
 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

EMES Zbigniew Semeniuk, 

siedziba: Brody, ul. Kwiatowa 1H, 09-100 Płońsk 

oddział: ul. Lubelska 20, 22-200 Włodawa 

www.emes.biz.pl 

tel. 606 355 310;  23/683 44 59, fax: 23/683 44 79 

NIP 567-128-68-94, REGON: 146764810 
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KOD CPV: 

REALIZACJA USŁUGI AUDYTU WZORNICZEGO ORAZ OPRACOWANIE STRATEGII 

WZORNICZEJ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU pn. „Wzrost konkurencyjności 

firmy EMES Zbigniew Semeniuk poprzez przeprowadzenie audytu i opracowanie 

strategii wzorniczej” według opisu przedmiotu zamówienia (specyfikacja)  w 

załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. 

 

Uszczegółowienie informacji dot. realizacji w/w usługi audytu wzorniczego 

oraz opracowania strategii wzorniczej zawiera również projekt umowy 

warunkowej – załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

Kod CPV usługi: 79212000-3 usługi audytu 

INFORMACJA O 

WSPÓŁFINANSOWANIU 

PROJEKTU ZE ŚRODKÓW UE: 

 

 

Informujemy, iż projekt pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY EMES 

ZBIGNIEW SEMENIUK POPRZEZ PRZEPROWADZENIE AUDYTU WZORNICZEGO 

ORAZ OPRACOWANIE STRATEGII WZORNICZEJ” może zostać realizowany w 

ramach POPW 2014-2020, oś priorytetowa I: Przedsiębiorca Polska Wschodnia, 

działanie 1.4. Wzór na konkurencję ETAP I - w związku z aplikowaniem do 

konkursu nr 1 rok 2018. 

UWAGA: Realizacja usługi, będącej przedmiotem zamówienia uwarunkowana 

jest podpisaniem umowy o dofinansowanie przez Zamawiającego w ramach  

POPW 2014-2020, oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: 
 
 

 
 

26-10-2018 
Data ZAPYTANIA 

 
 

26-10-2018 
Data upublicznienia 

ZAPYTANIA  

 
Realizacja usługi audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w ramach projektu pn.: 

„WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY EMES Zbigniew Semeniuk POPRZEZ PRZEPROWADZENIE AUDYTU 
WZORNICZEGO I OPRACOWANIE STRATEGII WZORNICZEJ” 

 

http://www.emes.biz.pl/


działanie 1.4. Wzór na konkurencję ETAP I - w związku z aplikowaniem do 

konkursu nr 1 rok 2018. 

 

 

INFORMACJA O 

UPUBLICZNIENIU ZAPYTANIA 

(OGŁOSZENIE): 

 

 

1. niniejsze Zapytanie upublicznione zostało na stronie internetowej 

Zamawiającego www.emes.biz.pl, oraz 

2. na stronie internetowej 

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl dotyczącej  

zamówień (ogłoszeń, zapytań) Wnioskodawców i Beneficjentów, 

zobowiązanych do stosowania ZASADY KONKURENCYJNOŚCI. 

 

WARUNKI UDZIAŁU W 

POSTEPOWANIU (WYMAGANIA 

STAWIANE WYKONAWCOM lub 

WARUNKI CO DO UDZIAŁU…): 

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione 

warunki udziału w postępowaniu: 

1. O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który posiada 

udokumentowane doświadczenie w projektowaniu strategii rozwoju 

produktów (wyrobów lub usług), czyli przeprowadził co najmniej 3 

projekty w tym zakresie wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich 5 

latach. Wskazane jest aby Wykonawca posiadał doświadczenie w 

projektowaniu i wdrażaniu produktów w 3 różnych branżach 

gospodarki. W przypadku, gdy Wykonawca posiada doświadczenie w 

projektowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju tylko w jednej branży, 

może być wykonawcą w projektach dotyczących branży gospodarki, w 

której posiada doświadczenie.  

 

2. Do realizacji audytu Wykonawca wskaże co najmniej 2 ekspertów, z 

których każdy posiada doświadczenie w realizacji co najmniej 3 

projektów w zakresie projektowania strategii rozwoju produktów 

(wyrobów lub usług) czyli przeprowadził co najmniej 3 projekty w tym 

zakresie wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich 5 latach.  

Wskazane jest aby ekspert posiadał doświadczenie w projektowaniu 

oraz wdrażaniu produktów w różnych branżach gospodarki. W 

przypadku gdy ekspert posiada doświadczenie w projektowaniu i 

wdrażaniu produktów lub usług tylko w jednej branży, może być 

ekspertem w projektach dotyczących branży gospodarki, w której 

posiada doświadczenie. 

UWAGA: Wymagane jest aby co najmniej jeden z wyznaczonych ekspertów 

posiadał udokumentowane doświadczenie w zakresie wzornictwa. 

3. Brak powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy Oferentem a 

Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 

http://www.emes.biz.pl/
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


wzajemne powiązania polegające na: 

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 

osobowej, 

- posiadanie udziałów lub co najmniej 5 % akcji  

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 

prokurenta, pełnomocnika 

- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może 

budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze 

wykonawcy, w szczególności 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. 

 

 

Ocena spełnienia warunków wskazanych powyżej: 

 w pkt. 1  

zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów  a 

mianowicie w celu potwierdzenia spełnienia warunku wskazanego w pkt.1, 

wykonawca jest zobowiązany dołączyć uzupełniony załącznik nr 3 do zapytania 

ofertowego tj. oświadczenie o spełnianiu warunku wskazanego w pkt. 1  

zapytania wraz z listą zrealizowanych przez wykonawcę strategii rozwoju 

produktów (wyrobów lub usług) oraz z referencjami odbiorców usług, które 

będą przedstawiały zakres realizowanych prac  z osiągniętymi efektami.  

Do oferty należy dołączyć kserokopie referencji potwierdzonych za zgodność z 

oryginałem i stanem faktycznym przez osobę uprawnioną do reprezentacji 

Wykonawcy.  

 

 w pkt. 2 

 

w celu potwierdzenia spełnienia warunku wskazanego w pkt.2, Wykonawca jest 

zobowiązany dołączyć uzupełniony załącznik nr 4 tj. oświadczenie o spełnianiu 

warunków dopuszczających do udziału w postępowaniu wskazanych w pkt. 2 

zapytania wraz z imienną listą wskazanych ekspertów oraz zrealizowanych 

przez nich strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) 

 

 w pkt. 3 

 

w celu potwierdzenia spełnienia warunku wskazanego w pkt.3, Wykonawca jest 



zobowiązany dołączyć uzupełniony załącznik nr 5 tj. oświadczenie braku 

powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy Oferentem (Wykonawca) a 

Zamawiającym (EMES Zbigniew Semeniuk). 

 

Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z powyższych warunków zostanie 

odrzucony z udziału w postępowaniu. 

KRYTERIA OCENY OFERTY/ 

WYBÓR WYKONAWCY: 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie zawierała najniższą 

cenę netto. 

Cena wykonania usługi netto – waga 100 % 

 

Oferent, który zaproponuje najniższą cenę netto zostanie zaproszony do 

podpisania umowy warunkowej (załącznik nr 6 do zapytania ofertowego), 

będącej uszczegółowieniem zamówionej usługi.  

UWAGA: Warunkiem realizacji umowy warunkowej będzie natomiast podpisanie 

umowy o dofinansowanie przez Zamawiającego w ramach konkursu dla działania 

1.4. Wzór na konkurencję Etap I (nr konkursu 1/2018), Programu Operacyjnego 

Polska Wschodnia. 

 

WYMAGANY TERMIN I MIEJSCE 

REALIZACJI USŁUGI: 

1. Rozpoczęcie realizacji usługi nastąpi najpóźniej w terminie maksymalnie 

1 m-ca od dnia zawarcia przez Zamawiającego umowy o 

dofinansowanie w ramach POPW 2014-2020, oś priorytetowa I: 

Przedsiębiorca Polska Wschodnia, działanie 1.4. Wzór na konkurencję 

ETAP I. 

2. Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę o możliwości 

rozpoczęcia realizacji usługi w terminie 3 dni roboczych od podpisania 

umowy o dofinansowanie. 

3. Realizacja zamówienia będzie trwała maksymalnie do 5 miesięcy od 

dnia rozpoczęcia projektu.  

4. Szczegółowy zakres realizacji usługi wraz z informacją o rozpoczęciu 

projektu zawiera Umowa Warunkowa stanowiąca załącznik nr 6 do 

niniejszego zapytania  

5. Miejsce realizacji usługi: EMES Zbigniew Semeniuk 

siedziba: Brody, ul. Kwiatowa 1 H, 09-100 Płońsk oraz oddział (miejsce realizacji 

projektu): ul. Lubelska 20, 22-200 Włodawa 

TERMIN i SPOSÓB SKŁADANIA 

OFERT: 

Oferty należy składać na formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do zapytania 

ofertowego) do 07-11-2018 r. drogą mailową na adres: dotacje@emes.biz.pl lub 

drogą pocztową na adres siedziby – Brody, ul. Kwiatowa 1H, 09-100 Płońsk.  

Za termin złożenia oferty drogą pocztową uznaje się moment dostarczenia oferty 

mailto:dotacje@emes.biz.pl


do siedziby Zamawiającego i zarejestrowanie jej w ewidencji przesyłek 

przychodzących Zamawiającego (dzień, godzina). 

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Oferta i wszystkie załączniki są składane w języku polskim i powinny zawierać:  

1. wypełniony i podpisany formularza ofertowy (załącznik nr 2 do 

zapytania) 

2. wypełniony i podpisany załącznik nr 3 do zapytania ofertowego_ 

oświadczenie, wykaz zrealizowanych przez Wykonawcę strategii 

rozwoju produktów, kserokopie poświadczone za zgodność z 

oryginałem referencji odbiorców usług 

3. wypełniony i podpisany załącznik nr 4 do zapytania ofertowego_ 

oświadczenie, lista zaproponowanych ekspertów wraz z wykazem 

zrealizowanych przez w/w ekspertów Strategii rozwoju produktów 

4. wypełniony i podpisany załącznik nr 5 – oświadczenie o braku powiązań 

kapitałowych lub osobowych 

5. projekt umowy warunkowej stanowiącej załącznik do niniejszego 

zapytania – opatrzony na każdej stronie  parafkami podpisów 

reprezentacji Wykonawcy (załącznik nr 6  do zapytania) 

6. kopię dokumentu rejestrowego lub innego dokumentu właściwego dla 

formy organizacji firmy Wykonawcy (Oferenta) –podpisanego za 

zgodność z oryginałem przez reprezentację Wykonawcy. 

 

Dokumentacja również musi być opatrzona podpisem reprezentacji Wykonawcy. 

W przypadku posiadania dokumentacji do oferty w języku obcym konieczne 

jest jej przetłumaczenie na język polski. Wymagane jest tłumaczenie przysięgłe. 

INFORMACJA O WYBORZE 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 

1. Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte najpóźniej do dnia: 

 09-11-2018  

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 

niezwłocznie Wykonawców (drogą pocztową lub drogą mailową w 

zależności w jaki sposób złożono ofertę) podając nazwę firmy, siedzibę 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru. 

Niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty, Wykonawca, 

którego ofertę wybrano winien skontaktować się z Zamawiającym w celu 

dokonania niezbędnych uzgodnień dot. udzielenia zamówienia. 

3. Ponadto informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na 

stronie internetowej Zamawiającego www.emes.biz.pl oraz na stronie 

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

http://www.emes.biz.pl/
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Informacja na temat zakresu 

wykluczenia oferentów ze 

względu na konieczność 

uniknięcia konfliktu interesów: 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane 

podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo 

uwzględniając orzecznictwo oraz praktyki decyzyjne Komisji Europejskiej zawarte 

w treści zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji 

mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 

20.5.2003, s.36). 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się także wzajemne 

powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 

osobowej, 

2. Posiadanie co najmniej 5 % udziałów lub akcji, 

3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 

prokurenta, pełnomocnika, 

4. Pozostawaniu w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w 

stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w 

linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA 

SOBIE PRAWO: 

1. zamknięcia postępowania  bez wyboru którejkolwiek z ofert 

2. unieważnienia postępowania bez podania przyczyny 

3. unieważnienie postępowania w przypadku, gdy ocena najkorzystniejszej 

oferty przekroczy kwotę zaplanowaną w budżecie projektu na realizację 

powyższego działania 

 

 

 

 

Zatwierdzam: 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 1                                                                               OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA _SPECYFIKACJA 

 

EMES jest producentem zszywek i sztyftów wykorzystywanych do mechanicznego łączenia drewna, 

materiałów drewnopodobnych, tworzyw sztucznych, kartonu, skóry i innych elementów. Elementy złączne 

produkowane są na nowoczesnych urządzeniach z wysokiej jakości materiałów. 

Oferta firmy EMES obejmuje także gwoździe, różnorodne narzędzia pneumatyczne i akcesoria pneumatyczne, 

zszywacze ręczne i inne niezbędne w technice połączeń narzędzia. EMES jest autoryzowanym dystrybutorem w 

Polsce niezawodnych narzędzi pneumatycznych firmy FASCO. 

 

Firma EMES oferuje narzędzia i akcesoria pneumatyczne do wszystkich sprzedawanych elementów złącznych 

oraz serwis i części zamienne do narzędzi pneumatycznych. 

 

 

EMES  obsługuje klientów zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym. Głównymi odbiorcami są firmy z 

branży: 

 tapicerskiej 

 stolarskiej (w tym meblowej, stolarki okiennej, a także produkcja skrzynek, palet, trumien itp.) 

 hurtownie i firmy pośrednictwa handlowego 

 firmy produkcyjne wykorzystujące zszywki do zamykania opakowań kartonowych 

 budowlanej (w tym dekarskiej, budownictwa domów, itp.) 

 i inne. 

 

Siedzibą firmy jest Płońsk - Brody, ul. Kwiatowa 1 H, 09-100 Płońsk. Firma posiada oddział we Włodawie 

ul. Lubelska 20, 22-200 Włodawa.  

Firma EMES jest rodzinnym przedsiębiorstwem, które powstało w 2013 roku  w wyniku zakończenia działalności 

firmy AKES Kanigowski i Semeniuk Sp. j. będącej od 1991 roku uznanym w Polsce producentem zszywek i 

sztyftów.  

Właściciel firmy EMES Zbigniew Semeniuk ukończył Politechnikę Rzeszowską Wydział Mechniczny - specjalność 

technika wytwarzanie a od 1982 roku pracuje w branży elementów złącznych.  

W 1988 roku uzyskał patent na pionierski automat do produkcji zszywek. W listopadzie 2015 roku zakończono 

dwie inwestycje, dzięki którym uruchomiono produkcję zszywek i sztyftów aluminiowych oraz specjalistycznych 

zszywek rozprężnych na zewnątrz bez zwiększania parku maszynowego.  

W chwili obecnej trwają też prace projektowo-konstrukcyjne nad stworzeniem stacjonarnego urządzenia do 

zszywania koszyków, skrzynek i łubianek z wykorzystaniem narzędzi pneumatycznych 

 

Do I połowy 2018 roku  sprzedaż krajowa wynosiła ok. 75 % całkowitej wartości obrotu, natomiast Klienci 

eksportowi wygenerowali 25 % wartości obrotu. Głównymi rynkami zbytu są państwa Unii Europejskiej - Litwa, 

Łotwa, Estonia, Słowacja, Czechy, Rumunia, Włochy.  



 

Wielkość zatrudnienia na koniec pełnego okresu obrachunkowego 2017 roku to: 21 osób 

 

Firma EMES Zbigniew Semeniuk chcąc pozyskać nowe rynki zbytu oraz odbiorców zainteresowanych 

nowatorskimi rozwiązaniami, produktami - planuje dywersyfikację produkcji a tym samym zwiększenie 

konkurencyjności oraz poprawę swojej pozycji rynkowej, co zamierza osiągnąć poprzez przeprowadzenie 

audytu wzorniczego w firmie EMES Zbigniew Semeniuk wraz z opracowaniem strategii wzorniczej rozumianej 

jako raport z przeprowadzonego audytu wzorniczego wraz z rekomendacją dalszych działań, na podstawie 

których zostanie wdrożona innowacja. 

  

1. audyt wzorniczy zgodnie z treścią zawartą w REGULAMINIE KONKURSU w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, oś. Priorytetowa I, działanie 1.4. Wzór na konkurencję – 

etap I (data regulaminu 28-05-2018) oznacza: 

analizę działalność przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem 

jest strategia wzornicza. 

Przeprowadzenie audytu wzorniczego uwzględnia co najmniej: 

a. analizę wzorniczą Zamawiającego o zakresie oferty produktowej 

b. analizę Zamawiającego w zakresie modelu biznesowego 

c. analizę Zamawiającego w zakresie technologii 

d. analizę Zamawiającego w zakresie struktury organizacyjnej 

e. analizę Zamawiającego w zakresie procesów komunikacji 

f. analizę Zamawiającego w zakresie strategii marketingowej 

g. analizę Zamawiającego w zakresie zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji, oraz 

kluczowych w kontekście beneficjenta (zamawiającego) trendów branżowych  

h. analizę Zamawiającego w zakresie potrzeb zarządzania wzornictwem 

i. analizę Zamawiającego w zakresie oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału 

rynkowego beneficjenta (Zamawiającego) 

 

 

2. strategia wzornicza zgodnie z treścią w/w REGULAMINU KONKURSU w ramach POPW 2014-2020, 

działanie 1.4 Wzór na konkurencję – etap I – rozumianej jako raport z przeprowadzonego audytu 

wzorniczego zawierającej co najmniej: 

a. Ogólną charakterystykę firmy zawierającą analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie 

produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii 

marketingowej 

b. Ogólny opis otoczenia firmy w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie 

charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów 



c. Opis trendów rynkowych, określenie kluczowych w kontekście beneficjenta trendów branżowych, 

społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek beneficjenta 

d. Ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie 

e. Zdefiniowanie problemów wzorniczych w firmie (przy czym problemy te mogą dotyczyć zarówno 

produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie) 

f. Możliwości rozwiązywania problemów wzorniczych w firmie 

g. Rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy 

 

 

 

Uszczegółowienie informacji dot. realizacji w/w usługi audytu wzorniczego oraz opracowania strategii 

wzorniczej zawiera również projekt umowy warunkowej – załącznik nr 6 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 2                                                                                         FORMULARZ OFERTOWY DO ZAPYTANIA 

Przedmiot zamówienia:  

Realizacja usługi audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w ramach projektu pn.: 
„WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY EMES Zbigniew Semeniuk POPRZEZ PRZEPROWADZENIE 
AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIE STRATEGIA WZORNICZEJ” 

 

 Nazwa Wykonawcy:   

 

Adres siedziby:   

 

Adres do korespondencji:  

 

tel.:  

e-mail:   

NIP:  

Osoba kontaktowa (imię i 

nazwisko, nr tel., e-mail): 

 

 

 
 

 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego na: Realizację usługi audytu wzorniczego oraz opracowanie 
strategii wzorniczej w ramach projektu pn.: „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY EMES Zbigniew 
Semeniuk POPRZEZ PRZEPROWADZENIE AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIE STRATEGIA 
WZORNICZEJ” 
składam niniejszą ofertę: 

1. Oferuje/-emy wykonanie w/w przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, zgodnie z 

wymogami zawartymi w zapytaniu za cenę: 

Wartość netto:……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Stawka podatku VAT w  %:…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wartość całkowita z podatkiem VAT (brutto):…………………………………………………………………………………………… 

Słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Przedmiot zamówienia zrealizujemy nie później niż do 5 miesięcy od dnia rozpoczęcia projektu. 

3. Rozpoczęcie realizacji usługi (projektu) nastąpi najpóźniej w terminie maksymalnie do 1 m-ca od dnia 

zawarcia przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie w ramach POPW 2014-2020, oś priorytetowa I: 

Przedsiębiorca Polska Wschodnia, działanie 1.4. Wzór na konkurencję ETAP I_ konkurs 2018 r. 

4. Liczba ekspertów zgłoszonych do realizacji zamówienia*: 

□ 2 ekspertów     □ 3 ekspertów       □ 4 ekspertów i więcej 



5. Akceptuje/-emy projekt umowy (załącznik nr 6 do zapytania ofertowego) i w sytuacji wybrania naszej 

oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach w niej zawartych, w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego; 

6. Oświadczam/-amy, iż przyjmujemy do informacji, że realizacja umowy warunkowej będzie możliwa tylko i 

wyłącznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie przez Zamawiającego w ramach konkursu dla działania 

1.4. Wzór na konkurencję Etap I (nr konkursu 1/2018), Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. 

7. Niniejszym oświadczam/-amy, że: 

- działania, które będą zaplanowane w audycie wzorniczym będą zgodne z zakresem wyznaczonym przez 

wykonawcę audytu w porozumieniu z Zamawiającym.   

8. Oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień 

otwarcia ofert.  

9. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

 

A) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

B) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

C) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

D) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

F) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

G)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Oferta wraz z załącznikami składa się z ……………………… kolejno ponumerowanych stron/kartek**.  

 

Informujemy, że administratorem Państwa danych będzie firma EMES Zbigniew Semeniuk, Brody, ul. Kwiatowa 1H, 

09-100 Płońsk, oddział: ul. Lubelska 20, 22-200 Włodawa. 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę EMES Zbigniew Semeniuk, Brody, ul. Kwiatowa 1H, 09-

100 Płońsk, oddział: ul. Lubelska 20, 22-200 Włodawa dla realizacji procedury wyboru wykonawcy zadania Realizacja usługi 

audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w ramach projektu pn: „Wzrost konkurencyjności firmy EMES 

Zbigniew Semeniuk poprzez przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej”, który może zostać 

objęty dofinansowaniem ze środków UE - POPW 2014-2020, oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 

1.4.Wzór na konkurencję ETAP I ,  w związku z aplikowaniem do konkursu nr 1 rok 2018. 

 

 

…………………………………… 

miejscowość data   

………………………………………………………  

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta 

* należy zaznaczyć deklarowaną liczbę ekspertów , ** niepotrzebne skreślić 



ZAŁĄCZNIK NR 3                                          

 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – wskazany w pkt 1 

zapytania ofertowego 

 WYKAZ ZREALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ STRATEGII ROZWOJU PRODUKTÓW 

(WYROBÓW LUB USŁUG) 

 Do niniejszego załącznika nr 3 wymagane referencje, potwierdzające, że n/w usługi zostały 

wykonane należycie, przedstawiające zakres realizowanych praz wraz z osiągniętymi efektami 

 

 

……………………………………………. 

Miejscowość, data 

 

 

……………………………………………………….. 

Pieczątka firmowa Wykonawcy 

 

 

Oświadczam/y, że spełniamy wymagania dotyczące Oferenta, wskazane w pkt.1 Zapytania ofertowego tj. w 

zakresie: 

posiadania udokumentowanego doświadczenia w projektowaniu strategii rozwoju produktów (wyrobów lub 

usług) tj. przeprowadziliśmy co najmniej trzy projekty w tym zakresie wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich 

pięciu latach. 

Posiadamy doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu produktów w trzech różnych branżach gospodarki 

i/lub jednej branży zgodnej z branżą Zamawiającego. 

 

Na potwierdzenie w/w oświadczenia załączamy tabelę z wykazem zrealizowanych przez Wykonawcę Strategii 

rozwoju produktów oraz  referencje odbiorców usług, przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z 

osiągniętymi efektami. 

 

 

 

 

 

                                                              ………………………………………………………………………………………….. 

Podpis osoby/osób upoważnionej/-nych do reprezentowania Oferent



WYKAZ ZREALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ STRATEGII ROZWOJU PRODUKTÓW (WYROBÓW LUB USŁUG) 
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                                                                   ………………………………………………………………………………………….. 

Podpis osoby/osób upoważnionej/-nych do reprezentowania Oferenta



 

ZAŁĄCZNIK NR 4                                          

 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – wskazany w pkt 2 

zapytania ofertowego 

 LISTA ZAPROPONOWANYCH EKSPERTÓW WRAZ Z WYKAZEM ZREALIZOWANYCH PRZEZ 

EKSPERTÓW STRATEGII ROZWOJU PRODUKTÓW (WYROBÓW LUB USŁUG) 

 

 

……………………………………………. 

Miejscowość, data 

 

 

……………………………………………………….. 

Pieczątka firmowa Wykonawcy 

 

Oświadczam/y, że spełniamy wymagania dotyczące Oferenta wskazane w pkt.2 Zapytania ofertowego tj. : 

do realizacji audytu wskazaliśmy co najmniej dwóch ekspertów, z których każdy posiada doświadczenie w 

realizacji co najmniej trzech projektów w zakresie projektowania strategii rozwoju produktów (wyrobów lub 

usług) tj. przeprowadził co najmniej trzy projekty w tym zakresie wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich 

pięciu latach. Każdy z ekspertów posiada doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu produktów w różnych 

branżach gospodarki i/lub jednej branży zgodnej z branżą Zamawiającego. Co najmniej jeden z wyznaczonych 

ekspertów posiada udokumentowane doświadczenie w zakresie wzornictwa. 

Lp. Imię i nazwisko wskazanego eksperta 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

                                                              ………………………………………………………………………………………….. 

Podpis osoby/osób upoważnionej/-nych do reprezentowania Oferenta



WYKAZ ZREALIZOWANYCH PRZEZ EKSPERTA STRATEGII ROZWOJU PRODUKTÓW (WYROBÓW LUB USŁUG) * 

(* wypełnić oddzielnie dla każdego Eksperta) 

 

Imię i nazwisko EKSPERTA:……………………………………………………………………………………………………………………… 
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                                                                   ………………………………………………………………………………………….. 

Podpis osoby/osób upoważnionej/-nych do reprezentowania Oferenta



 

ZAŁĄCZNIK NR 5                                                  OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOB. LUB KAPITAŁOWYCH 

 

 

……………………………………………. 

Miejscowość, data 

 

 

……………………………………………………….. 

Pieczątka firmowa Wykonawcy 

 

 

 

 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

 

OŚWIADCZAM/Y, że nie jestem/-śmy w stosunku do Zamawiającego podmiotem powiązanym z nim osobowo 

i/lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

zamawiającymi lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy  a wykonawcą, polegające w 

szczególności na: 

 Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

 Posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji, 

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

 Pozostawaniu w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w 

linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

                                                              ………………………………………………………………………………………….. 

Podpis osoby/osób upoważnionej/-nych do reprezentowania Oferenta



 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 6                                                                                                       PROJEKT UMOWY WARUNKOWEJ 

 

 

 

UMOWA WARUNKOWA 

 

W dniu …………………….. r. w……………………………………………….zawarto umowę warunkową pomiędzy: 

EMES Zbigniew Semeniuk, Brody, ul. Kwiatowa 1H, 09-100 Płock, oddział: ul. Lubelska 20, 22-200 Włodawa, 

NIP 567-128-68-94 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

 

Zbigniew Semeniuk – Właściciel 

Jacek Semeniuk - Pełnomocnik 

a………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,  

………………………………………………………….NIP………………………………………………………..,  

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez: 

……………………………………………………… – ………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………… - …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Zamawiający i Wykonawca łącznie w dalszej części niniejszej umowy nazywani Stronami zgodnie 

oświadczają, iż zawierają niniejszą umowę pod następującym warunkiem: Zamawiający podpisze umowę z 

Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na dofinansowanie ze środków UE przedsięwzięcia pn. 

Realizacja usługi audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w ramach projektu pn.: 

„WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY EMES Zbigniew Semeniuk POPRZEZ PRZEPROWADZENIE AUDYTU 

WZORNICZEGO I OPRACOWANIE STRATEGIA WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 

Polska Wschodnia (POPW) 2014-2020, oś priorytetowa I: Przedsiębiorca Polska Wschodnia, działanie 1.4. Wzór 

na konkurencję ETAP I, przy czym Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę o otrzymaniu 

dofinansowania w terminie 3 dni roboczych od podpisania umowy z PARP. 

W takim wypadku umowa wejdzie w życie i Strony zgodnie oświadczają co następuje: 

 

§1 

Użyte w niniejszej umowie określenia i skróty oznaczają: 

1. AUDYT WZORNICZY – oznacza: analizę działalność przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb 

wzorniczych, której wynikiem jest strategia wzornicza. 

Przeprowadzenie audytu wzorniczego uwzględnia co najmniej: 

 analizę wzorniczą Zamawiającego o zakresie oferty produktowej 

 analizę Zamawiającego w zakresie modelu biznesowego 



 

 

 

 analizę Zamawiającego w zakresie technologii 

 analizę Zamawiającego w zakresie struktury organizacyjnej 

 analizę Zamawiającego w zakresie procesów komunikacji 

 analizę Zamawiającego w zakresie strategii marketingowej 

 analizę Zamawiającego w zakresie zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji, oraz 

kluczowych w kontekście beneficjenta (zamawiającego) trendów branżowych  

 analizę Zamawiającego w zakresie potrzeb zarządzania wzornictwem 

 analizę Zamawiającego w zakresie oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego 

beneficjenta (Zamawiającego) 

 

2. STRATEGIA WZORNICZA - rozumiana jako raport z przeprowadzonego audytu wzorniczego zawierająca 

co najmniej: 

 Ogólną charakterystykę firmy zawierającą analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie produktów, 

technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii marketingowej 

 Ogólny opis otoczenia firmy w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie 

charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów 

 Opis trendów rynkowych, określenie kluczowych w kontekście beneficjenta trendów branżowych, 

społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek beneficjenta 

 Ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie 

 Zdefiniowanie problemów wzorniczych w firmie (przy czym problemy te mogą dotyczyć zarówno 

produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie) 

 Możliwości rozwiązywania problemów wzorniczych w firmie 

 Rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy 

 

 

§2 

Przedmiot umowy 

1.Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania audytu wzorniczego, którego wynikiem 

będzie opracowana strategia wzornicza, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej umowie. 

2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, działanie 1.4. Wzór na konkurencję ETAP I. 

3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego . 

 

 

 

 



 

 

 

§3 

Oświadczenia stron 

1. Wykonawca oświadcza,  że zapoznał się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia 

stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego i nie zgłasza zastrzeżeń, co do jego kompletności, 

zupełności, poprawności sporządzenia oraz oświadcza, że jest on wystarczający do wykonania 

przedmiotu zamówienia z dochowaniem najwyższej staranności. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest przygotowany kadrowo i organizacyjnie do realizacji Przedmiotu 

umowy. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w 

tym również za zapewnienie osób zdolnych do wykonywania przedmiotu zamówienia i spełniających 

wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest współdziałać z Zamawiającym i uwzględniać jego uwagi i spostrzeżenia. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przeprowadzonych usług podczas ich realizacji. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na przekazanie jego danych Instytucjom uprawnionym do kontroli 

prawidłowości realizacji Projektu. 

 

§4 

Opis działań planowanych do realizacji w ramach audytu wzorniczego 

1. Wykonawca przeprowadzi audyt wzorniczy dokonując analizy działalności Zamawiającego pod 

względem potencjału i potrzeb wzorniczych a następnie na jego podstawie opracuje Strategię 

wzorniczą obejmującą w/w zakres zaleceń. 

2. Miejscem wykonywania audytu jest siedziba Zamawiającego tj. Brody, ul. Kwiatowa 1 H, 09-100 Płońsk 

oraz oddział: ul. Lubelska 20, 22-200 Włodawa.  

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział jego przedstawiciela w posiedzeniu Panelu Ekspertów w 

terminie wyznaczonym przez PARP, zgodnie z Regulaminem konkursu do etapu I działania 1.4. Wzór na 

konkurencję, POPW 2014-2020 

4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi doradczej, do opracowania strategii wzorniczej 

zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie konkursu do etapu I działania 1.4 Wzór na 

konkurencję POPW 2014-2020 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania innych działań wynikających z wymogów realizacji usług na 

rzecz projektów współfinansowanych ze środków UE na lata 2014-2020, w szczególności takich jak: 

 Określenie metodologii przeprowadzonego audytu wzorniczego 

 Oznaczenie strategii wzorniczej zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przy czym stosowne oznaczenia 

zostaną dostarczone przez Zamawiającego 

 Dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji dotyczącej wykonanych działań 



 

 

 

 Archiwizowanie dokumentacji związanej z realizacją usługi w ramach projektu w sposób 

zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo – do 31-12-2028 r. 

 Umożliwienie Zamawiającemu, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i innym 

upoważnionym instytucjom wglądu do dokumentów związanych z realizacją usług w ramach 

projektu, w tym do dokumentów finansowych 

6. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia ostatecznej wersji strategii wzorniczej z wnioskodawcą 

oraz do uwzględnienia uwag do strategii wzorniczej zgłoszonych przez PARP. 

7. Po przeprowadzeniu Audytu wzorniczego, Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania raportu z 

przeprowadzonego Audytu wzorniczego zwany w niniejszej umowie „Strategia wzornicza” 

8. Strategia wzornicza winna zawierać co najmniej zakres elementów zawartych w §1 ust. 2 

9. Wykonawca przygotuje 2 egzemplarze Strategii wzorniczej w wersji papierowej a także przekaże ją 

Zamawiającemu w wersji elektronicznej. 

Przygotowanie końcowej Strategii wzorniczej zostanie uzgodnione z Zamawiającym w ten sposób, że 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wstępną wersję Strategii wzorniczej, do której Zamawiający 

ma prawo zgłoszenia wniosków o dokonanie odpowiednich poprawek/uzupełnień (nie później niż w 

ciągu 7 dni roboczych od otrzymania wstępnej wersji Strategii wzorniczej a Zamawiający zobowiązany 

jest do ich rozpatrzenia i ewentualnego uwzględnienia w końcowej Strategii wzorniczej. Wykonawca 

zobowiązany jest również do uwzględnienia uwag do końcowej Strategii wzorniczej zgłoszonych przez 

PARP (Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości), w terminie wskazanym przez PARP. 

 

§5 

Informacja o zespole Wykonawcy. 

Informacja o osobach wyznaczonych ze strony wnioskodawcy do współpracy przy realizacji audytu i 

opracowania strategii wzorniczej. 

1. Wszelkie postanowienia niniejszej umowy odnoszące się do Wykonawcy stosuje się odpowiednio do 

Podwykonawców, za których działania lub zaniechania Wykonawca ponosi odpowiedzialność na 

zasadzie ryzyka. 

2. Wykonawca wskazuje, iż w skład zespołu wykonującego Przedmiot umowy wejdą: 

- ……………………………………………………………… - ekspert odpowiedzialny za……………………………………. 

- ………………………………………………………………. – ekspert odpowiedzialny za…………………………………. 

- ………………………………………………………………. – ekspert odpowiedzialny za……………………………………. 

- ………………………………………………………………. – ekspert odpowiedzialny za……………………………………. 

3. Konsultanci Wykonawcy, o których mowa w ustępie 2 będą merytorycznie, solidarnie odpowiadać za 

prawidłowość przeprowadzenia Audytu wzorniczego i opracowania Strategii wzorniczej. 

 

 



 

 

 

§6 

Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia audytu wzorniczego oraz opracowania strategii wzorniczej 

1. Termin rozpoczęcia Audytu wzorniczego maksymalnie w terminie 1 m-ca od dnia zawarcia przez 

Zamawiającego umowy o dofinansowanie w ramach POPW 2014-2020, działanie 1.4. wzór na 

konkurencję – etap I  tj.  zgodnie z ustaleniami pomiędzy Stronami umowy  ustala się na 

dzień……………………………………………………………………………………… 

2. Termin zakończenia Audytu wzorniczego i opracowania Strategii wzorniczej………………………. dni od 

daty rozpoczęcia Audytu wzorniczego tj. nie dłużej niż do 5 miesięcy od dnia rozpoczęcia  realizacji 

usługi (projektu), zatem termin zakończenia Audytu wzorniczego i opracowania Strategii wzorniczej 

ustala się na dzień………………………………………………………………………. 

3. Zamawiający dostarczy bezpłatnie wykonawcy, w uzgodnionych przez Strony terminach i w sposób, 

który nie opóźni realizacji przedmiotu umowy, wszelkie posiadane przez niego materiały, informacje, 

dokumenty itp. niezbędne do wykonania niniejszej umowy. 

4. Zamawiający będzie udzielał Wykonawcy bez zbędnej zwłoki wyczerpujących informacji, objaśnień, 

wyjaśnień niezbędnych do realizacji niniejszej umowy. 

5. Zamawiający będzie współdziałał z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu 

wykonywania założeń niniejszej umowy. 

 

§7 

Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy 

 

1. Strony ustalają, iż z tytułu wykonania Przedmiotu umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie: 

Wartość netto:……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Stawka podatku VAT w  %:…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Wartość całkowita z podatkiem VAT (brutto):…………………………………………………………………………………………… 

Słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Cena określona w §7 ust. 1 jest ceną ryczałtową i Wykonawcy nie przysługuje prawo do jej zmiany i 

waloryzacji. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę 

faktury VAT, na rachunek bankowy w niej wskazany, w terminie 30 dni od daty jej wystawienia. 

4. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, o której mowa w ust. 3 jest przekazanie 

Zamawiającemu końcowej Strategii wzorniczej i podpisanie protokołu przekazania/odbioru. 



 

 

 

§ 8 
Poufność danych i informacji 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich informacji, jakie uzyskały w związku z 

wynegocjowaniem, zawarciem i realizacją umowy (w szczególności informację poufną stanowi tajemnica 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

oraz dane osobowe klientów i pracowników stron, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych_ Dz. U. 2018 poz. 1000). 

2. Strony zobowiązują się, że wszelkie przekazane i ujawnione im przez drugą stronę informacje poufne 

zostaną zachowane w pełnej tajemnicy i poufności, zostaną użyte i wykorzystane wyłącznie do dla celów 

związanych z realizacją niniejszej umowy oraz, że nie zostaną przekazane lub ujawnione jakiejkolwiek 

osobie trzeciej bez wyraźnej, uprzedniej zgody drugiej strony wyrażonej w formie pisemnej. 

3. Zobowiązanie, o którym mowa powyżej nie dotyczy informacji, które zostały ujawnione przez oficjalne 

wypowiedzi stron, bądź obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów prawa lub na ujawnienie których 

strona otrzymała pisemną zgodę drugie strony, bądź strona wykaże, że przekazane i ujawnione informacje 

były już wcześniej znane z innych źródeł. 

4. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze stron jakichkolwiek zobowiązań wynikających z obowiązku 

zachowania poufności, druga ze stron będzie miała prawo do żądania natychmiastowego zaniechania 

naruszenia i usunięcia jego skutków. Wezwanie do zaniechania naruszeń i usunięcia jego skutków winno 

być wysłane stronie w formie pisemnej z wyznaczeniem co najmniej 3 dniowego terminu do wykonania 

wezwania. 

5. W przypadku niezastosowania się do wezwania opisanego wyżej lub w przypadku, gdy naruszenie 

wywołało nieodwracalne skutki, strona naruszająca postanowienia niniejszej umowy, zobowiązana będzie 

do zapłaty na rzecz drugiej strony, kary umownej w wysokości 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 

0/100). 

6. Zapłata kary umownej nie wyklucza również możliwości dochodzenia przez poszkodowaną stronę 

odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody w wyniku naruszenia postanowień niniejszej 

umowy. 

 

§ 9 
Prawa autorskie 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne, razem z 

wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do 

nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania strategią wzorniczą będącą wynikiem audytu 

wzorniczego powstałą w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Przeniesienie prawa autorskiego, o którym mowa w § 9 ust. 1 obejmuje w szczególności następujące pola 

eksploatacji: 



 

 

 

a) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym 

techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie 

do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, 

włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, 

b) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

c) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę  układu lub 

jakiekolwiek inne zmiany), 

d) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, 

e) prawo do wykorzystywania opracowania strategii wzorniczej do celów marketingowych lub 

promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub 

identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego 

własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych, 

f) prawo do rozporządzania strategią wzorniczą oraz prawo udostępniania jej do korzystania, w tym 

udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach 

eksploatacji, 

3. W przypadku zaistnienia po stronie Zamawiającego potrzeby nabycia praw do strategii wzorniczej na 

innych polach eksploatacji niż określone w ust. 2, Zamawiający zgłosi taką potrzebę Wykonawcy i strony w 

terminie 14 dni zawrą umowę przekazującą autorskie prawa majątkowe na tych polach eksploatacji na 

rzecz Zamawiającego – na warunkach określonych w niniejszej umowie. 

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z dniem przyjęcia strategii wzorniczej przez 

Zamawiającego. 

5. Cena za przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej określona w § 7 ust 1 

obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie całości autorskich praw majątkowych na rzecz Zamawiającego 

na wszystkich wymienionych polach eksploatacji. 

6. Wykonawca oświadcza, że wykonana i dostarczona strategia wzornicza jest wolna od wad fizycznych i 

prawnych, służą mu wyłączne majątkowe prawa autorskie do wykonanych elementów metodologii w 

zakresie koniecznym do przeniesienia tych praw na Zamawiającego oraz, że prawa te nie są w żaden 

sposób ograniczone. Nadto Wykonawca oświadcza, że rozporządzenie strategią wzorniczą nie narusza 

żadnych praw własności przemysłowej i intelektualnej, w szczególności: praw patentowych, praw 

autorskich i praw do znaków towarowych. 

7. Strony ustalają, że gdyby okazało się, iż osoba trzecia zgłasza roszczenia pod adresem strategii wzorniczej, 

Wykonawca, po zawiadomieniu przez Zamawiającego, nie uchyli się od niezwłocznego przystąpienia do 

wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, nadto, że zaspokoi 

wszelkie uzasadnione roszczenia, a w razie ich zasądzenia od Zamawiającego regresowo zwróci 



 

 

 

Zamawiającemu całość pokrytych przez nie roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, 

włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej. 

8. Jeżeli metodologia ma wady prawne lub zdarzenia, o których mowa w ust. 6, które uniemożliwią 

korzystanie z utworu i przysługujących Zamawiającemu praw, Wykonawca zobowiązany jest do 

dostarczenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie innej strategii wzorniczej wolnej od wad, 

spełniającej wymagania określone w niniejszej umowie, oraz naprawienia szkód powstałych z tego tytułu 

po stronie Zamawiającego. Zamawiający jest wtedy także uprawniony do odstąpienia od umowy, co nie 

wyłącza obowiązku zapłaty przez Wykonawcę odszkodowania, w wysokości 100% wynagrodzenia, 

określonego w §7, z którym wiąże się niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.  

Wykonawca zobowiązuje się, iż nie będzie wykonywał przysługujących mu praw osobistych w sposób 

ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu praw do strategii wzorniczej. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na strategii wzorniczej aktualnie obowiązującego logo 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia wraz z 

informacją o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

§ 10 
Kontrola 

Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia Zamawiającemu lub innym organom upoważnionym w realizacji 

projektu, takim jak Instytucja Wdrażająca, Instytucja Pośrednicząca, Instytucja Zarządzająca, do wglądu 

dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym Przedmiotem umowy. 

 

 

§ 11 
Rozstrzyganie sporów 

1. Strony dołożą wszelkich starań zmierzających do polubownego rozstrzygnięcia w drodze bezpośrednich 

negocjacji, jakichkolwiek nieporozumień i sporów pomiędzy stronami, które wynikną podczas realizacji 

umowy. 

2. Jeżeli w ciągu 30 dni od rozpoczęcia wyżej wymienionych negocjacji strony nie rozstrzygną sporu w 

powyższy sposób, właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

 

§12 

Warunki odstąpienia od umowy. Rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy: 

 Wykonawca zaprzestał swojej działalności, 

 Realizacja projektu zostanie z jakichkolwiek przyczyn wstrzymana lub zawieszona przez Instytucję 

Wdrażającą 



 

 

 

 Instytucja Wdrażająca rozwiąże z Zamawiającym umowę o dofinansowanie projektu 

 został złożony wobec Wykonawcy wniosek o ogłoszenie upadłości 

 zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne wobec Wykonawcy 

 Wykonawca pozostaje pod zarządem komisarycznym 

 Wykonawca zawiesił swoją działalność lub jest przedmiotem postępowań o podobnym charakterze. 

2. W przypadku rozwiązania umowy z winy Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 

proporcjonalne do stopnia zaawansowania prac. 

 
§ 13 

Osoby wyznaczone do kontaktu 
 
1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą jest…………………………………………….., 

tel…………………………………………….., e-mail……………………………………… 

2. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym jest……………………………………………, 

tel…………………………………………….., e-mail……………………………………… 

3. Zmiana osób wskazanych do kontaktu nie stanowi zmian postanowień niniejszej umowy i nie wymaga jej 

aneksowania, jednakże wymaga poinformowania o tym fakcie drugiej Strony. 

 
§ 14 

Postanowienia końcowe. Obowiązywanie umowy. 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego oraz dokumenty programowe Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

4. Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 

przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

5. Niniejsza Umowa ma charakter warunkowy a jej moment wejścia w życie nastąpi w dniu ziszczenia się 

warunku tj. podpisaniem umowy o dofinansowanie przez Zamawiającego w ramach  POPW 2014-2020, 

oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.4. Wzór na konkurencję ETAP I - w 

związku z aplikowaniem do konkursu nr 1 rok 2018. 

 

     ZAMAWIAJĄCY                                                       WYKONAWCA  

 

 

………………………………………                                                            …………………………………………. 


