofertowym i załącznikach do niego; 

5) termin realizacji przedmiotu zamówienia; 

6) zakres danych wejściowych wymaganych przez Oferenta. 

7) informację, czy i w jakim zakresie Oferent zamierza powierzyć część zamówienia 

podwykonawcom, w tym: 

a) wskazanie części (zakresu) zamówienia, której wykonanie Oferent zamierza powierzyć 

podwykonawcy – o ile dotyczy, 
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b) podanie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Oferent powołuje się  w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w zapytaniu 

ofertowym. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Oferent powoływał się w ofercie w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, Oferent jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub Oferent samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wzór wykazu 

podwykonawców stanowi Załącznik Nr 6 do zapytania ofertowego.  

4. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert. 

5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. W przypadku 

załączenia dokumentów w języku obcym niezbędne jest przedstawienie ich tłumaczenia na 

język polski poświadczone przez Oferenta. 

6. Dokumenty dołączane w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem 

przez osoby podpisujące ofertę. 

7. Oferty należy przesłać w formie elektronicznej na adres email: marek.barth@selena.com oraz 

złożyć w formie papierowej (w zamkniętej kopercie) w siedzibie Zamawiającego. Całość oferty 

powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie – arkusze 

oferty powinny być trwale połączone w jedną całość. 

8. Ofertę i wszystkie załączniki powinny podpisać osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta 

ujawnione w rejestrze lub ewidencji. Jeżeli ofertę podpisują osoby inne, do oferty należy 

dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby ujawnione w rejestrze lub ewidencji, 

stwierdzające, że osoby podpisujące są uprawnione do reprezentowania Oferenta w zakresie 

niezbędnym do uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym zaciągania 

zobowiązań w imieniu i na rzecz Oferenta. 

9. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawione w formie 

oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 

10. Oferent jest zobowiązany do przedstawienia ceny za realizację przedmiotu zamówienia na 

formularzu ofertowym (jako zapis liczbowy oraz słownie). 

11. Cena oferty musi obejmować wynagrodzenie Oferent z tytułu wykonania wszelkich działań, bez 

których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa oraz wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia, w tym za przeniesienie praw autorskich majątkowych do produktów 

mailto:marek.barth@selena.com
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powstałych w wyniku wykonania umowy oraz praw zależnych, a także podatki, w tym podatek 

od towarów i usług (VAT). 

12. Oferent ponosi skutki błędów w ofercie, które wyniknął z nieuwzględnienia okoliczności, które 

mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 

13. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich. Rozliczenia między Zamawiającym a 

Oferentem będą prowadzone w złotych polskich. Szczegółowy sposób rozliczeń, w tym 

podstawy dokonywania płatności są określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 4 

do zapytania ofertowego. Wzór umowy zawiera istotne dla stron postanowienia i stosuje się do 

niego art. 384 Kodeksu Cywilnego. 

14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych. 

15. Zamawiający nie wyklucza udzielania zamówień uzupełniających. 

 

7. OGÓLNA KLAUZULA POUFNOŚCI 

1. Zamawiający informuje, że wszelkie inne informacje pozyskane w trakcie postępowania 

przetargowego przez Oferenta są Informacjami poufnymi i objęte są klauzulą poufności. 

2. Oferent zapewnia, że Informacje poufne nie zostaną wykorzystane do jakiegokolwiek innego 

celu niż przygotowanie oferty w ramach opisanego wyżej postępowania.  

3. Oferent przyjmuje do wiadomości i godzi się na to, że Informacje poufne stanowią tajemnicę 

spółki Selena Labs sp. z o.o. w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), której przekazanie, 

ujawnienie lub wykorzystanie stanowi, w myśl tej ustawy, czyn nieuczciwej konkurencji i wiąże 

się z odpowiedzialnością cywilną i karną. 

4. Oferent, który do przygotowania Oferty będzie potrzebował informacji uznawanych przez 

Zamawiającego za Informacje poufne, przed ich otrzymaniem od Zamawiającego, podpisze 

Zobowiązanie do zachowania poufności (NDA) zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 

do zapytania ofertowego.   

 

8. TERMIN ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

1. Termin składania ofert mija o godzinie 14.00 dnia 19 marca 2018.  
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2. Za wiążącą uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego oraz przesłania jej wersji 

elektronicznej na adres: marek.barth@selena.com . Oferty złożone po terminie będą podlegały 

odrzuceniu i nie będą badane przez Zamawiającego. 

3. Oferty w formie papierowej można składać pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście na adres 

siedziby Zamawiającego: Selena Labs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Polna 14-

18, 55-011 Siechnice. 

4. Oferent przed upływem terminu składania ofert może zwrócić się do Zamawiającego o 

wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi. 

5. Oferent przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego przed upływem 

terminu składania ofert. Każda zmiana będzie zamieszczana na stronie internetowej 

Zamawiającego:  

 

9. KRYTERIA OCENY OFERT  

1. Pod uwagę będą brane oferty Oferentów zaproszonych przez Zamawiającego do wzięcia udziału 

w postępowaniu, które wpłyną w wyznaczonym terminie. 

2. Zamawiający przeprowadzi ocenę ofert pod kątem ich kompletności i zgodności z wymaganiami 

postanowionymi w zapytaniu ofertowym.  

3. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może: 

1) żądać udzielenia przez Oferenta pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty; 

2) wezwać do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw. 

4. Ofertę odrzuca się gdy:  

1) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego, 

2) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

5. Oferty odrzucone nie będą poddane dalszej ocenie. 

6. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez 

Zamawiającego oraz oferty złożone przez Oferentów, którzy nie zostaną wykluczeni. 

7. Oferty oceniane będą na podstawie poniższych kryteriów: 

1) Cena – waga 80% 

2) Termin wykonania zlecenia – waga 20% 

8. Ocena ważnych ofert odbędzie się według następujących zasad: 

mailto:marek.barth@selena.com
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1) 

                           najniższa cena spośród ważnych ofert 

 Cena (C) = .....................................................................  x 100 x 80% 

                                    cena oferty badanej 

 

2)           

 

                                   najkrótszy termin realizacji spośród ważnych ofert 

 Termin (T) = ...................................................................................  x 100 x 20% 

                                    termin realizacji oferty badanej 

 

                              

 

9. Zamawiający będzie kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawać punkty według 

poniższego wzoru: 

 

P= C+T+G 

 

Gdzie: 

P = suma punktów   

C – ilość punktów uzyskanych w kryterium Cena 

T – ilość punktów uzyskanych w kryterium Termin 

 

 

10. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów. 

11. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 

to, że zostały złożone oferty, które po przeprowadzonej ocenie otrzymały taką samą łączną ilość 

punktów w ramach kryteriów oceny ofert, to Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną. 

  

10. OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA  

1. O wyborze oferty Oferenci zostaną poinformowani bezpośrednio po rozstrzygnięciu 

postępowania. 

2. Oferentom nie przysługują żadne środki odwoławcze. 

 

11. ZAWARCIE UMOWY 

1. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy według Wzoru 

umowy stanowiącego Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego. Umowa zostanie uzupełniona o 
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zapisy z oferty niesprzeczne z zapisami zapytania ofertowego oraz nieograniczające praw 

Zamawiającego. 

2. Przed zawarciem umowy Oferent zobowiązany jest przedstawić umowę regulującą współpracę 

podmiotów występujących wspólnie (o ile występują). 

 

12. DANE KONTAKTOWE  

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami w imieniu Zamawiającego jest: 

Marek Barth, tel. +48 604 540 071, email: marek.barth@selena.com . 

 

Załączniki: 

Nr 1 – oświadczenia Oferenta; 

Nr 2 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia; 

Nr 3 – wzór formularza oferty; 

Nr 4 – wzór umowy; 

Nr 5 – lista referencyjna;  

Nr 6 – wzór wykazu podwykonawców; 

Nr 7 – Zobowiązanie do zachowania poufności (NDA). 

 

 

 

 

Zatwierdzam 

 

Marek Barth 

Prezes Selena Labs 

mailto:marek.barth@selena.com
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2018 

 

 

Oświadczenia Oferenta 

 

 

 

 

(Pieczęć Oferenta) 

 

Oświadczam, że: 

 

16. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności, prac i czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

17. dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym, 

technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia; 

18. znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej należyte i terminowe wykonanie 

zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami branżowymi, najnowszymi 

osiągnięciami nauki oraz techniki, jak również zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego; 

19. zaakceptuję bez zastrzeżeń treść zapytania ofertowego oraz załączników do tego zapytania, w 

szczególności wzoru umowy. 

 

W związku z powyższym, oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

 

Miejscowość i data: _________________ 

 

…………………………………………….. 

(podpis osoby uprawnionej) 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/2018 

 

 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 

 

 

Lp. 
Imię i nazwisko 

Proponowana 

rola projektowa 

Wymagane wykształcenie, 

doświadczenie i kwalifikacje 

zawodowe 

Podstawa dysponowania 

(zasób własny, umowa 

cywilnoprawna, etc.) 

1.   

 

 

 

   

2.   

 

 

 

   

3.      

4.      

5.      

6.      

 

Uwaga: W tabeli Oferent wpisuje informacje potwierdzające spełnienie wymagań postawionych przez 

Zamawiającego. 
 

 

Miejscowość i data: _________________ 

 

…………………………………………….. 

(podpis osoby uprawnionej) 
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/2018 

 

 

Formularz oferty 

 

Nazwa Oferenta: 

 

 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Adres (siedziba) 

Oferenta: 

 

____________________________________ Nr ________ 

Kod pocztowy: _ _-_ _ _  

Miejscowość: ____________________________________ 

Nr tel. ____________________________________ 

Nr faks ____________________________________ 

Adres e-mail: ____________________________________ 

Cena za wykonanie 

całości przedmiotu 

zamówienia 

 

____________________________________ złotych brutto 

(słownie: ___________________________) 

Kwota netto: _________________________________ (słownie: 

_____________) 

Termin wykonania 

zamówienia 

 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

W imieniu Oferenta, którego reprezentuję, zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach 

określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego. 

 

Miejscowość i data: _________________ 

 

 

…………………………………………….. 

(podpis osoby uprawnionej) 
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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 1/2018 

 

 

UMOWA  

NR __________ 

 

(zwana dalej „Umową”) 

 

zawarta dnia ___________________ w _________________ 

 

pomiędzy: 

 

1. Seleną Labs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Siechnicach, ul. Polna 14-18, 

55-011 Siechnice, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we 

Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

0000119851, NIP 7540335162, REGON 004516031, o kapitale zakładowym 300.000,00 złotych 

reprezentowaną przez: 

_______________ 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

(wydruk z KRS Zamawiającego aktualny na dzień podpisania Umowy stanowi Załącznik Nr 1 do 

Umowy) 

 

a 

 

2. ______________________________________________ 

reprezentowaną przez: 

_______________ 

zwanego dalej „Wykonawcą” 

 

(wydruk z KRS/CEIDG/właściwego rejestru handlowego Wykonawcy aktualny na dzień podpisania 

Umowy stanowi Załącznik Nr 2 do Umowy) 

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną” 

 

PREAMBUŁA 

 

Mając na względzie, że: 

(1) Zamawiający przeprowadził postępowanie w trybie zapytania ofertowego, w ramach którego 

wybrał ofertę Wykonawcy, jako taką, która zdobyła najwięcej punktów; 

(2) Umowa zostaje zawarta na skutek oferty Wykonawcy wybranej przez Zamawiającego w 

wyniku przeprowadzonego postępowania na opracowanie studium wykonalności, w tym 

Projektu Koncepcyjnego (PK), dla zadania pod nazwą „Budowa zakładu produkcji 

poliesteroli, prepolimeru i termoplastycznych poliuretanów” realizowanego w ramach dotacji 

przyznanej dla projektu zatytułowanego „Advanced BIObased polyurethanes and fibres for 
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the autoMOTIVE industry with increased environmental sustainability — BIOMOTIVE”, 

finansowanego z Programu Horyzont 2020; 

 

Strony zawarły Umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

[Przedmiot Umowy] 

 

1. Na podstawie Umowy Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot 

Umowy polegający na opracowaniu studium wykonalności, w tym Projektu Koncepcyjnego 

(PK), dla zadania pod nazwą „Budowa zakładu produkcji poliesteroli, prepolimeru i 

termoplastycznych poliuretanów” realizowanego w ramach dotacji przyznanej dla projektu 

zatytułowanego „Advanced BIObased polyurethanes and fibres for the autoMOTIVE industry 

with increased environmental sustainability — BIOMOTIVE”, finansowanego z Programu 

Horyzont 2020, zwanego dalej „Dokumentacją”. 

2. Opis projektu zatytułowanego „Advanced BIObased polyurethanes and fibres for the 

autoMOTIVE industry with increased environmental sustainability — BIOMOTIVE” 

finansowanego z Programu Horyzont 2020 został przedstawiony w informacji zawartej na 

stronie internetowej: https://biomotive.info/ . 

3. Zapytanie ofertowe wraz z całą dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia 

zawierające szczegółowe wymagania odnośnie Dokumentacji stanowią Załącznik Nr 3 do 

Umowy. Oferta Wykonawcy stanowi Załącznik Nr 4 do Umowy. 

4. Sporządzona przez Wykonawcę Dokumentacja ma być kompletna i nadawać się do celu, 

któremu ma służyć. Dokumentacja powinna być opracowana przy uwzględnieniu najnowszych 

osiągnięć nauki, techniki, technologii i przewidywać rozwiązania uwzględniające ochronę 

środowiska.  

5. Dokumentacja sporządzona zostanie w formie opisowej i graficznej (papierowej lub/oraz 

elektronicznej), zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym, ze szczególną starannością, z 

poszanowaniem zasad wiedzy fachowej i przy uwzględnieniu wszelkich wskazań wiedzy 

technicznej i technologicznej.  

6. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, umiejętności, kwalifikacje, potencjał 

techniczny, oraz wymagane uprawnienia niezbędne i wystarczające do należytego wykonania 

przedmiotu umowy. 

7. Wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, pracami inwentaryzacyjnymi i 

projektowymi, uzgodnieniami oraz opłaty ponosi Wykonawca. 

https://biomotive.info/
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8. W ramach zaoferowanego wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany będzie do dwukrotnej 

aktualizacji Dokumentacji oraz do aktualizacji, o której mowa w § 4 ust 13 Umowy. Kolejne 

aktualizacje nastąpią za wynagrodzeniem ustalonym przez Strony Umowy. 

 

§ 2 

[Termin realizacji Przedmiotu Umowy] 

 

1. Strony ustalają, że Dokumentacja, będąca Przedmiotem Umowy zostanie zrealizowana przez 

Wykonawcę do dnia ________________.  

2. Strony zgodnie oświadczają, że za datę wykonania Przedmiotu Umowy przyjmują datę 

podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Wzór protokołu odbioru stanowi 

Załącznik Nr 5 do Umowy.  

 

§ 3 

[Procedura odbioru Przedmiotu Umowy] 

 

1. Dokumentacja opracowana będzie w języku polskim i przekazane w formie elektronicznej na 

adresy e-mail: ______________ oraz w wersji papierowej w __ (słownie: ____) 

egzemplarzach, jak również na nośniku elektronicznym w ustalonym przez Strony formacie. 

Dokumenty zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego. Wykonawca dostarczy 

Dokumentację w postaci umożliwiającej ich edycję (wersja źródłowa), o ile to możliwe. 

Złożenie przez Wykonawcę Dokumentacji w siedzibie Zamawiającego nie jest równoznaczne 

z dokonaniem jej odbioru przez Zamawiającego. 

2. Całość dokumentacji opracowanej w ramach Przedmiotu Umowy zgłoszona do odbioru 

zostanie poddana weryfikacji przez Zamawiającego, zgodnie z opisaną poniżej procedurą. 

Zamawiający dokona odbioru Przedmiotu Zamówienia w terminie i zgodnie z zasadami 

opisanymi w Umowie.  

3. Całość Dokumentacji opracowanej w ramach Przedmiotu Zamówienia weryfikowana będzie 

według następujących kryteriów: 

1) zawartość merytoryczna – treść Dokumentacji powinna zawierać informacje istotne, niosące 

treść adekwatną do zakresu dokumentu;  

2) zakres – treść Dokumentacji winna obejmować uzgodniony zakres prac, wszystkie kwestie 

mieszczące się w uzgodnionym zakresie muszą zostać zawarte w dokumencie;  

3) precyzja – specyfikacje, opisy czy uwagi zawarte w dokumencie winny być poprawne, 

jednoznaczne i kompletne.  

4. Przy przejmowaniu dokumentacji technicznej Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać 
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sprawdzenia jakości przekazanej dokumentacji projektowej i pozostałych jego części. 

5. Zamawiający może zgłosić uwagi do Dokumentacji w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od 

dnia otrzymania kompletnej Dokumentacji. Uwagi do Dokumentacji zostaną przekazane w 

formie elektronicznej na adres email: __________________________  

6. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi określone w ust. 2 lub przedłożyć 

Zamawiającemu stosowne wyjaśnienia, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia zgłoszenia 

uwag. W przypadku nieuwzględnienia uwag bądź nie złożenia wyjaśnień przez Wykonawcę w 

terminie określonym powyżej, Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy nie wcześniej niż w terminie 5 (pięciu) dni roboczych licząc od upływu 

terminu wskazanej w zdaniu poprzednim przewidzianego dla Wykonawcy do uwzględnienia 

uwag lub zgłoszenia wyjaśnień. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego odbiór 

Dokumentacji będzie możliwy dopiero po usunięciu zgłoszonych nieprawidłowości lub uwag. 

Niewykrycie wszystkich nieprawidłowości lub uwag Przedmiotu Umowy przez 

Zamawiającego nie wyłącza jego możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z 

tytułu wad Przedmiotu Umowy.  

7. Wykonawca zapewnia usunięcie wszelkich nieprawidłowości lub uwag na swój koszt i ryzyko. 

8. W razie konieczności, postanowienia ustępów poprzednich należy stosować odpowiednio, aż 

do czasu sporządzenia przez Strony protokołu odbioru Dokumentacji bez zastrzeżeń. 

9. Niezależnie od postanowień powyższych, z czynności odbiorowych Strony sporządzają 

protokół odbioru. Wszelkie zastrzeżenia Stron powinny być wpisane do treści protokołu wraz 

ze wskazaniem terminu ich usunięcia. Dopiero sporządzenie protokołu odbioru bez zastrzeżeń 

jest uważane za odebranie Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego oraz wykonanie Umowy 

przez Wykonawcę. 

10. W razie jakiegokolwiek uchylania się przez Wykonawcę od podpisania protokołu odbioru 

Zamawiający jest uprawniony do sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru. 

11. W razie niewykonywania przez Wykonawcę jakiegokolwiek obowiązku określonego 

powyższej, Zamawiający ma prawo do zlecenia wykonania tego obowiązku innemu 

podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez uprzedniego wzywania do wykonania tego 

obowiązku, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę. 

 

§ 4 

[Obowiązki Stron] 

  

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami 

Umowy, w szczególności postanowieniami zawartymi w § 1 niniejszej Umowy, z 
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zachowaniem szczególnej staranności, w sposób rzetelny i terminowy oraz zgodnie z 

przyjętymi normami, standardami i profesjonalizmem. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę fachową i dysponuje wszelkie niezbędne 

informacje, a także dysponuje odpowiednim personelem i środkami gwarantującymi 

profesjonalną realizację przedmiotu Umowy. 

3. Zamawiający zobowiązuje się wspierać Wykonawcę w realizowaniu przedmiotu Umowy, a w 

szczególności udostępniać Wykonawcy wszystkie niezbędne informacje, dane oraz dokumenty 

posiadane przez Zamawiającego, konieczne do wykonania przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie prac objętych Umową przez osoby 

wskazane w swojej ofercie, które to osoby posiadają wymagane doświadczenie i spełniają 

kryteria określone w zapytaniu ofertowym. Zamiana tego personelu może być dokonana 

jedynie w nagłych przypadkach, po uprzednim powiadomieniu o tej zmianie Zamawiającego. 

Zmieniony personel nie może posiadać mniejszych kwalifikacji i doświadczenia niż personel 

zmieniany. 

5. Wykonawca nie może powierzyć do wykonania Podwykonawcom innych części Przedmiotu 

Umowy, niż te, które wymienił w swojej ofercie, bez uprzedniej zgody Zamawiającego 

wyrażonej na piśmie. 

6. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania 

Podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania.  

7. Jakakolwiek przerwa w realizacji umowy wynikająca z winy podwykonawcy będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 

podstawy do zmiany terminu wykonania umowy 

8. Strony zobowiązują się do wzajemnego przekazywania sobie niezwłocznie wszelkich 

informacji mogących mieć wpływ na realizację Umowy. Wykonawca udzieli odpowiedzi w 

formie pisemnej na zgłaszane przez Zamawiającego uwagi dotyczące realizacji przedmiotu 

Umowy, w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze.  

9. Wykonawca oświadcza, że wykonanie Umowy przez Wykonawcę, Podwykonawców i inne 

osoby trzecie powiązane z Wykonawcą lub Podwykonawcami nie będzie prowadzić do 

wypełnienia przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji, w szczególności nie stanowi 

naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa osoby trzeciej. 

10. Odbiór Przedmiotu Umowy po pozytywnym przeprowadzeniu procedury odbiorowej nastąpi 

do dnia wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym w zakresie koniecznych 

zmian, wyjaśnień lub kontroli opracowanej Dokumentacji, wymaganych ze strony Unii 
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Europejskiej, instytucji unijnych lub innych podmiotów zaangażowanych w realizację 

projektu, o którym mowa w § 1 Umowy. Przedstawiane przez Wykonawcę informacje muszą 

być dokładne, precyzyjne i kompletne oraz powinny być przekazywane w żądanym formacie, 

w tym w formie elektronicznej. 

 

§ 5 

[Przedstawiciele Stron] 

  

1. Do bieżącej współpracy, w zakresie wykonywania niniejszej Umowy, w tym podpisywania 

protokołów, upoważnione są następujące osoby:  

1) Po stronie Zamawiającego:  

a) ____________ mail: ____________, tel.: ___________________,  

b) ____________ mail: ____________, tel.: ___________________,  

lub inne osoby wskazane pisemnie przez Zamawiającego;  

2) Po stronie Wykonawcy:  

a) _________ mail: __________________, tel.: _______________,  

b) _________ mail: __________________, tel.: _______________,  

lub inne osoby wskazane pisemnie przez Wykonawcę.  

2. Osoby wskazane w ust. 1 są upoważnione do wykonywania w imieniu mocodawcy czynności 

określonych w niniejszej Umowie, z wyłączeniem zmiany postanowień Umowy, jej 

rozwiązania, odstąpienia od niej lub wypowiedzenia.  

3. Do uzgodnień i czynności wynikających lub mogących wynikać w związku z wykonaniem 

niniejszej Umowy oraz nadzoru nad jej realizacją Zamawiający upoważnia 

_______________________.  

4. Zmiana osób upoważnionych do bieżącej współpracy i dokonywania uzgodnień w trakcie 

realizacji Umowy wymaga poinformowania drugiej Strony na piśmie i nie wymaga zmiany 

Umowy.  

5. Strony zobowiązują się do kierowania wszelkiej korespondencji wymagającej formy pisemnej 

na adresy Stron wymienione w komparycji Umowy, a w przypadku zmiany adresu, do 

niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony.  

6. W przypadku braku powiadomienia, o którym mowa w ust. 5 wysłanie korespondencji na 

adres, o którym mowa w ust. 5 wywiera przewidziane prawem skutki, w szczególności skutek 

doręczenia.  
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§ 6 

[Wynagrodzenie i warunki płatności] 

  

1. Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 1 Wykonawca otrzyma, 

zgodnie ze złożoną ofertą, łączne maksymalne wynagrodzenie w wysokości ………. złotych 

brutto (słownie:………………………………………………), obejmujące wszelkie koszty i 

obciążenia związane z jej realizacją. 

2. Powyższa kwota obejmuje wszystkie inne koszty, opłaty, podatki, w tym podatek od towarów i 

usług (VAT).  

3. Wykonawca nie jest uprawniony do zwrotu odrębnie poniesionych kosztów, wydatków czy 

opłat.  

4. Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi przelewem bankowym na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia 

doręczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia 

ostatecznej faktury rozliczającej Umowę jest podpisany przez Strony protokół odbioru bez 

zastrzeżeń.  

5. Za dzień dokonania płatności strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego.  

6. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, 

dokonywać cesji należności z niniejszej Umowy na osoby trzecie.  

7. Zamawiający może potrącać z wynagrodzenia Wykonawcy należności przysługujące 

Zamawiającemu od Wykonawcy, tj. kary umowne, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego 

upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia.  

 

§ 7 

[Prawa autorskie] 

 

1. Wykonawca oświadcza, że opracowana Dokumentacja, o której mowa w § 1 Umowy, będzie 

utworem nowym, indywidualnym, wytworzonym samodzielnie jako dzieło wynikające z 

realizacji Umowy, spełniającym cechy utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych, do których majątkowe prawa autorskie przysługiwać będą wyłącznie 

Wykonawcy w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie oraz nie będą naruszać 

jakichkolwiek praw osób trzecich oraz nie będą obciążone jakimikolwiek roszczeniami osób 

trzecich.  
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2. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy, przenosi na 

Zamawiającego, autorskie prawa majątkowe do wytworzonych w wyniku realizacji umowy 

dokumentów, w pełnym nieograniczonym czasowo ani terytorialnie zakresie do korzystania 

przez Zamawiającego, inne podmioty działające w ramach Grupy Selena, w ramach 

konsorcjum stworzonego na potrzeby realizacji projektu, o którym mowa w § 1 umowy, oraz 

osoby trzecie działające na zlecenie lub z upoważnienia Zamawiającego, na następujących 

polach eksploatacji, obejmujących prawo do:  

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dokumentacji - wytwarzanie dowolną techniką 

egzemplarzy dokumentów lub ich części, w szczególności techniką cyfrową lub inną;  

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dokumentacja została 

utrwalona - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  

3) w zakresie rozpowszechniania Dokumentacji w sposób inny niż określony w pkt 2 - 

publiczne wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym;  

4) korzystania z Dokumentacji w dowolny sposób, w nieograniczonej liczbie kopii oraz przez 

nieograniczoną liczbę osób;  

5) stosowania w innych koncepcjach rozwiązań z Dokumentacji w całości lub części, w 

sposób bezpośredni lub poprzez zmodyfikowanie lub powiązanie z innymi Utworami;  

6) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub innej dowolnej zmiany, w tym: 

uzupełniania, skracania, przeróbki oraz sporządzenia nowej wersji;  

7) wprowadzania do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Intranetu i 

Internetu;  

8) dokonywania zmiany albo modyfikacji Dokumentacji, jego treści lub jakichkolwiek 

innych zmian, z zachowaniem wszystkich pól eksploatacji określonych w niniejszym 

ustępie na części zmienione albo zmodyfikowane;  

9) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian, z 

zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała;  

10) sporządzania w wersjach obcojęzycznych, bez ograniczeń;  

11) dowolnego opracowania i przetwarzania całości lub części, w tym adaptacji, modyfikacji, 

łączenia, mieszania z innymi utworami lub ich częściami, wykorzystywania jako podstawy 

lub materiału wyjściowego do tworzenia innych utworów w rozumieniu przepisów ustawy 
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o prawie autorskim i prawach pokrewnych przez Zamawiającego i inne podmioty 

działające na zlecenie Zamawiającego lub za jego pisemną zgodą.  

3. W ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy Wykonawca wraz z powyższym 

przeniesieniem autorskich praw majątkowych zezwala na wykonywanie przez Zamawiającego 

lub osoby trzecie działające na zlecenie lub za zgodą Zamawiającego praw zależnych do 

opracowania dokumentów, o którym mowa w § 1, w szczególności do korzystania z utworów 

zależnych na polach eksploatacji określonych w niniejszym paragrafie i oświadcza, że nie 

będzie z tego tytułu żądał dodatkowego wynagrodzenia.  

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych do Dokumentacji nastąpi 

bezwarunkowo z chwilą podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń.  

5. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych na własność Zamawiającego przechodzą 

nośniki, na których utrwalono Dokumentację.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wszelkie wady 

prawne opracowanej Dokumentacji. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do 

zaspokojenia wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z wadami prawnymi dokumentu 

skierowanego wobec Zamawiającego, jak również do zwrotu, kosztów, wydatków, strat i 

szkód poniesionych przez Zamawiającego z tytułu naruszenia przez Wykonawcę 

jakichkolwiek praw własności intelektualnej osób trzecich.  

7. W przypadku, gdy brak, ograniczenie lub utrata praw Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu, spowoduje brak, utratę lub ograniczenie praw Zamawiającego w całości 

lub części, Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt nabyć takie prawo na rzecz 

Zamawiającego lub według wyboru Zamawiającego zmodyfikuje lub wymieni elementy 

naruszające prawa osób trzecich, pod warunkiem, że modyfikacja nie zmieni zgodności 

przedmiotu umowy z postanowieniami umowy. W przypadku braku usunięcia przez 

Wykonawcę zgłoszonych przez Zamawiającego naruszeń albo ograniczeń, w szczególności 

braku dokonania modyfikacji, albo dokonania jej w sposób naruszający umowę lub prawa osób 

trzecich, Zamawiający uprawniony będzie do nabycia od osób trzecich odpowiednich praw i 

obciążenia kosztami nabycia Wykonawcy, bez upoważnienia sądu.  

8. W okresie od dnia dostarczenia Dokumentacji Zamawiającemu do momentu podpisania przez 

strony protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy, Wykonawca zezwala 

Zamawiającemu na korzystanie z Dokumentacji na polach eksploatacji wykazanych w § 7 ust. 

2 Umowy.  

9. Strony ustalają, że Zamawiający nie ma obowiązku rozpowszechniania utworów określonych 

w przedmiotowym paragrafie. Niedokonanie rozpowszechniania tych utworów nie rodzi po 

stronie Wykonawcy żadnych roszczeń wobec Zamawiającego. 
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10. W przypadku zaistnienia po stronie Zamawiającego potrzeby nabycia praw do utworu na 

innych polach eksploatacji niż określone w przedmiotowym paragrafie, Zamawiający zgłosi 

taką potrzebę Wykonawcy i Strony w terminie 14 (czternastu) dni zawrą umowę przekazującą 

autorskie prawa majątkowe na tych polach eksploatacji na rzecz Zamawiającego, przy czym 

przejście autorskich praw majątkowych musi nastąpić na warunkach takich samych, jakie 

zostały określone w Umowie. Przejście tych praw nastąpi tytułem nieodpłatnym. 

11. 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 

[Kary umowne] 

 

1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1.  

2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 6 ust. 1.  

3. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu wymienionego w § 2 ust. 1 Umowy, 

Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w całości lub w części i obciążyć Wykonawcę 

karą umowną w wysokości odpowiednio 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1, 

chyba że przyczyny opóźnienia terminu leżą po stronie Zamawiającego.  

4. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu wymienionego w § 2 ust. 1 Umowy, 

Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu 

Przedmiotu Umowy. 

5. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez 

potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia oraz z ustanowionego zabezpieczenia.  

6. Kary umowne przewidziane w niniejszym paragrafie obowiązują niezależnie od siebie.  

7. Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, jej wygaśnięcie lub rozwiązanie nie 

powoduje utraty prawa przez Zamawiającego do kar umownych należnych na podstawie 

Umowy z tytułu odstąpienia od umowy.  
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8. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy, nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego ustalone powyżej kary umowne na zasadach ogólnych.  

 

§ 9 

[Odstąpienie od Umowy i jej rozwiązanie] 

 

1. Każda ze stron może odstąpić od Umowy w całości albo w części w przypadkach określonych 

w Umowie, w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności przepisach Kodeksu 

cywilnego.  

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości albo w części z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, w szczególności, gdy:  

1) Wykonawca zleca, bez zgody Zamawiającego wykonanie umowy lub jej części osobie 

trzeciej, która nie uzyskała pisemnej akceptacji Zamawiającego lub wykonuje Umowę przy 

udziale podmiotów, które nie uzyskały pisemnej akceptacji Zamawiającego;  

2) Zaistniała sytuacja, o której mowa w § 3 ust. 6;  

3) Zaistniała sytuacja określona w § 8 ust. 3.  

3. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający może 

wykonać w terminie 14 (czternastu) dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o 

których mowa w powyższych paragrafach.  

4. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wymaga 

uzasadnienia.  

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w części:  

1) Strony zobowiązują się w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia odstąpienia od Umowy do 

sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji przedmiotu Umowy do dnia 

odstąpienia od Umowy;  

2) wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na 

podstawie stwierdzonego protokołem zakresu wykonanego przedmiotu Umowy 

zaakceptowanego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń do dnia odstąpienia od Umowy;  

3) Strony dokonują rozliczenia prawidłowo wykonanych prac do dnia odstąpienia od umowy 

w oparciu o odpowiednie stosowanie określonych w Umowie procedur odbioru, podstaw 

wystawiania faktur, terminów płatności.  
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6. Strony zgodnie postanawiają, że umowa może być rozwiązana za zgodą obu Stron wyrażoną w 

formie pisemnej. 

7. Rozwiązanie umowy będzie poprzedzone dokonaniem zapłaty wynagrodzenia na rzecz 

Wykonawcy w wysokości odpowiadającej wykonanej pracy. 

 

 

§ 10 

[Zachowanie poufności] 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych 

otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego albo powziętych w związku z wykonaniem 

zobowiązań wynikających z Umowy.  

2. Strony zobowiązują się do przestrzegania przy wykonywaniu Umowy wszystkich postanowień 

zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną danych osobowych, 

a także z ochroną informacji niejawnych oraz ochroną tajemnicy służbowej.  

3. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać i przestrzegać przepisy regulujące zasady postępowania 

z dokumentami lub danymi Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji Przedmiotu 

Umowy, które obowiązują u Zamawiającego.  

4. W przypadkach konieczności udostępnienia Wykonawcy informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa Zamawiającego lub zawierających informacje o jego strukturze finansowej, 

osobowej, organizacyjnej, Wykonawca zapewni ze swojej strony udział w realizacji umowy 

osób, z którymi będzie miał podpisane klauzule poufności w zakresie prac będących 

Przedmiotem Umowy.  

5. Obowiązek określony w ust. 1 niniejszego paragrafu nie dotyczy informacji powszechnie 

znanych oraz udostępniania informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów 

prawa, a w szczególności na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów 

kontrolnych. Nie będą uważane za chronione informacje, które:  

1) wcześniej stały się informacją publiczną w okolicznościach nie będących wynikiem czynu 

bezprawnego lub naruszającego Umowę przez którąkolwiek ze Stron;  

2) były już znane zgodnie z prawem Stronie otrzymującej, o czym świadczą wiarygodne 

dowody;  

3) były zatwierdzone do rozpowszechniania na podstawie uprzedniej pisemnej zgody drugiej 

Strony;  
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4) zostały przekazane Stronie otrzymującej przez osobę trzecią nie będącą Stroną Umowy 

zgodnie z prawem i bez ograniczeń.  

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie tajemnicy przez swoich pracowników, 

podwykonawców i wszelkie inne osoby, którymi będzie się posługiwać przy wykonywaniu 

Umowy.  

7. Wykonawca zobowiązuje się po podpisaniu Umowy zapoznać pracowników z oświadczeniem 

o zachowaniu poufności i przekazać Zamawiającemu oświadczenie o ochronie informacji, 

według wzoru, który określa Załącznik Nr 6 do Umowy.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania wykazu oraz oświadczenia, o 

którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, w przypadku zmian personalnych pracowników 

lub osób trzecich biorących udział w realizacji Przedmiotu Umowy.  

9. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, 

przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od 

Zamawiającego, wbrew postanowieniom Umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę 

również po wykonaniu Przedmiotu Umowy lub jej rozwiązaniu, bez względu na przyczynę i 

podlega wygaśnięciu po upływie 5 (pięciu) lat od dnia podpisania Umowy. 

 

§ 11 

[Rękojmia] 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne i prawne Dokumentacji. 

2. Wraz z dokonaniem odbioru Dokumentacji lub jego części Wykonawca obejmuje ją rękojmią 

za wady fizyczne i prawne na okres ______________. 

3. W okresie __________ Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego i nieodpłatnego 

usunięcia stwierdzonej wady, błędu, usterki, niedokładności, lub jakichkolwiek niezgodności, 

nieprawidłowości, w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia powiadomienia 

Wykonawcy przez Zamawiającego o stwierdzonej wadliwości wykonanego Przedmiotu 

Umowy. W przypadku gdy usunięcie wskazanej przez Zamawiającego wadliwości Przedmiotu 

Umowy powodować będzie niezgodność z innymi elementami Przedmiotu Umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić do zgodności wszystkie opracowania wchodzące 

w zakres Przedmiotu Umowy, bez względu na to czy także do nich Zamawiający wniósł 

zastrzeżenia. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje zobowiązań rękojmi Zamawiający, według 

oceny zaistniałej sytuacji i wyboru, wykorzysta uprawnienia wynikające z przepisów 

ogólnych, w tym przede wszystkim Kodeksu cywilnego. W szczególności Zamawiający: 



 

Grant Agreement number: 745766 — BIOMOTIVE — H2020-BBI-JTI-2016/H2020-BBI-JTI-2016 

 

Strona 31 z 37 

This project has received funding from the Bio Based Industries Joint Undertaking under the European Union’s Horizon 

2020 research and innovation programme under grant agreement No 745766. 

Any communication activity related to the action is only the view of Selena Labs sp. z o.o. and that the JU is not 

responsible for any use that may be made of the information it contains. 

a) może dochodzić pełnego odszkodowania od Wykonawcy zarówno za szkodę rzeczywistą, 

jak i utracone korzyści; 

b) może powierzyć wykonanie określonych czynności innym podmiotom na koszt i ryzyko 

Wykonawcy; 

c) może wezwać Wykonawcę do dokonania określonych czynności w terminie do 7 (siedmiu) 

dni, z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający 

odstąpi od Umowy z winy Wykonawcy. 

 

 

§ 12 

[Zmiany Umowy] 

  

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

2. Zmiany Umowy nie stanowi zmiana nazw/określeń Stron, siedzib Stron, numerów kont 

bankowych Stron, jak również osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu Umowy ze 

strony Wykonawcy oraz przedstawicieli Zamawiającego.  

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej Umowy w przypadkach, 

gdy:  

1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację przedmiotu Umowy, chyba że zmiana taka znana była w chwili składania 

oferty;  

2) niezbędna będzie zmiana sposobu wykonania zobowiązania, z wyjątkiem sytuacji, gdy 

zmiana ta ingeruje w treść oferty lub jest istotna, albo o ile zmiana taka jest konieczna w 

celu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy;  

3) niezbędna będzie zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności 

lub zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy w wyznaczonym terminie, na które 

Strony nie miały wpływu;  

4) niezbędna będzie zmiana w strukturze dokumentu, o którym mowa w § 1 do Umowy.  

§ 13 

[Postanowienia końcowe] 

  

1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego, w szczególności dotyczące umowy o dzieło, ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.  
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2. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy postanowieniami Umowy, a treścią 

załączników i innych dokumentów stanowiących integralną część Umowy lub wytworzonych 

przez Strony, pierwszeństwo mają postanowienia umowne.  

3. Wszystkie tytuły paragrafów w Umowie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają 

wpływu na interpretację postanowień Umowy.  

4. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy, 

w całości lub w części. Wykonawca może jednak dokonać cesji wierzytelności o zapłatę 

wynagrodzenia z tytułu umowy za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną pod rygorem 

nieważności na piśmie.  

5. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.  

6. Strony Umowy, rozwiązanie wszelkich sporów powstałych pomiędzy Stronami, które wynikły 

w związku z realizacją Umowy, poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego 

dla siedziby Zamawiającego.  

7. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.  

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.  

9. Załączniki stanowiące integralną część Umowy:  

 

Załącznik Nr 1 – KRS Zamawiającego; 

Załącznik Nr 2 – KRS/CEIDG/odpis z właściwego rejestru Wykonawcy; 

Załącznik Nr 3 – zapytanie ofertowe wraz z całą dokumentacją postępowania o udzielenie 

zamówienia; 

Załącznik Nr 4 – oferta Wykonawcy; 

Załącznik Nr 5 – wzór protokołu odbioru; 

Załącznik Nr 6 – oświadczenie o ochronie informacji 

 

 

_________________________    ___________________________ 

Zamawiający       Wykonawca 
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Załącznik Nr 5 

do wzoru umowy 

 

________________, dnia _____________________ 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY 

ZAMAWIAJĄCY:  

Selena Labs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Siechnicach, ul. Polna 14-18, 

55-011 Siechnice, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, 

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000119851, NIP 

7540335162, REGON 004516031, o kapitale zakładowym 300.000,00 złotych 

 

WYKONAWCA:  

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Strony lub upoważnieni przedstawiciele Stron: 

1. ze strony Zamawiającego: _______________________________________ 

2. ze strony Wykonawcy: _______________________________________ 

 

Strony zgodnie potwierdzają zgłoszenie przez Wykonawcę do odbioru Przedmiotu Umowy zgodnie 

z Umową z dnia _______________________ : 

Lp. Krótki opis Przedmiotu Umowy i innych 

przekazanych przez Wykonawcę w dniu odbioru 

Dokumentacji 

Liczba sztuk pozycji 

przekazanych 

Zamawiającemu (nośnik, 

format, etc.) 
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Uwagi dotyczące realizacji umowy: 

1. Strony zgodnie ustalają, że Przedmiot Umowy jest zgodny / niezgodny z Umową. 

 

(opis rozbieżności/wad (usterek)/niezgodności z umową): 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2. Strony ustalają, że stwierdzone wady(usterki) Wykonawca usunie do dnia 

……………………. 

 

Protokół podpisany bez zastrzeżeń potwierdza realizację umowy i stanowi podstawę do wystawienia 

przez Wykonawcę faktury VAT i całkowitego rozliczenia umowy. 

 

 

___________________________    __________________________ 

Zamawiający       Wykonawca 

 

                                                 
 niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 1/2018 

 

 

 

 

 

(Pieczęć Oferenta) 

LISTA REFERENCYJNA LUB WYKAZ 

OBIEKTÓW 

 

Lp. Podmiot, na rzecz 

którego opracowano 

studium 

wykonalności 

Przedmiot 

zamówienia 

Data rozpoczęcia 

projektu 

Data zakończenia 

projektu 

Wartość brutto 

realizowanego lub 

zrealizowanego 

projektu 

1.   

 

 

 

    

2.   

 

 

 

    

 

 

Miejscowość i data: _________________ 

 

…………………………………………….. 

(podpis osoby uprawnionej) 
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Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr 1/2018 

 

 

Wykaz podwykonawców 

 

 

Lp. 

Pełna nazwa i adres 

podwykonawcy 
 

Rodzaj i zakres powierzonej 

części zamówienia (opis i 

udział % w całym 

zamówieniu) 
 

Wartość powierzonej 

części zamówienia 

 

1.   

 

 

 

  

2.   

 

 

 

  

3.     

4.     

5.     

6.     

 

 

Miejscowość i data: _________________ 

 

…………………………………………….. 

(podpis osoby uprawnionej) 
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Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego 

Zobowiązanie do zachowania poufności (NDA) 

 

 

 


