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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 8/EOG/2014 

 

 

 

 

 

WZÓR UMOWY 

 

UMOWA NR ..../EOG/2014 

 

zawarta w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 8/EOG/2014 związanego 

z realizacją zadania, będącego częścią projektu pn. „Pola tętniące życiem – kampania na 

rzecz ochrony różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym”, który korzysta 

z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.  

 

 

Umowę zawarto w dniu ............. 2014 r. w Warszawie pomiędzy: 

Towarzystwem Przyrodniczym „Bocian”, 

ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa, NIP: 821-10-04-298, KRS 0000107301 
 reprezentowanym przez: 

 Marka Kowalskiego  – Wiceprezesa,   

 Monikę Stefaniak – koordynatora projektu 

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym", 

 

a 

....................................................................., 

z siedzibą .....................................................,  

NIP: ..........................., REGON................................ 

zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą”, 

reprezentowaną przez ..................................................., 

o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest dostarczenie narzędzi umożliwiających tworzenie 

trzech typów interaktywnych aplikacji internetowych, zgodnie z przedstawioną przez 

Wykonawcę ofertą z dnia................., stanowiącą załączniki nr 1 do umowy oraz zgodnie 

z zapytaniem ofertowym Zamawiającego nr 08/EOG/2014 z dnia 11.09.2014 r., 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.   

Wymogi techniczne dotyczące zamówienia: 

a) Dostarczone rozwiązania umożliwiaj Zamawiającemu samodzielne tworzenie trzech 

typów interaktywnych aplikacji oraz utrzymanie ich na serwerach wraz ze 

stworzonymi przy pomocy ww. narzędzi aplikacjami. Okres utrzymania na serwerach 

to min. 24 miesiące.  

b) Wykonawca zagwarantuje możliwość wygenerowania lub przekazania 

Zamawiającemu kodów HTML/JAVASCRIPT (widget) w celu umieszczenia 

stworzonych aplikacji na stronie portalu www.bocian.org.pl 

 

c) Wykonawca zapewni: 

http://www.bocian.org.pl/
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- możliwość tworzenia nieograniczonej liczby aplikacji na podstawie 

przekazanych narzędzi 

- ogólną szatę graficzną stron aplikacji  w trzech wersjach do wyboru 

- panel administracyjny dostępny przez przeglądarkę internetową 

 

- nieprzerwane działanie serwera w okresie 24 miesięcy Po tym czasie Wykonawca 

zapewni możliwość przeniesienia narzędzi i aplikacji na wskazany przez 

Zamawiającego serwer. 

- codzienny backup z ostatnich 10 dni 

 

d) Dostarczenia przedmiotu zamówienia będzie dodatkowo obejmowało stworzenie: 

- funkcji prawidłowego wyświetlania treści oraz obsługę strony dla użytkowników 

następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer (wersja od 8), Mozilla 

Firefox (wersja min. 3), Opera  wersja od 7, Chrom,  Safari  

-  strony kodowej zapewniającej poprawne wyświetlanie tekstu z polskimi znakami. 

- rozdzielczości stron od 1024x768; treść wyświetlana na stronie musi się 

dynamicznie dostosowywać do wyższych rozdzielczości. 

- funkcji prawidłowego wyświetlania treści oraz obsługę strony dla użytkowników 

urządzeń mobilnych: tabletów, smartfonów 

- mechanizmu umożliwiającego wyświetlenie informacji  o czasowej niedostępności 

strony z powodów technicznych. 

 

e) W razie potrzeby wyrażonej przez zleceniodawcę Wykonawca przeszkoli osoby 

administrujące narzędziami dotworzenia aplikacji. 

 

f) Zasady działania aplikacji opisane zostały w punkcie II.3.6 zapytania ofertowego nr 

7/EOG/2014 stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy 

 

§ 2 

1. Zamawiający zapewni nieodpłatną konsultacje merytoryczną w trakcie realizacji 

zamówienia.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wysokiego standardu wykonanej usługi. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzoną pracę zgodnie z zasadami wiedzy 

i techniki, obowiązującymi przepisami i bezpośrednimi uzgodnieniami między stronami. 

4. Ze strony Zamawiającego do dokonywania uzgodnień i nadzoru pracy upoważniona jest 

Monika Stefaniak (monika@bocian.org.pl). 

 

§ 3 

1. Termin realizacji umowy: 10 listopada 2014 r.  

2. Odbiór prac nastąpi protokolarnie po dokonaniu ewentualnych poprawek.  Zamawiający 

wniesie uwagi do prac w terminie do 14 dni od dnia ich przekazania przez Wykonawcę. 

Wykonawca dokona poprawek i dostarczy Zamawiającemu ostateczną wersję prac 

w terminie do 10 dni od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego. Nie później jednak 

niż do dnia 10.11.2014 r.  

3. Wykonawca zapewni nieprzerwane działanie serwera w okresie 24 miesięcy od dnia 

przekazania przedmiotu umowy, po tym czasie Wykonawca zapewni możliwość 
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przeniesienia narzędzi i aplikacji na wskazany przez Zamawiającego serwer. 

 

§ 4 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na łączną kwotę 

brutto: ................................... zł  (słownie brutto:...............................................) 

2. Wynagrodzenie będzie płatne po podpisaniu protokołu odbioru bez wad.  

3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek 

wskazany na dostarczonej fakturze VAT lub rachunku w terminie 30 dni od daty złożenia 

prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 

4. Cena o której mowa w pkt.1 obejmuje wszystkie koszty związane z warunkami niniejszej 

umowy.  

 

§ 5 

1. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji umowy określonego w par. 2 ust. 1 

Zamawiający będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 2% łącznego 

umownego wynagrodzenia brutto określonego w par. 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia, a jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 7 dni w wysokości 5% 

łącznego umownego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 14 dni, Zamawiający ma prawo rozwiązać 

umowę lub odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

z zachowaniem prawa do kary umownej określonej w ust. 3. 

2. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca oraz rozwiązania lub odstąpienia od 

umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia 

umownego określonego w par. 4 ust. 1. 

3. W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w ustalonym terminie, 

Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za zwłokę. 

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania naliczonych kar umownych 

z należności Wykonawcy za zrealizowane zamówienie z uwzględnieniem przepisów 

Kodeksu cywilnego.  

 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe: 

1. Niniejsza umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

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

4. Spory powstałe w związku z obowiązywaniem niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd 

Właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

Stron. 
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Załączniki: 

1) Oferta z dnia..............  

2) Zapytanie ofertowe  nr 8/EOG/2014 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 

……………………………….. ……………………………….. 

 


