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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz oferty 
 

Formularz oferty  
 

Rodzaj jednostki naukowej (zgodnie z pkt 1-6 
wskazanymi w części:  Uprawnienia do 
wykonywania określonej działalności lub 
czynności  Zapytania ofertowego)  

 

Pełna nazwa Wykonawcy 
 

Kategoria naukowa Wykonawcy (jeśli dotyczy) 
 

Dokument założycielski Wykonawcy 
 

NIP Wykonawcy 
 

Adres siedziby i dane kontaktowe Wykonawcy 
(województwo, powiat, gmina, adres) 

 

Nr telefonu osoby do kontaktu 
 

E-mail osoby do kontaktu 
 

 
 

OFERTA WYKONANIA USŁUGI  
 
Ja niżej podpisany/a: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
działając w imieniu Wykonawcy,  
 
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi polegającej na opracowaniu nowej 
usługi pod nazwą „Interaktywne metryczne panoramy 3D” dla potrzeb projektu składanego w 
ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3.2 Bony na 
innowacje dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020, 
 
oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym  za kwotę 
netto:…………………………… zł (słownie: …………………………………………………………………….. zł) 
brutto:…………………………… zł (słownie: …………………………………………………………………….. zł) w terminie 
od ...............................do................................ .      
 
Okres gwarancji usługi wynosi: ………………………….miesięcy 
 
Termin ważności oferty wynosi: …….………………….dni 
 
 
 

…………………………….................................................. 
Miejscowość/data/czytelny podpis Wykonawcy 

(osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia. 
 
 
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW DO 

WYKLUCZENIA 
 
 
Ja niżej podpisany(a)  ……………………………………………………………………………………………. 
 
działając w imieniu Wykonawcy,  
 
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi polegającej na opracowaniu nowej 
usługi pod nazwą „Interaktywne metryczne panoramy 3D” dla potrzeb projektu składanego w 
ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3.2 Bony na 
innowacje dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020, 
 
oświadczam/-y, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, tj.: 
 

I. jesteśmy jednostką naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 
o zasadach finansowania nauki posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej: 
1) organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę”, określone w art. 2 pkt 

83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu  posiadające 
przyznaną kategorię naukową A+, A albo B na podstawie decyzji, o których mowa w 
art. 322 ust. 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669 z późn. zm.); 

2) spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej; lub  

3) centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce; lub  

4) przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa 
w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania 
działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.); lub  

5) akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) 
lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 
155); lub  

6) Sieć Badawcza Łukasiewicz, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 
2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r., poz. 534).  
      

                                                             
II. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie 

zamówienia, 
 

oraz nie podlegamy wykluczeniu z niniejszego postępowania tj.: 
 
III. nie jesteśmy podmiotem w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym 

przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 
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wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w 

trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 

2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 

366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 

2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791). 

 
 
 

…………………………….................................................. 
Miejscowość/data/czytelny podpis Wykonawcy 

(osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
 

 
 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmzwgeztsltqmfyc4mzzgyzdiojvhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmzwgezts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgu3damjtgu4tk
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanzrgaztqltqmfyc4mzxgmydsojtg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanzrgaztqltqmfyc4mzxgmydsojtg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanzrgaztq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanzrgaztq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanzrgmztg
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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego –Wykaz doświadczenia  
 
 
 

WYKAZ DOŚWIADCZENIA WYKONAWCY 
 

dotyczy: wykonania usługi polegającej na opracowaniu nowej usługi pod nazwą „Interaktywne 
metryczne panoramy 3D” dla potrzeb projektu składanego w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne 
usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP w ramach Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020, 
 
 

 
L.p. 

 
Rodzaj usługi 
 

 
Nazwa i opis zrealizowanej usług. Nazwa 
zamawiającego. Data realizacji 

1 polegająca na prowadzeniu prac badawczo-
rozwojowych w zakresie analizy lub 
przetwarzania danych przestrzennych 

 

2 polegająca na opracowaniu i wdrożeniu 
aplikacji internetowych operujących na 
danych przestrzennych umożliwiających 
jednoczesny dostęp min 200 użytkowników 

 

2 polegająca na przetwarzaniu danych 
pochodzących ze skanowania laserowego 

 

 
 
 
 
 

…………………………….................................................. 
Miejscowość/data/czytelny podpis Wykonawcy 

(osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Wykaz sprzętu i infrastruktury 
 
 
 

WYKAZ SPRZĘTU I INFRASTRUKTURY 
 

dotyczy: wykonania usługi polegającej na opracowaniu nowej usługi pod nazwą „Interaktywne 
metryczne panoramy 3D” dla potrzeb projektu składanego w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne 
usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP w ramach Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020, 
 
 

 
L.p. 

 
Nazwa sprzętu i infrastruktury  

 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 
 
 
 
 

…………………………….................................................. 
Miejscowość/data/czytelny podpis Wykonawcy 

(osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego – Wykaz osób 
 
 
 

WYKAZ OSÓB 
 

dotyczy: wykonania usługi polegającej na opracowaniu nowej usługi pod nazwą „Interaktywne 
metryczne panoramy 3D” dla potrzeb projektu składanego w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne 
usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP w ramach Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020, 
 

 

 
L. p. 

 
Imię i nazwisko 

 

 
Doświadczenie w zarządzaniu projektami badawczo-

rozwojowymi 
 

   

   

   

 
 

 
L. p. 

 
Imię i nazwisko 

 

 
Doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-

rozwojowych 
 

   

   

   

   

 
 
 

…………………………….................................................. 
Miejscowość/data/czytelny podpis Wykonawcy 

(osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub 
osobowych 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH 
 
 
 

Ja niżej podpisany(a)  ……………………………………………………………………………………………. 
 
działając w imieniu Wykonawcy,  
 
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi polegającej na opracowaniu nowej 
usługi pod nazwą „Interaktywne metryczne panoramy 3D” dla potrzeb projektu składanego w 
ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3.2 Bony na 
innowacje dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020, 
 
oświadczam, że jestem Wykonawcą nie powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  
 
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:  
 

− uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,  
− posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  
− pełnieniu 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 (rodzice, 
dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 
 

 
 

 
 

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

Miejscowość/data/czytelny podpis Wykonawcy 
(osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego – Harmonogram rzeczowo-finansowy 
 

 
HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY 

 
dotyczy: wykonania usługi polegającej na opracowaniu nowej usługi pod nazwą „Interaktywne 
metryczne panoramy 3D” dla potrzeb projektu składanego w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne 
usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP w ramach Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020. Każdy z elementów powinien być przez oferenta 
szczegółowo opisany i skalkulowany.      
 

Zadanie 
(od 1 do 

7) 
Nazwa zadania 

Opis działań 
planowanych do 

realizacji w 
ramach zadania  

(planowane 
prace i sposób 
ich realizacji) 

Rezultat zadania  

(projekt/analiza/ 
rysunek 

techniczny/ 
raport itp.) 

Koszt zadania  

(w PLN) 

Okres 
realizacji 
zadania   

(w 
miesiącach

) 

Zadanie 1      

Zadanie 2      

Zadanie 3      

Zadanie 4      

Zadanie 5      

Zadanie 6      

Zadanie 7      

 
 

INFORMACJA O DODATKOWYCH KOSZTACH RALIZACJI PROJEKTU (JEŚLI DOTYCZY): 

Wykaz materiałów, jakie będą niezbędne do wykonania usługi badawczo-rozwojowej.  

Uwaga: Koszt materiałów nie stanowi kosztu wykonania usługi badawczo-rozwojowej. Za 
dostarczenie materiałów odpowiedzialny będzie Zamawiający. Poniższe dane stanowią informację dla 
Zamawiającego umożliwiającą oszacowanie całkowitej wartości projektu. 

Lp.  
Nazwa/rodzaj  

materiału 
Przeznaczenie 

Zadania, w których 
materiały będą niezbędne 

Ilość potrzebna do 
wykonania zadania 

1     

(n)     

 
 

 
 

…………………………….................................................. 
Miejscowość/data/czytelny podpis Wykonawcy 

(osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 8 do Zapytania ofertowego – Opis Przedmiotu Zamówienia 
 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Zadanie (od 1 do 
7) 

Nazwa zadania 

Opis działań planowanych do 
realizacji w ramach zadania  

(planowane prace i sposób ich 
realizacji) 

Rezultat zadania* 

(projekt/analiza/ 
rysunek techniczny/ 

raport itp.) 

Zadanie 1 

Opracowanie 
koncepcji 
funkcjonalności 
nowej usługi 

Wykonanie wstępnego projektu 
informatycznego dla projektowanej 
usługi: 

● Opracowanie schematu 

ogólnego działania usługi; 

● Zdefiniowanie zakresu danych 

wejściowych niezbędnych do 

realizacji usługi; 

● Zdefiniowanie 

funkcjonalności w zakresie 

administratora usługi 

● Zdefiniowanie 

funkcjonalności w zakresie 

interfejsu użytkownika; 

● Zdefiniowanie niezbędnych 

do opracowania algorytmów 

przetwarzania danych 

● Zdefiniowanie architektury 

przechowywania danych 

● Opracowanie schematów 

przepływu danych 

● Zdefiniowanie architektury 

zasobów sprzętowych i 

sieciowych niezbędnych do 

realizacji usługi 

Wykonawca powinien zaplanować 

udział końcowych użytkowników w 

identyfikacji potrzeb w zakresie 

planowanej usługi.   

projekt/analiza/ 
schemat / raport /  

Zadanie 2 
Badania w zakresie 
przetwarzania 
danych obrazowych 

Badania w zakresie sposobów 
importu i przetwarzania danych 
obrazowych panoram 3D i danych 
pochodzącymi z naziemnego skaningu 
laserowego w celu integracji i 
optymalizacji wyświetlania. 

Badania w zakresie: 

projekt/analiza/ 
schemat / raport / 
opracowanie 
algorytmów 
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● Importu danych 

pochodzących z różnych 

źródeł; 

● Przetwarzania do postaci 

obrazowej – panorama 3D; 

● Optymalizacji wyświetlania; 

● Integracji danych obrazowych 

wygenerowanych na 

podstawie różnych źródeł;; 

Zadanie 3 

Badania w zakresie 
tworzenia 
Numerycznego 
Modelu Otoczenia 

Badania w zakresie automatycznego 
generowania -  na podstawie chmur 
punktów pochodzących z naziemnego 
skaningu laserowego - Numerycznego 
Modelu Otoczenia (NMO) w postaci 
siatki nieregularnych trójkątów (TIN); 

 

projekt/analiza/ 
schemat / raport / 
opracowanie 
algorytmów 

Zadanie 4 

Badania w zakresie 
oceny jakości 
Numerycznego 
Modelu Otoczenia 

Badania w zakresie opracowania 
algorytmu przypisującego do każdego 
z trójkątów siatki TIN wartości 
liczbowej informującej o stopniu 
niezawodności reprezentacji 
powierzchni terenu przez siatkę - w 
oparciu o analizę chmury punktów, w 
oparciu o którą tworzony jest NMO; 

projekt/analiza/ 
schemat / raport / 
opracowanie 
algorytmów 

Zadanie 5 

Badania w zakresie 
stworzenia modułu 
pomiarowo-
komunikacyjnego 

Badania w zakresie integracji 
Numerycznego Modelu Otoczenia 
wraz ze wskaźnikami niezawodności z 
pozyskanymi danymi obrazowymi 
będącymi warstwami panoramy 3D. 

Badania w zakresie optymalizacji 
wykonywania pomiarów w module 
pomiarowo-komunikacyjnym. 

• współrzędnych 

• długości 

• powierzchni 

• kątów 

Badania w zakresie automatyzacji 
przetwarzania, integracji i publikacji 
danych 

Opracowanie modelu i algorytmów 
komunikacji z usługami zewnętrznymi 
(API) 
 

projekt/analiza/ 
schemat / raport / 
opracowanie 
algorytmów 

Zadanie 6 

Walidacja i testy 
opracowanych 
algorytmów przy 
udziale 

Przeprowadzenie walidacji 
opracowanych algorytmów. 
Konsultacje zakresu funkcjonalności 
projektu z użytkownikami 

analiza/ raport / 
ankieta /końcowa 
dokumentacja 
techniczna 
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przedsiębiorcy oraz 
użytkowników 
końcowych 

końcowymi. 

Przeprowadzenie przy udziale 
przedsiębiorcy oraz użytkowników 
końcowych: 

● testów wydajności; 

● testów niezawodności 

● testów przepływu informacji 

pomiędzy poszczególnymi 

algorytmami; 

Wprowadzenie korekt i poprawek 
wynikających z wyników 
przeprowadzonych testów 

opracowanej usługi  

Zadanie 7 
Opracowanie 
prototypu portalu 

Opracowanie w pełni funkcjonalnego 
prototypu portalu, poprzez 
implementację opracowanych w 
ramach badań algorytmów i 
przygotowanie serwisu WWW 
realizującego udostępnienie usługi 
klientom. 

raport z testów 

 
* W kolumnie Rezultat Zdania przedstawiono propozycje / przykłady oczekiwanych rezultatów. 
Oferent powinien przedstawić proponowane rezultaty zadań w ofercie  
 
UWAGA! 
Z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa zakres opisu przedmiotu zamówienia 
(OPZ) jest ograniczony. Wyłączony OPZ zostanie udostępniony zainteresowanym oferentom drogą 
elektroniczną po uprzednim podpisaniu i przesłaniu przez oferenta umowy o zachowaniu poufności 
zgodnie z załącznikiem nr do 9 do niniejszego Zapytania ofertowego, na adres: office@dephos.com. 
  

mailto:office@dephos.com
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Załącznik nr 9 do zapytania ofertowego – Umowa o zachowaniu poufności 
 

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 

 

zawarta dnia ……………………………………. pomiędzy: 

 

……………………………………………. z siedzibą w ……………………, ul. ……………………….., …-
 ……. ……………………….., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy ………………………………….., …………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem KRS ……………………………….., o kapitale zakładowym w wysokości ……………………………… zł, 
NIP ……………………………., REGON: ……………………….,  

lub 

Panem / Panią ………………………………………….., prowadzącym / prowadzącą działalność gospodarczą 
pod nazwą ……………………………………………….., z siedzibą w …………………………………..,  

ul. ……………………….., …- ……. ……………………….., NIP …………………….., REGON ……………………………………, 
zamieszkałym / zamieszkałą* w …………………………………….,  

 
zwanej/-ym w dalszej części umowy „Oferentem”  
 
a 
 

DEPHOS Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie, ul. Rodziny 
Poganów 63, 32-080 Zabierzów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS 0000358225, , o kapitale zakładowym w wysokości 125.000,00 zł, NIP: 
9452143932, REGON: 121255172,  

zwanej w dalszej części umowy „Zamawiającym”  
 
 
 

 §  1 
 

Przedmiotem niniejszej umowy jest ustalenie zasad oraz warunków zachowania przez Oferenta 
poufności informacji oraz dokumentów okazanych mu przez Zamawiającego w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu 
nowej usługi pod nazwą „Interaktywne metryczne panoramy 3D” dla potrzeb projektu składanego w 
ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3.2 Bony na 
innowacje dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020. 

 

§ 2 

 
W trakcie obowiązywania niniejszej umowy, jak również po jej wygaśnięciu Oferent zobowiązuje się 
do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych, w szczególności do nie ujawniania, nie 
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spowodowania ujawnienia ani nie zezwolenia na ujawnianie lub wykorzystanie Informacji Poufnych, 
w celach innych niż określone w niniejszej umowie. Za Informacje Poufne uważa się wszelkie  
informacje lub dane, bez względu na formę ich ujawnienia, uzyskane w trakcie lub w związku z 
postępowaniem prowadzonym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy lub 
pozyskane w inny sposób, nieujawnione wcześniej do publicznej wiadomości, a dotyczące 
przedmiotu zamówienia o którym mowa w § 1 niniejszej umowy. 

 
§ 3 

 
1. Oferent oświadcza, że Informacje Poufne uzyskane w toku postępowania o którym mowa  
w § 1 niniejszej umowy wykorzystywać będzie wyłącznie w celu złożenia oferty w tym postępowaniu. 

 

2. Oferent może udostępnić Informacje Poufne swoim pracownikom lub zatrudnianym przez siebie 
podmiotom na podstawie ich pisemnego zobowiązania do nieujawniania takich informacji, wyłącznie 
w celu opracowania i złożenia oferty w postępowaniu, o którym mowa  
w § 1 niniejszej umowy. 

3. Oferent zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia poufności Informacji 
Poufnych, w szczególności zapewnić niezbędne środki ochrony przed dostępem do Informacji 
Poufnych osób nieupoważnionych. 
 
4. Oferent zobowiązuje się nie kopiować oraz nie powielać Informacji Poufnych, chyba, że jest to 
niezbędne w celu opracowania i złożenia oferty w postępowaniu o którym mowa w § 1 niniejszej 
umowy. 
 
5. Oferent zobowiązuje się nie wykorzystywać Informacji Poufnych  do realizacji własnych celów, 
Oferent zobowiązuje się też nie wykorzystywać Informacji poufnych w sposób, który mógłby 
spowodować powstanie jakiejkolwiek szkody dla Zamawiającego. 

 

§ 4 

 

Do Informacji Poufnych Strony nie zaliczają informacji:  

a) uzyskanych legalnie przez Oferenta przed wszczęciem postępowania, o którym mowa w § 1 
niniejszej umowy;  

b) uzyskanych przez Oferenta od osób trzecich zgodnie z prawem, bez ograniczeń ich 
ujawniania; 

c) które są publicznie znane;  
d) które mogą być ujawnione lub wykorzystane za zgodą Zamawiającego, wyrażoną pod 

rygorem nieważności w formie pisemnej; 
e) które muszą być ujawnione na mocy decyzji sądowych, w związku z prowadzeniem 

postępowań na mocy obowiązujących przepisów prawa, z zastrzeżeniem, że podjęte zostały 
przez Oferenta rozsądne i zgodne z prawem kroki zmierzające do zachowania poufności 
takich informacji; 

f) które zostaną ujawnione zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa lub zgodnie  
z prawomocnym orzeczeniem sądu lub prawomocną decyzją administracyjną. 
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§ 5 

 

1. W dniu doręczenia Oferentowi zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, Oferent 
obowiązany jest zniszczyć wszelkie przekazane mu dokumenty oraz nośniki z Informacjami Poufnymi, 
nie zatrzymując żadnych kopii ani opracowań zawierających Informacje Poufne. Oferent obowiązany 
jest również trwale usunąć wszelkie Informacje Poufne uzyskane w toku postępowania o którym 
mowa w § 1 niniejszej umowy, wprowadzone do jego systemu informatycznego lub inne (serwery 
zewnętrzne, chmura).  

 

2. Mając na uwadze powyższe, Oferent złoży Zamawiającemu niezwłocznie (lecz nie później niż w 
ciągu 14 dni) pisemne oświadczenie o zniszczeniu i trwałym usunięciu wszelkich Informacji Poufnych 
uzyskanych w toku postępowania o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, w tym wprowadzonych do 
systemów informatycznych o których mowa w ust. 1 powyżej.  

 

3. Postanowienia ust. 2 i 3 powyżej nie obowiązują w przypadku wyboru w postępowaniu, o którym 
mowa w § 1 niniejsze umowy oferty Oferenta jako najkorzystniejszej i zawarcia umowy warunkowej 
na wykonanie przedmiotu zamówienia.  

 

4. Informacje Poufne są i pozostają własnością Zamawiającego, a Oferent uznaje i przyjmuje 
bezwarunkowo do wiadomości, że żadne z postanowień niniejszej umowy, ani żadne ujawnienie 
Informacji Poufnych Oferentowi, nie może być rozumiane jako przekazanie Oferentowi ani 
komukolwiek innemu prawa własności lub praw z licencji lub praw z patentu, ani żadnych innych 
praw będących własnością Zamawiającego. 

 

§ 6 

 

1. Oferent, otrzymując Informacje Poufne, jest odpowiedzialny za każde naruszenie postanowień 
niniejszej umowy, wynikłe z działania lub zaniechania jego przedstawicieli lub pracowników.  

2. W przypadku naruszenia przez Oferenta obowiązku zachowania poufności, ponosi on wobec 
Zamawiającego pełną i nieograniczoną odpowiedzialność na zasadach określonych przepisami 
obowiązującego prawa za wszelkie szkody spowodowane ujawnieniem Informacji Poufnych, z 
zastrzeżeniem o którym mowa w § 7 niniejszej umowy. 

 

§ 7 

 

1. W przypadku ujawnienia przez Oferenta Informacji poufnych lub wykorzystania ich przez Oferenta 
w celu innym niż opracowanie i złożenie oferty w postępowaniu, o którym mowa  
w § 1 niniejszej umowy, Oferent zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100.000,00 zł 
(słownie złotych: sto tysięcy) za każdy przypadek naruszenia. 

2. W przypadku nie zniszczenia i nieusunięcia wszelkich Informacji Poufnych uzyskanych w toku 
postępowania o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, zgodnie z § 5 niniejszej umowy lub w 
przypadku naruszenia przez Oferenta postanowień o których mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy, 
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Oferent zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000,00 zł (słownie złotych: 
pięćdziesiąt tysięcy) za każdy przypadek naruszenia. 

3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i oświadcza, że przyjmuje na siebie odpowiedzialność o 
której mowa w ust. 1 i 2 powyżej także za każdą osobę której udostępnił Informacje Poufne zgodnie z 
§ 3 ust. 2 niniejszej umowy. 
 
4. Oferent zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć 
tysięcy) za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu oświadczenia, o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej 
umowy.  

 
5. Oferent zapłaci Zamawiającemu karę umowną na wskazany w wezwaniu numer rachunku 
bankowego Zleceniodawcy w terminie płatności 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania. Za 
datę spełnienia świadczenia uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego.  
 
6. Powyższe nie wyłącza możliwości Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
lub zgodnie z wyborem Zamawiającego, naprawienia szkody na zasadach ogólnych. 
 
7. Zapłata kar umownych nie zwalnia Oferenta z obowiązku zachowania w tajemnicy przekazanych 
Informacji Poufnych w okresie, o którym mowa w § 8 ust. 2 niniejszej umowy. Zakaz ujawniania 
Informacji Poufnych obowiązuje również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej umowy bez 
względu na przyczynę któregokolwiek z tych zdarzeń.  
 

§ 8. 

1. Niniejsza umowa wchodzi w życie wraz z dniem jej podpisania przez Oferenta. 

2. Umowa została zawarta na czas określony wynoszący 5 lat. 

3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy Strony będą starały się rozstrzygać 
polubownie w drodze negocjacji, zaś w przypadku braku porozumienia poddają spór pod 
rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

5. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.  

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron.  

7. Osoby podpisujące niniejszą umowę w imieniu i na rzecz jej Stron oświadczają, iż są należycie 
umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w ich imieniu. 

 
 
 
 
…………………..………………….….                      …………………..………………….….      
   Oferent      Zamawiający 

 
 


