
Uchwała Nr 1049/2015 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 17 września 2015 roku 
 
w sprawie zatwierdzenia trybu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego  
oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na tworzenie treści, redagowanie, administrowanie oraz promocję Wielkopolskiego 
Portalu Internetowego „Kultura u Podstaw”. 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 oraz  art. 57 ust. 5  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 ze zm. ) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 39 – art. 46  
 i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 
ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 
Zatwierdza się tryb przetargu nieograniczonego dla zamówienia publicznego na tworzenie treści, 
redagowanie, administrowanie oraz promocję Wielkopolskiego Portalu Internetowego „Kultura u 
Podstaw”. 

§ 2 
Zatwierdza się specyfikację istotnych warunków zamówienia dotyczącą realizacji zadania, o którym 
mowa w § 1 niniejszej Uchwały, stanowiącą załącznik do Uchwały. 

§ 3 
1. Powołuje się komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w składzie: 
 

Przewodnicząca: - Małgorzata Kempa – Kierownik Oddziału w  Departamencie Kultury 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego , 

Sekretarz: - Marcin Kozubowicz Dyrektor Biura Zamówień Publicznych Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,  

Członek: - Grażyna Brzezińska – Zastępca Dyrektora w Departamencie Kultury 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,  

Członek: - Małgorzata Grupińska-Bis – Dyrektor Teatru Ósmego Dnia w Poznaniu,  
Członek: - Piotr Landsberg – Główny specjalista w Departamencie Kultury Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,  
Członek:  - Elżbieta Barszcz – Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. 

 
2. Organizację, tryb pracy oraz obowiązki i odpowiedzialność poszczególnych członków komisji 

przetargowej określa Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

§ 4 

Upoważnia się Panią Adrianę Mikołajczak – głównego specjalistę w Departamencie Kultury do 
jednoosobowego podpisywania dokumentów (w tym do zatwierdzenia protokołu z postępowania) 
dotyczących przedmiotowego postępowania oraz do zawarcia umowy z wybranym wykonawcą.  

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
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Załącznik do uchwały Nr 1049 /2015 

   Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

        z dnia 17 września 2015 r. 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań  
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  

 

„Tworzenie treści, redagowanie, administrowanie oraz promocja Wielkopolskiego Portalu 

Internetowego „Kultura u Podstaw”  

 

o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych  

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) 

 

Zatwierdzenie Specyfikacji, dnia ………..…… 2015 r. 

  

       ……………… …………………………………………….. 

    

 

 

 

 

CPV 92312210-6 - Usługi świadczone przez autorów 

CPV 79342200-5 – Usługi w zakresie promocji 

 

Znak sprawy:  DK-V.272.1.2015 
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SPIS TREŚCI 

Rozdział I   Dane Zamawiającego. 

Rozdział II   Tryb udzielenia zamówienia. 

Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia wraz z oznaczeniem wynikającym ze Wspólnego  

Słownika Zamówień (CPV). 

Rozdział IV   Termin wykonania zamówienia. 

Rozdział V  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków. 

Rozdział VI  Dokumenty składające się na ofertę. 

Rozdział VII   Informacje dotyczące zamówień uzupełniających. 

Rozdział VIII   Informacje dotyczące wadium. 

Rozdział IX   Informacje dotyczące oferty częściowej i wariantowej. 

Rozdział X   Termin związania ofertą. 

Rozdział XI  Opis sposobu przygotowania ofert.  

Rozdział XII  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami oraz opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ.  

Rozdział XIII   Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

Rozdział XIV   Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczenia.  

Rozdział XV   Formalności do spełnienia przed zawarciem umowy. 

Rozdział XVI   Unieważnienie postępowania. 

Rozdział XVII                Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

Rozdział XVIII Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy. 

Rozdział XIX  Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

 

Załączniki: 

a) Załącznik Nr 1A - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie 

art. 22 ust. 1 ustawy; 

b) Załącznik Nr 1B - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy; 

c) Załącznik Nr 1C – Oświadczenie w sprawie przynależności do grupy kapitałowej na podstawie 

art. 26, ust 2d w związku z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy; 
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d) Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy; 

e) Załącznik Nr 3 – Istotne postanowienia umowy; 

f) Załącznik Nr 4 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) 

g) Załącznik Nr 5 – Wzór wykazu głównych usług   

h) Załącznik Nr 6 – Wzór wykazu osób biorących udział w realizacji zamówienia 

i) Załącznik Nr 7 – Wzór dokumentu, w którym zawarta zostanie koncepcja promocji portalu 

j) Załącznik Nr 8– Wzór dokumentu, w którym zawarta zostanie koncepcja treściowa portalu 

 

I. Dane Zamawiającego 

1. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

al. Niepodległości 34 

    61-714 Poznań  

    NIP: 778-13-44-777 

       telefon: 61 626 68 80 

    fax: 61 626 68 81 

internet: http://www.umww.pl 

 

2. Adres do korespondencji: 

    Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

    Departament Kultury 

    al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, pok. 333 

    telefon: 61 626 68 80 

    fax: 61 626 68 81 

UWAGA: miejsce składania i otwarcia ofert podano w Rozdziale XIII. 

3. Wszelkie pisma i pytania Wykonawcy winni kierować na adres wskazany w pkt. I.2. 

II. Tryb udzielania zamówienia 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze 

zm.), zwanej dalej ustawą, o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy tj. poniżej kwoty 207.000,00 euro. Specyfikacja 

Istotnych Warunków Zamówienia w dalszej części tekstu określana będzie skrótem „SIWZ”. 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem sprawy  

DK-V.272.1.2015 Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na 

wyżej podane oznaczenie sprawy. 
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III. Opis przedmiotu zamówienia wraz z oznaczeniem wynikającym ze Wspólnego Słownika 

Zamówień CPV. 

 

   1. Przedmiotem zamówienia jest usługa oznaczona tytułem: Tworzenie treści, redagowanie, 

administrowanie oraz promocja Wielkopolskiego Portalu Internetowego „Kultura u Podstaw” 

Przedmiot zamówienia został opisany w treści Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) i 

umowy z Wykonawcą  

     2. Zamawiający informuje, iż nie przewiduje udzielania zaliczek na podstawie art. 151a ustawy Pzp.  

CPV 92312210-6 - Usługi świadczone przez autorów 

CPV 79342200-5 – Usługi w zakresie promocji 

 

IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 

Od dnia zawarcia umowy do dnia 15 grudnia 2016 roku.   

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków. 

 

1. Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się 

Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać się należytym wykonaniem w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej jednej usługi o wartości minimum 500 

tysięcy złotych brutto, w zakresie obejmującym tworzenie treści, administrowanie i promocję 

portalu o tematyce kulturalnej  

Poprzez „portal o tematyce kulturalnej” zamawiający rozumie portal internetowy służący publikacji 

oraz wymianie informacji dotyczących szeroko pojętych zjawisk z zakresu kultury, przez które 

rozumie się twórczość  i praktykę plastyczną, teatralną, literacką, taneczną, filmową, z zakresu sztuk 

performatywnych i wizualnych, muzyczną. W tym rozumieniu, Zamawiający nie uznaje za 

wyczerpujący tę definicję portal , którego zawartość treściowa dotyczy innej, pokrewnej  tematyki 

(np. turystycznej, związanej z rekreacją, sportem, edukacją, religią, praktyką obyczajową i językową). 
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Zamawiający nie uznaje za portal o tematyce kulturalnej strony internetowej informującej lub 

opisującej wydarzenie artystyczne lub zespół skupionych pod jedną marką wydarzeń artystycznych 

(np. strona festiwalu, koncertu, biennale). 

      c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania   

zamówienia. Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać się dysponowaniem 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w poniższym zakresie: 

 

Minimum 1 osoba, która w okresie  ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 
uczestniczyła w projekcie portalu internetowego o tematyce kulturalnej o zasięgu 
merytorycznym minimum regionu pełniąc funkcję redaktora naczelnego, organizując pracę 
zespołu liczącego minimum 5 osób   

Minimum 1 osoba, która w okresie  ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 
uczestniczyła w projekcie portalu internetowego o tematyce kulturalnej o zasięgu 
merytorycznym minimum regionu pełniąc funkcję fotoreportera, a w okresie ostatniego 
roku poprzedzającego termin złożenia ofert była autorem co najmniej 20 opublikowanych 
fotoreportaży o charakterze odnoszących się do kultury w tym regionie 

 

Minimum 1 osoba, która w okresie  ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 
uczestniczyła w projekcie portalu internetowego o tematyce kulturalnej o zasięgu 
merytorycznym minimum regionu pełniąc funkcję  operatora i montażysty, a w okresie 
ostatniego roku poprzedzającego termin złożenia ofert była autorem co najmniej 20 
opublikowanych relacji filmowych odnoszących się do kultury w tym regionie 

 

Minimum 1 osoba, która w okresie  ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 
uczestniczyła w projekcie portalu internetowego o tematyce kulturalnej o zasięgu 
merytorycznym minimum regionu  pełniąc funkcję  dziennikarza, a w okresie ostatniego 
roku poprzedzającego termin złożenia ofert  stworzyła co najmniej 30 opublikowanych 
tekstów odnoszących się do kultury w tym regionie.  

Minimum 1 osoba, która w okresie  ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 
stworzyła co najmniej 15 opublikowanych autorskich tekstów o tematyce kulinarnej  

Minimum 1 osoba która w okresie  ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 
uczestniczyła w projekcie portalu internetowego o zasięgu merytorycznym co najmniej 
regionu,   w roli administratora systemu. 
 

Minimum 1 osoba, która w okresie 3 ostatnich lat uczestniczyła w projekcie portalu 
internetowego o zasięgu merytorycznym co najmniej regionu,  w roli programisty.   

 

Poprzez „zasięg merytoryczny” Zamawiający rozumie poruszanie w treści portalu zagadnień 

związanych z kulturą danego regionu. 

Poprzez „region” Zamawiający rozumie obszar kulturowy obejmujący swym zasięgiem nie mniej 

niż 3 powiaty 
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Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia powyższych funkcji przez jedną osobę, jednak w nie 

więcej niż dwóch zakresach. 

d)  sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

2. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy. 

3. Na potwierdzenie spełnienia opisanych powyżej warunków Zamawiający będzie żądał 

oświadczeń i dokumentów określonych w rozdz. VI SIWZ. 

4. Nie wykazanie spełnienia powyższych warunków będzie skutkowało wykluczeniem 

z postępowania zgodnie z art. 24 ustawy. 

5. Zamawiający uzna spełnienie warunków udziału w postępowaniu, po złożeniu przez 

Wykonawcę wymaganych oświadczeń oraz dokumentów wymienionych w rozdziale VI SIWZ. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie kryterium 

spełnia/nie spełnia, w  oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty, 

wymagane i szczegółowo określone w niniejszym SIWZ 

 

VI. Oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę.  

 

Oświadczenia  i dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii. Dokumenty złożone 

w  formie kopii muszą zostać na każdej stronie poświadczone za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę, z tym jednak zastrzeżeniem, że dla pełnomocnictw obowiązuje jedynie forma oryginału 

albo też odpisu notarialnie poświadczonego za zgodność z oryginałem. 

 

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający 

wymaga złożenia:  

a)  oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy – zgodnie z załącznikiem nr 1 A do SIWZ; 

b) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

głównych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wraz z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których zamówienia / 

usługi zostały wykonane (wg załącznika nr 5 do SIWZ – Wykaz wykonanych głównych usług) oraz 

dowód(y) czy zamówienia / usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (przez 

główne zamówienia / usługi Zamawiający rozumie zamówienia / usługi zdefiniowane /o których 

mowa/ w rozdz. V ust. 1 pkt b niniejszej SIWZ); 

c) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat 

ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także 
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zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami – wg załącznika nr 6 do SIWZ 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający wymaga następujących oświadczeń i dokumentów: 

a) oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – zgodnie z 

załącznikiem nr 1 B do SIWZ; 

b) oświadczenia z art. 26 ust 2d w związku z art. 24 ust 2 pkt. 5 ustawy – zgodnie z załącznikiem nr 

1C do SIWZ; 

c) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania 

zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż 

będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.  

 

1) Zakres pisemny zobowiązania, o którym mowa powyżej, powinien zawierać co najmniej  

informacje wynikające z § 1 ust. 6 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te 

dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), to jest: 

-  zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu  

zamówienia, 

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 

-zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

2)  Jeżeli podmioty, o których mowa powyżej, będą brały udział w realizacji zamówienia,  

zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów wymaganych w Rozdziale VI ust. 1. pkt a oraz ust. 2 SIWZ. 
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3) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, 

odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

 

4. Wykonawcy zagraniczni:  

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w Roz. VI ust.  2 pkt c) SIWZ, składa 

dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w rozdz. VI ust. 2 

pkt c) SIWZ zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa 

się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed właściwym 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem; 

  Dokument, o którym mowa powyżej należy składać w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, składanej wraz z 

tłumaczeniem na język polski; 

 Dokument, o którym mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

 

5. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winna zawierać 

dokumenty i oświadczenia wymienione wyżej:  

- z rozdz. VI ust. 2 pkt  a), b) i c) SIWZ dla każdego podmiotu z osobna,  

- pozostałe dokumenty mogą zostać złożone wspólnie - dotyczy dokumentów z rozdz. VI  ust. 1, 

pkt a), b), c).  

Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.  
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Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie 

żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. 

 

6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 

przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych 

w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych 

podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te 

podmioty. 

7.  Ponadto do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 

                       -   formularz ofertowy zgodny z  Załącznikiem Nr 2 do SIWZ, 

                       - koncepcję zawartości treściowej portalu zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ 

                       - koncepcję promocji portalu zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ 

  - dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w 

jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa), o ile uprawnienia te nie wynikają z dokumentów 

rejestrowych. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w formie oryginału albo w formie 

kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

    

8. Uzupełnianie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału  w postępowaniu: 

1) Brak dokumentów lub oświadczeń wymaganych przez Zamawiającego lub też złożenie ich w 

niewłaściwej formie (np. nie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie albo 

nie oryginalne bądź nie poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza kopie 

pełnomocnictw) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 

ustawy.    

2) Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym 

terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane 

przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, 

zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym 

terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 

byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i 

dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

oraz spełnienie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż 

w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 
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3) Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących 

przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy.  

4) Art. 26 ust. 3 i 4 ustawy ma również zastosowanie w odniesieniu do listy podmiotów należącej 

do tej samej grupy kapitałowej lub do informacji o należeniu do niej (Załącznik Nr 1C do SIWZ) 

 

VII. Informacje dotyczące zamówień uzupełniających. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.  

 

VIII. Informacje dotyczące wadium. 

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 

złotych) dla całości zamówienia, wniesionym przed upływem terminu składania ofert. 

1. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b, ust. 5, pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  (Dz. 

U. Nr 109, poz.1158 z późn. zm.). 

2. Dokument gwarancji, poręczeń winien zawierać wyszczególnione warunki zapłaty kwoty wadium 

Zamawiającemu (utraty wadium przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego), tj. gdy: 

 Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 

 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe, z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, 

 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn 

leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 

25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o 

której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 

pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej. 
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Wniesione wadium musi zabezpieczać ofertę Wykonawcy przez cały okres związania ofertą. 

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 

PKO Bank Polski S.A numer konta 47 1020 4027 0000 1502 0400 8058 

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna, iż będzie ono wniesione skutecznie 

jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania 

ofert. Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: „dotyczy przetargu – numer sprawy  

DK-V.272.1.2015. Potwierdzeniem wniesienia wadium w jednej z form określonych w pkt. 1, litery b, 

c, d i e jest oryginalny dokument banku, ubezpieczyciela lub poręczyciela, wystawiony na: 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 

61- 714 Poznań z oznaczeniem, iż „dotyczy przetargu- znak sprawy  DK-V.272.1.2015” złożony w 

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Kultury – 

Sekretariat pokój 333 (III piętro) , al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, przed upływem terminu 

wyznaczonego na dzień składania ofert. 

3. Kopia dokumentu, o którym mowa w pkt 2, poświadczona za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę, powinna być dołączona do oferty. 

4. Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w jednej lub kilku z wybranych przez siebie form, o 

których mowa wyżej w pkt. 1 lit. a) do e). 

5. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium, zostanie wykluczony z 

postępowania. 

6. Zamawiający dokona zwrotu wadium: 

a) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy; 

b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. 

8. W przypadkach określonych w art. 46 ust. 4 a oraz ust. 5 ustawy, Zamawiający zatrzymuje 

wadium wraz z odsetkami, tj. gdy: 

a) Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 

b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy; 
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d) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących 

po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, 

pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził 

zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

 

9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, 

jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

 

IX. Informacje dotyczące oferty częściowej i wariantowej. 

Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.   

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej. 

 

X. Termin związania ofertą. 

W niniejszym postępowaniu termin związania ofertą wynosi 30 dni liczonych od dnia składania ofert. 

 

XI. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.  

2. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim, 

pismem czytelnym, trwałym środkiem pisarskim.  

3. Dokumenty składane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu należy składać w formie oryginałów lub kopii dokumentów 

potwierdzonych (każda strona) własnoręcznym podpisem osoby podpisującej ofertę z 

adnotacją „poświadczam zgodność z oryginałem”. Oświadczenia należy składać wyłącznie 

w formie oryginału.  

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości, co do jej prawdziwości.  

Niezależnie od powyższego zastrzeżenia, pełnomocnictwo musi zostać złożone  

w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii. 

4.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 

innych podmiotów, na zasadach, których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 
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26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych 

podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te 

podmioty. 

5.  Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na  język polski, 

poświadczonym przez Wykonawcę.  

6.    Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

7.     Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w wersji elektronicznej.  

8.  Oferta winna zawierać, co najmniej następujące informacje: 

a) dane o Wykonawcy (nazwę Wykonawcy, NIP, dokładny adres, telefon, faks oraz adres 

poczty elektronicznej); 

b) przedmiot oferty; 

c) cenę brutto przedmiotu oferty. Cena powinna być określona cyfrowo i słownie. W razie 

rozbieżności będzie przyjmowana cena określona słownie; 

d) szczegółowy wykaz załączonych dokumentów. 

Wykonawca w ramach oferty może wypełnić formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego 

Załącznik Nr 2 do SIWZ albo sporządzić własny, z zastrzeżeniem zakazu zmian merytorycznych 

zapisów ww. wzoru.  

9. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób) 

podpisującej/-ch ofertę. Brak podpisu będzie skutkować odrzuceniem oferty. 

10. Karty oferty powinny być spięte w sposób gwarantujący jej trwałość. Zaleca się ponumerowanie 

zapisanych stron. 

11. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie 

przewiduje możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty przetargowej. Wykonawca 

powinien zapoznać się z całością SIWZ, której integralną część stanowią załączniki. 

12. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 

13. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie, z opisem szczegółowo wskazanym w rozdz. XIII 

pkt 2 niniejszej SIWZ oraz pełną nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy - zawierającej 

wewnątrz całościową ofertę Wykonawcy w niniejszym postępowaniu. 

      W przypadku braku powyższych informacji, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności 

za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie ofert w przypadku składania 

ofert przed wyznaczonym terminem składania, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą 

kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 

14. Wszystkie załączniki do SIWZ stanowią integralną część niniejszej SIWZ. 
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15. Oferta tzn. formularz ofertowy i wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia muszą być 

podpisane przez osobę albo osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, 

gdy osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy nie jest wpisana do właściwego rejestru jako 

osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy, musi przedstawić pełnomocnictwo do 

występowania w imieniu Wykonawcy oraz jego reprezentowania i zaciągania zobowiązań 

finansowych. Jak już wyżej wskazano, każde pełnomocnictwo powinno bezwzględnie zostać 

złożone bądź w oryginale bądź w poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem kopii.  

16. Oferty nie odpowiadające zasadom określonym w ustawie oraz nie spełniające warunków 

ustalonych w niniejszej SIWZ zostaną odrzucone. 

  

XII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami oraz opis sposobu udzielania wyjaśnień 

dotyczących SIWZ.  

 

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski,  zawiadomienia 

oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza 

ponadto formę porozumiewania się drogą elektroniczną na adres dk.sekretariat@umww.pl 

przy czym w ten sposób przesłane oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

muszą zostać potwierdzone pisemnie. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca skorzystają z formy 

poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 

otrzymania ww. oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji  w tej właśnie formie. 

Oferty jednak – pod rygorem nieważności – muszą zostać złożone tylko w formie  pisemnej.  

 

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:  

W zakresie proceduralnym  

Marcin Kozubowicz – Dyrektor Biura Zamówień Publicznych 

e-mail: marcin.kozubowicz@umww.pl 

W zakresie merytorycznym  

Piotr Landsberg – Główny Specjalista w Departamencie Kultury 

e-mail: piotr.landsberg@umww.pl 

Małgorzata Kempa – Kierownik Oddziału w Departamencie Kultury 

e-mail: malgorzata.kempa@umww.pl 

 

mailto:dk.sekretariat@umww.pl
mailto:marcin.kozubowicz@umww.pl
mailto:piotr.landsberg@umww.pl
mailto:malgorzata.kempa@umww.pl
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Zapytania dotyczące SIWZ muszą być kierowane w formie określonej w ust. 1 z adnotacją: Zapytania 

– przetarg nieograniczony pn.: Tworzenie treści, redagowanie, administrowanie oraz promocję 

Wielkopolskiego Portalu Internetowego „Kultura u Podstaw” każdorazowo z powołaniem się na 

Znak sprawy: DK-V.272.1.2015  

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 

obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż  na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego 

nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

4.  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub 

dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 

wniosek bez rozpoznania. 

        5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 

wyjaśnienie treści SIWZ. 

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom w formie określonej 

w ust. 1,  którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania udostępniając je również 

na stronie internetowej.  

7. Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 

8.  W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza te informację na stronie 

internetowej. 

9. Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z 

uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające 

na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona (art. 87 ust 2 ustawy). 

 

XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego al. Niepodległości 34, 

61-714 Poznań, Sekretariat Departamentu Kultury, pok. 333, w terminie do dnia 30 września 

2015 roku do godz. 1000. 

 

2.  Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:  

 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, 

Sekretariat Departamentu Kultury oraz oznakowana napisem: Oferta w przetargu nieograniczonym 
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pn.: Tworzenie treści, redagowanie, administrowanie oraz promocja Wielkopolskiego Portalu 

Internetowego „Kultura u Podstaw” – znak sprawy DK-V.272.1.2015 NIE OTWIERAĆ PRZED 24 

września 2015 przed godz. 10.30, a nadto winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem 

Wykonawcy. 

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 30 września 2015 r. o godz. 1030 w siedzibie 

Zamawiającego przy , al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Sekretariat Departamentu 

Kultury pok. 333. Otwarcie ofert jest jawne. 

4. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

Zmiana lub wycofanie oferty następuje poprzez złożenie odrębnego oświadczenia w tym 

zakresie dostarczonego Zamawiającemu w odrębnej kopercie z adnotacją „zmiana” lub 

„wycofanie” oferty. 

5. W przypadku zmiany treści oferty Wykonawca zamieszcza dokumenty zawierające zmienioną 

treść w kopercie opisanej w sposób przewidziany w pkt 2 z dopiskiem „ZMIANA”. 

6. Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, na podstawie 

art. 8 ust. 3 ustawy zobowiązany jest podać w Formularzu ofertowym – Załącznik Nr 2 do 

SIWZ, odpowiednią informację oraz wpiąć dokumenty, których treść stanowi tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w nieprzejrzyste opakowanie z dopiskiem „NIEJAWNE”. Tajemnicę 

przedsiębiorstwa stanowią wyłącznie informacje w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 

ust. 4 ustawy. 

 

Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczenia.  

 Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: 

1) CENA OFERTY – waga kryterium 40 % 

Punkty za kryterium „Cena oferty” zostaną obliczone według wzoru: 

 

   Cena oferty najtańszej 

-------------------------------  x 40 = liczba punktów 

   Cena oferty badanej 

Wartość wagowa wyrażona w procentach jest równa wartości wyrażonej w punktach, tj. 1% = 1 pkt 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 

2)KONCEPCJA PROMOCJI PORTALU– waga kryterium 30% 

W ramach tego kryterium komisja przetargowa oceni: 

a) stopień dywersyfikacji  narzędzi promocji – do 15 pkt 
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najwięcej punktów uzyska koncepcja przewidująca najwięcej narzędzi 

promocji 

Każdy członek komisji przetargowej dokona indywidualnej oceny każdej z koncepcji promocji portalu, 

mając na uwadze wskazane powyżej podkryterium i przyzna dla każdej z nich punkty  

w skali od 0 do 15. 

 

b) strategię współpracy z podmiotami zewnętrznymi ukierunkowaną na 

promocję portalu – do 15 pkt  

najwięcej punktów uzyska koncepcja przedstawiająca najwięcej form 

współpracy z mediami, instytucjami kultury, samorządami, organizacjami 

pozarządowymi, twórcami kultury. 

Każdy członek komisji przetargowej dokona indywidualnej oceny każdej z koncepcji promocji portalu, 

mając na uwadze wskazane powyżej podkryterium  i przyzna dla każdej z nich punkty  

w skali od 0 do 15. 

Maksymalną liczbę punktów, tj. 30 otrzyma oferta, dla której suma punktów wszystkich członków 

komisji przetargowej będzie największa. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów. 

 

3)KONCEPCJA ZAWARTOŚCI TREŚCIOWEJ PORTALU – waga kryterium 30% 

a) Stopień różnorodności w podejmowaniu zagadnień dotyczących dziedzin kultury oraz 

proponowane formy dziennikarskie 

Poprzez „Stopień różnorodności w podejmowaniu zagadnień dotyczących dziedzin kultury” 

rozumiane  jest kompleksowe, a nie wycinkowe podejście do tematyki portalu i zagadnień 

poruszanych przez redakcję portalu. Zamawiający w ramach tego kryterium będzie oceniać: sposób 

podziału zawartości portalu na dziedziny kultury oraz udział każdej dziedziny kultury w treści portalu 

– do 15 pkt 

Każdy członek komisji przetargowej dokona indywidualnej oceny każdej z koncepcji promocji portalu, 

mając na uwadze wskazane powyżej podkryterium i przyzna dla każdej z nich punkty 

 w skali od 0 do 15. 

 

b) Proponowane formy przekazu 

Poprzez „Proponowane formy przekazu” rozumiana jest różnorodność form przekazu, które 

wykonawca zamierza wykorzystać w pracy redakcyjnej. Zamawiający w ramach tego kryterium 

będzie oceniać stopień dywersyfikacji form i narzędzi przekazu. Zamawiającemu zależy na tym, by 

wykonawca nie ograniczał się jedynie do tradycyjnych form jak np. artykuł i wywiad – do 15 pkt 
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Każdy członek komisji przetargowej dokona indywidualnej oceny każdej z koncepcji promocji portalu, 

mając na uwadze wskazane powyżej podkryterium i przyzna dla każdej z nich punkty  

w skali od 0 do 15. 

Maksymalną liczbę punktów, tj. 30 otrzyma oferta, dla której suma punktów wszystkich członków 

komisji przetargowej będzie największa. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów 

Maksymalnie oferta może uzyskać łącznie 100 punków.  

 
Formalności do spełnienia przed zawarciem umowy. 

1. Zamawiający, po rozstrzygnięciu postępowania, niezwłocznie zawiadomi wszystkich 

Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 

wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 

adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom 

w kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 

i prawne, 

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne  

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa  

w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

2. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze oferty drogą elektroniczną lub za pomocą faksu. 

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. 

terminu, jeżeli złożono tylko jedną ofertę, gdy nie odrzucono żadnej oferty lub nie wykluczono 

żadnego Wykonawcy. 

4. W przypadku wniesienia odwołania, umowa może być zawarta dopiero po ogłoszeniu wyroku 

lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania. 

6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których 

mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 

dostępnym w swojej siedzibie. 
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XVI.   Unieważnienie postępowania. 

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zajdą przesłanki określone w 

art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

XVII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Zamawiający w oparciu o art. 147 ustawy będzie żądał od wybranego Wykonawcy wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwanego dalej zabezpieczeniem. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

      3. Zabezpieczenie należy wnieść najpóźniej w chwili zawarcia umowy. 

      4. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny 

całkowitej brutto podanej w ofercie. 

      5. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

1) pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie wskazanym w ust. 3 

niniejszego rozdziału; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 

      6. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w innych niż powyższe formach. 

      7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Zamawiającego tj.: 47 1020 4027 0000 1502 0400 8058. 

      8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 5 niniejszego rozdziału. 

       9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

     10. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  
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XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 

Istotne dla stron postanowienia dotyczące umowy zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ.  

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

Wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu  o 

udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na 

podstawie ustawy, można wnieść odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

 

Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia za pomocą poczty elektronicznej lub faksu, albo w terminie 

10 dni – jeśli zostały przesłane w inny sposób (pisemnie). Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia, 

także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w 

Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej. W przypadku wniesienia 

odwołania wobec treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, Zamawiający może przedłużyć termin 

składania ofert. 

 

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 

ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

 

W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego. 

 

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca 

się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie 

oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania (art.180 ust. 3 

ustawy). 

 

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art.180 

ust. 4 ustawy). 
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Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 

jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za 

pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy (art.180 ust. 5 ustawy). 

 

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 

sądu. 

 

Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

Zamawiającego. 

 

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, 

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 

operatora publicznego jest równoznaczne z jej  wniesieniem (art. 198 a do art. 198 g ustawy). 

 

 

 

 

 
 



 

 
Załącznik nr 1 A do SIWZ 

 
................................................. 
      Pieczęć adresowa wykonawcy 

 
OŚWIADCZENIE 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego na Tworzenie treści, redagowanie, administrowanie oraz 

promocję Wielkopolskiego Portalu Internetowego „Kultura u Podstaw” 

 
DK-V.272.1.2015 

oświadczam(-y), że spełniam(-y) warunki, dotyczące: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2.  posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3.  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4.  sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

- a tym samym spełniam(-y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.). 

 
   
 

………………, dnia……….. ….. 2015 r. 
  (Miejscowość ) 

................................................... 
Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych) 
w dokumencie uprawniającym do występowania 
w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) 
pełnomocnictwo(-a). 
(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) 
i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem) 

 

 

 

 

UWAGA: 

W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy 

Prawo zamówień publicznych wtedy przedstawia on Zamawiającemu wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania 

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Przedmiotowe zobowiązanie 

należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 

 



 

 

Załącznik nr 1 B do SIWZ 
 

 
................................................. 
      Pieczęć adresowa wykonawcy 

 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 

 

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  

Tworzenie treści, redagowanie, administrowanie oraz promocję Wielkopolskiego Portalu 

Internetowego „Kultura u Podstaw” 

DK-V.272.1.2015 

w oparciu o przesłanki wskazane w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień 

publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.). 

 
 
 
 
 
………………………., dnia…………………………..2015 r. 
  (Miejscowość ) 

 
 
 
. 
 
 
.................................................. 
Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych) 
w dokumencie uprawniającym do występowania 
w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) 
pełnomocnictwo(-a). 
(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y)  
i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem). 

 
 
 
 



 

 

 
 

.................................................                                                                   Załącznik nr 1C do SIWZ 
      Pieczęć adresowa wykonawcy 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego na Tworzenie treści, redagowanie, administrowanie oraz 

promocję Wielkopolskiego Portalu Internetowego „Kultura u Podstaw” 

DK-V.272.1.2015 

składam: 

- Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze 

zm.)*  

Nazwa podmiotu, forma prawna  podmiotu, adres podmiotu, forma powiązania kapitał. 

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

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

 

.........................., dnia ...................  2015 r. 
................................................... 
Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych) 
w dokumencie uprawniającym do występowania 
w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) 
pełnomocnictwo(-a). 
(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y)  
i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem). 

 

- Informuję, o tym, że nie należę do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 50, poz. 331, ze zm.)*. 

 

.........................., dnia ...................  2015 r. 

.................................................. 
Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych) 
w dokumencie uprawniającym do występowania 
w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) 
pełnomocnictwo(-a). 
(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y)  
i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem). 

 

 
* niepotrzebne skreślić lub usunąć 



 

 
 

 
Załącznik nr 2 do SIWZ 

 
............................................ 
         Pieczęć firmowa 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym  

 ,  
 
....................................................................................................................... 
    (nazwa i adres wykonawcy)  
 
 

przedstawiamy ofertę na Tworzenie treści, redagowanie, administrowanie oraz promocję Wielkopolskiego 

Portalu Internetowego „Kultura u Podstaw” 

DK-V.272.1.2015 
 
za wartość netto ....................................................... zł 
słownie .................................................................................. 

 
stawka VAT w %:  
 
za wartość brutto ..................................................... zł 
słownie .................................................................................. 
 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej 
zastrzeżeń,  

2. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
wskazanym przez Zamawiającego.  

3. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od nr ....... do nr .... 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i 
jako takie nie mogą być udostępnianie innym uczestnikom postępowania.  

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

4. Akceptujemy: 
 istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy (zgodnie 

z załączonym do SIWZ wzorem umowy) 
 wskazany w SIWZ termin związania ofertą, 
 termin płatności faktury na 14 dni licząc od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego  

(Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Kultury,  
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań) 

 
 
W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom – Wykonawca wypełnia poniższe 
zestawienie: 
 

Lp. Część zamówienia powierzona do realizacji podwykonawcom 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 
 

Dane Wykonawcy: 
Adres: ...................................................................................................... 
Kod: ........................................................................................................ 
Tel./faks: ................................................................................................ 
REGON: ................................................................................................ 
INTERNET http://............................................................................. 
e-mail: ...................................................................................................... 

....................................., dn. ................       
 

 
 
 
 
 
 .......................................................................................... 
(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, 
uprawnionej/ uprawnionych do występowania w obrocie 
prawnym reprezentowania Wykonawcy i składania 
oświadczeń woli w jego imieniu) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 
umowa numer ………………………… 

 
na tworzenie i tłumaczenie treści, redagowanie oraz administrowanie i promocję Wielkopolskiego 

Portalu Internetowego „Kultura u Podstaw” 

 
zawarta w Poznaniu ………………………. 2015 r. pomiędzy: 
 
Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  
w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym 
przez Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego 

 
a 
 
……… wpisaną/ym do ……………, pod numerem ………………, o numerze NIP: ……………………, zwaną dalej 
Wykonawcą, reprezentowaną/ym przez: 

 ……………………… – ……………………………………… 
 

 
§ 1 

Użyte w niniejszej umowie pojęcia oznaczają: 
1) Zamawiający – Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 14, 61-714 Poznań. 
2) Wykonawca – podmiot wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

DK-V.272.1.2015 przeprowadzonym przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego. 
3) Oferta Wykonawcy – oferta jaką Wykonawca przedstawił Zamawiającemu i na podstawie której 

Wykonawca został wybrany do realizacji Umowy. 
4) Adres Korespondencyjny Zamawiającego – adres Departamentu Kultury, tj.: 61-714 Poznań, 

al. Niepodległości 34, tel. 61 626 6880, fax. 61 626 6881, e-mail: dk.sekretariat@umww.pl. 
5) Adres Korespondencyjny Wykonawcy – ………………………………………, tel. …………, fax ………,  

e-mail …………. 
6) Strony Umowy – Zamawiający i Wykonawca występujący razem.  
7) SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia    DK-V.272.1.2015  
8) SOPZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. 
9) Umowa – niniejsza umowa. 
10) Wynagrodzenie – wynagrodzenie za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy. 
11) Portal – strona internetowa pod adresem kulturaupodstaw.pl zapełniona treścią  i 

administrowana przez Wykonawcę 
12) Przedmiot Umowy – zadanie polegające na tworzeniu i tłumaczeniu treści, redagowaniu oraz 

administrowaniu i promocji Wielkopolskiego Portalu Internetowego „Kultura u Podstaw”.  
13) Rezultaty Umowy – wszelkie efekty pracy wytworzone przez Wykonawcę i przekazane 

Zamawiającemu, a związane z realizacją Umowy. 
14) Dokumentacja – wszelkie dokumenty i narzędzia umożliwiające kontynuowanie realizacji 

Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, po ustaniu obowiązywania Umowy. 

mailto:dk.sekretariat@umww.pl
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15) Protokół Odbioru Okresowego – protokół odbioru z bieżącej realizacji zadania sporządzany 
ostatniego dnia roboczego każdego okresu rozliczeniowego. 
 

§ 2 
1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego nr DK-V.272.1.2015 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 
zgodnie  
z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 
907 ze zm.). 

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem oraz odpowiednim 
zapleczem organizacyjnym, technicznym, intelektualnym i finansowym koniecznym do 
prawidłowej realizacji Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że spełnia wymagania stawiane Wykonawcy w postępowaniu, o jakim 
mowa w ust. 1. 

 
§ 3 

1. Zamawiający oświadcza, że jest wydawcą Portalu, w związku z czym przysługują mu wszelkie 

prawa niezbędne do powierzenia wykonawcy przedmiotu Umowy.  

2. Przedmiotem Umowy jest tworzenie i tłumaczenie treści, redagowanie oraz administrowanie i 

promocja Wielkopolskiego Portalu Internetowego „Kultura u Podstaw” 

3. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot Umowy na warunkach 

określonych w SIWZ, SOPZ, Ofercie Wykonawcy i Umowie. Wszystkie te dokumenty łącznie 

określają Przedmiot Umowy oraz zakres i sposób jego realizacji. 

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami Umowy, a zapisami  SIWZ oraz SOPZ, 
rozstrzygające znaczenie mają założenia SIWZ oraz SOPZ. 

 
§ 4 

1. Wszelkie działania, z wyłączeniem czynności powodujących zmianę lub ustanie stosunku 
zobowiązaniowego między Stronami, których podjęcie jest wymagane lub dopuszczalne, jak 
również wszelkie dokumenty, których sporządzenie jest wymagane lub dopuszczalne na mocy 
Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, mogą być podejmowane lub sporządzane przez 
przedstawicieli Stron Umowy, którzy pełnią funkcję koordynatorów Zamawiającego i 
Wykonawcy. 

 
Koordynatorem realizacji Umowy ze strony Zamawiającego jest: 
___________________________________ 
 
Koordynatorem realizacji Umowy ze strony Wykonawcy jest: 
___________________________________ 

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej 
Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy. 

 
 

§ 5 
1. Wykonawca obowiązany jest uzyskać zgodę (akceptację) Zamawiającego na wszelkie działania, 

czynności, prace, przygotowywane przez Wykonawcę, ilekroć jest o tym mowa w SOPZ. 
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2. Wykonawca realizując Umowę obowiązany jest uwzględnić wszelkie uwagi i sugestie dotyczące 
realizacji Umowy zgłaszane przez Zamawiającego. 

 
§ 6 

W trakcie realizacji Umowy, Zamawiający jest zobowiązany do: 
1) współdziałania z Wykonawcą w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji Przedmiotu 

Umowy; 
2) dotrzymywania obustronnie ustalonych terminów; 
3) udzielenia Wykonawcy wszelkich informacji, materiałów i dokumentacji znajdujących się w jego 

posiadaniu, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy, o ile 
nie są objęte prawnie chronioną tajemnicą; 

4) terminowej zapłaty Wynagrodzenia. 
 

§ 7 
W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do : 
1) współdziałania z Zamawiającym w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji Przedmiotu 

Umowy; 
2) dotrzymywania obustronnie ustalonych terminów; 
3) udzielenia Zamawiającemu wszelkich informacji, materiałów i dokumentacji znajdujących się  

w jego posiadaniu, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy, 
o ile nie są objęte prawnie chronioną tajemnicą. 

§ 8 
1. Wykonawca oświadcza, że w trakcie realizacji umowy będzie wykonywał  zadania 

wynikające z przedłożonej przez niego oferty, SIWZ oraz SOPZ. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania comiesięcznego planu wydawniczego na 

kolejny miesiąc, w którym zawrze: 
a) planowaną ilość materiałów, które zamierza zamieścić w Portalu 
b) tematy, które będą publikowane w Portalu 
c) zakres tłumaczenia treści na język angielski 

3. Plan wydawniczy będzie przekazywany drogą mailową na adres………….@umww.pl, do 5 
dnia każdego miesiąca obowiązywania Umowy 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag i propozycji do planu wydawniczego, 
zgodnie z treścią SIWZ i SOPZ. 

5. Na koniec każdego okresu rozliczeniowego, o którym mowa w § 10, Strony podpiszą 
Protokół Odbioru Okresowego. 
 
 

§ 9 
1. Wykonawca oświadcza, że przeprowadzi kampanię promocyjną, zgodną z 

przedstawioną w Ofercie wykonawcy koncepcją promocji. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do informowania podczas kampanii, że wydawcą Portalu 

jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. 
 
 

§ 10 
1. Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalają Wynagrodzenie w wysokości 

…………………… złotych (słownie: …………………………………… 00/100) netto, 
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tj. …………………… złotych (słownie: …………………………………… 00/100) brutto, zgodne z Ofertą 
Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy. 

2. Strony za okres rozliczeniowy ustanawiają miesiąc kalendarzowy, począwszy od dnia zawarcia 
Umowy 

3. Wynagrodzenie będzie płatne w następujący sposób: 
a) 16 % wynagrodzenia po przeprowadzeniu kampanii promocyjniej, o której mowa w § 9 
przeprowadzoną zgodnie z Ofertą Wykonawcy  
b) po 6 %  po podpisaniu każdorazowo Protokołu Odbioru Okresowego na koniec okresów, o 
których  mowa w ust. 2  

3.   Wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu 
wykonania Umowy, w tym roszczenia z tytułu przeniesienia przez Wykonawcę na Zamawiającego 
majątkowych praw autorskich do wszystkich mogących stanowić przedmiot prawa autorskiego 
wyników prac powstałych w związku z wykonaniem Umowy, w tym zwłaszcza Rezultatów Umowy 
oraz z tytułu przeniesienia na Zamawiającego własności wszelkiej dokumentacji, służącej wykonaniu 
Przedmiotu Umowy. 
5.   Zapłata Wynagrodzenia, określonego w ust. 1 oraz w ust. 3 nastąpi każdorazowo w terminie 14 
dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę 
faktury VAT, której podstawą są Protokoły Odbioru Miesięcznego. 
6.     Faktura Wykonawcy zawierać będzie następujące dane Zamawiającego: 

 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
61-714 Poznań, Al. Niepodległości 34, NIP: 778-13-44-777 
 

8. Adresem dla doręczenia Zamawiającemu faktury, o jakiej mowa w ust. 4 i 5, jest Departament 
Kultury, określony w § 1 pkt 4 Umowy. 
9. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

§ 12 

1. Wykonawca, każdorazowo po podpisaniu Protokołu Odbioru Okresowego przenosi na rzecz 
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w trakcie realizacji Umowy, 
na następujących polach eksploatacji:  
1) udostępnienie na zasadach wolnej licencji, 

2) 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, 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, 

3) stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie do 
formatu, systemu lub standardu, 

4) wprowadzanie do obrotu, użyczanie najem lub dzierżawa oryginału albo egzemplarzy, 

5) tworzenie nowych wersji, opracowań i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę 
układu lub jakiekolwiek inne zmiany), 

6) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, 
nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie a także publiczne 
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udostępnianie Utworu w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie 
przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, 

7) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, 

8) nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną 
i satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także 
poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe, 

9) prawo do określania nazw utworów, pod którymi będzie on wykorzystywany lub 
rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na 
swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczony będzie Utwór lub znaków towarowych 
wykorzystanych w Utworze, 

10) prawo do wykorzystywania utworów do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, 
sponsoringu, promocji, 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, 

11) zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek i adaptacji utworów, prawo do 
rozporządzania opracowaniami, przeróbkami i adaptacjami utworów oraz prawo 
udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na 
wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji 

12) prawo do zwielokrotniania kodu (kod źródłowy zostanie dostarczony na rzecz Zamawiającego 
na nośniku CD w dwóch kopiach lub tłumaczenia jego formy (dekompilacja), włączając w to 
prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek 
środkami i w jakiejkolwiek formie, a także opracowania (tłumaczenia, przystosowania lub 
jakichkolwiek innych zmian) bez ograniczania warunków dopuszczalności tych czynności, w 
szczególności, ale nie wyłącznie, w celu wykorzystania dla celów współdziałania z programami 
komputerowymi  lub rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu, użyczania, 
najmu, lub innych form korzystania o podobnej lub zbliżonej formie. 

13) zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek i adaptacji utworów składających się na 
Portal,  rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji 
określonych w niniejszej umowie, 

14) prawo do określenia nazw, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, w 
tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na swoją rzecz znaków 
towarowych, którymi oznaczony będzie Portal  lub znaków towarowych, wykorzystanych w 
Portalu. 

15) Pola eksploatacyjne dotyczą także utworów składających się na Portal. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nie jest ograniczone pod względem celu 
rozpowszechniania utworów, ani też pod względem czasowym i terytorialnym, a prawa te mogą 
być przenoszone przez Zamawiającego na inne podmioty bez żadnych ograniczeń. 

3. Wykonawca przenosi na rzecz Wykonawcy wyłączne prawo zezwalania na wykonanie zależnego 
prawa autorskiego (rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów, o których mowa w § 1 w 
nieograniczonym zakresie, a w szczególności w zakresie pól eksploatacji wymienionych w ust. 2.  
Postanowienia ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, iż nie będzie wykonywał przysługujących mu praw osobistych w 
sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu praw do utworu. W szczególności 
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Wykonawca upoważnia Zamawiającego do decydowania o publikacji utworu i decydowania o 
zachowaniu jego integralności. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do nierejestrowania jako znaków towarowych, w imieniu własnym 
lub na rzecz innych podmiotów, utworów graficznych lub słownych stanowiących elementy 
utworu. 

6. W przypadku elementów utworów, w szczególności programów komputerowych, które są 
niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania, a co do których Wykonawcy nie przysługują 
prawa autorskie, Wykonawca udzieli Zamawiającemu  licencji, w takim zakresie, w jakim nabył je 
od podmiotów dysponujących prawami do ww. utworów.  

 
7. W ramach Wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na 
wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Rezultatów Umowy. Wykonawca udziela 
Zamawiającemu nieodwołalnej zgody na dokonywanie przez Zamawiającego dowolnych zmian w 
Przedmiocie Umowy, do których Zamawiający nabył majątkowe prawa autorskie na podstawie 
Umowy. 
8. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Przedmiot Umowy nie naruszy praw majątkowych 
osób trzecich i przekaże Zamawiającemu Rezultaty Umowy w stanie wolnym od obciążeń prawami 
osób trzecich. 
9.Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne, 
a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności 
intelektualnej. 
10. W ramach Wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności kodu 
źródłowego, o którym mowa w SOPZ. Przekazanie nastąpi po podpisaniu Protokołu Końcowego. 

 
§ 11 

1. W przypadku niewykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 100% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10.  

2. Taką samą karę umowną, jak określona w ust. 1, zapłaci Wykonawca z tytułu odstąpienia przez 
Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

3. W przypadku nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 60% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10; 

4. W przypadku opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy, ponad terminy określone w niniejszej 
umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% Wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.  

5. Za nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy jako całości lub jakiejkolwiek jego części, Strony 
Umowy uznają jakiekolwiek odstępstwo Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy lub jego 
części, określonego w SOPZ, realizacji Umowy lub oświadczeniach Zamawiającego złożonych 
przez niego podczas realizacji Umowy. 

6. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, 
jeżeli poniesiona przez Zamawiającego szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar 
umownych. 

7. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty 
obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę 
temu terminowi Zamawiający ma prawo potrącić kwoty wynikające z noty obciążeniowej z 
Wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża bezwarunkową zgodę. 
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§ 13 
1. Zmiana treści Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. 

3. Umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. 
4. Strony Umowy dołożą wszelkich starań, aby wszelkie spory, jakie wynikają z Umowy 

rozwiązywane były w pierwszej kolejności w sposób polubowny. 
5. Spory powstałe w związku z realizacją Umowy będą rozpoznawane przez sąd właściwy miejscowo 

ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
 

 
§ 14 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od Umowy w sytuacjach w niej 
opisanych. 

4. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia 
Wykonawcy o przyczynie odstąpienia dokonanego w ciągu 14 dni, licząc od daty stwierdzenia 
okoliczności dającej prawo do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy, z tym, że w 
przypadku nienależytego wykonywania Umowy lub wykonywania Umowy niezgodnie z uwagami 
Zamawiającego wtedy, gdy SOPZ przewidywał konsultacje, prawo odstąpienia od Umowy przez 
Zamawiającego  może być wykonane pod warunkiem jednokrotnego wezwania Wykonawcy do 
zaprzestania naruszania Umowy, w sytuacji dalszego nieprzestrzegania Umowy przez 
Wykonawcę. 

 
§ 15 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwóch dla Zamawiającego i jednym 
dla Wykonawcy. 

§ 16 
Integralną częścią Umowy są załączniki: 
1) Załącznik nr 1 do Umowy – SIWZ wraz z SOPZ; 
2) Załącznik nr 2 do Umowy – Oferta Wykonawcy; 

 
 
 
 
 
 

 
 

________________ 
Zamawiający 

________________ 
Wykonawca

 



Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący zadania 

pt.: 

Tworzenie treści, redagowanie, administrowanie oraz promocja 

Wielkopolskiego Portalu Internetowego „Kultura u Podstaw” 
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WSTĘP 

 

Wielkopolski portal kulturalny „Kultura u podstaw” funkcjonuje od 2014 roku. Jego wydawcą jest 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego jako Zamawiający, a koordynatorem Departament Kultury 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Portal został stworzony w ramach 

projektu „Budzik Kulturalny: Projekt Działań Promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski" 

realizowanego w latach 2013 - 2015 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego (priorytet 6 „Turystyka i środowisko kulturowe", działanie 6.2 „Rozwój Kultury i 

zachowanie dziedzictwa kulturowego, schemat II „Projekty promocyjne") 
 

Zamawiający zdecydował o kontynuowaniu działalności portalu jako miejsca prezentującego 

wielkopolską kulturę, platformę opinii i informacji.  

 

Adresatami portalu są przede wszystkim mieszkańcy Wielkopolski niezależnie od wieku, 

wykształcenia, miejsca zamieszkania i wiedzy na temat kultury. Odbiorcami są też i mają być 

ogólnopolscy czytelnicy zainteresowani kulturą regionu: twórcy, dziennikarze, krytycy, kuratorzy, 

animatorzy kultury, przedstawiciele instytucji kulturalnych i organizacji pozarządowych, których 

przedmiotem jest prowadzenie działalności kulturalnej jak również inne osoby związane z szeroko 

pojętą sferą kultury. Portal ma stanowić platformę wymiany idei i poglądów kreującą i podtrzymującą 

dyskusję o kulturze w regionie. 

 

Zadaniem jakie Zamawiający stawia Wykonawcy jest dalsze dostarczanie przez portal treści 

informacyjnej, edukacyjnej, budowania platformy opinii. Ważnym elementem podczas realizacji 

zamówienia będzie prezentowanie wielkopolskich zjawisk kulturalnych w taki sposób, by nie skupiać 

się jedynie na ośrodkach miejskich w województwie ale też ludziach i wydarzeniach funkcjonujących 

w mniejszych miejscowościach.   

 

Wymagania na administrowanie portalem 

1. Wykonawca musi zapewnić bieżące administrowanie portalem w okresie realizacji 

projektu. 

2. Wykonawca musi zapewnić ciągłość świadczenia usługi w zakresie utrzymania pełnej 

dostępności w sieci Internet i funkcjonowania portalu w okresie realizacji projektu. 

3. Dopuszcza się przerwy konserwacyjne na dokonanie wszelkich niezbędnych 

czynności w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania portalu w wymiarze 24 

h/miesiąc. 

 

 



Zakres zadań administracyjnych obejmuje w szczególności: 

1. Administrację portalem CMS zarządzanie treścią (dodawanie, usuwanie, 

modyfikowanie treści). 

2. Administrację systemem operacyjnym, bazą danych, oraz serwerem w 

zakresie funkcjonalności powiązanym z CMS (np. konfiguracja zmiennych 

serwerowych, konfiguracja środowiska bazodanowego itd), przy 

współudziale i we współpracy z administratorem serwera. 

3. Przegląd portalu i baz danych w ilości 1 przegląd na 2 miesiące. Przegląd 

obejmuje: 

1. kontrolę integralności i spójności bazy danych, 

2. doprowadzenie do integralnych i spójnych baz danych, 

3. poprawę, kontrolę, konfiguracji , poprawności i wydajności działania 

portalu. 

4. Sprawdzanie dostępności aktualizacji i poprawek, oraz ich wpływu na 

działanie portalu, 

5. Instalację i konfigurację wszystkich dostępnych aktualizacji i poprawek, po 

sprawdzeniu, że instalacja łatki nie wpłynie w sposób negatywny na działanie 

systemu, 

6. Usuwanie wszelkich zauważonych i zgłoszonych błędów portalu i 

oprogramowania systemowego powiązanego z portalem, 

7. Instalację i konfigurację w razie potrzeby nowych funkcjonalności (modułów) 

portalu. 

8. Reagowanie i odpowiadanie na zgłoszenia użytkowników dotyczące 

funkcjonowania portalu, 

9. Monitorowanie i reagowanie na wszelkie zauważone kwestie powiązane z 

bezpieczeństwem (ataki, wzrost obciążenia, podejrzane działania). 

10. Monitorowanie zasobów portalu w tym wolumetrii. 

11. Zarządzanie użytkownikami, 

12. Dokumentowanie wszelkich czynności administracyjnych w formie 

elektronicznej oraz dodatkowo na żądanie papierowej. 

Wymagania dotyczące tworzenia, redagowania oraz tłumaczenia na język angielski treści portalu   

1. Wykonawca utworzy redakcję, która będzie odpowiadać za przygotowanie i redagowanie 

materiałów umieszczonych  w portalu oraz edycję zdjęć i montaż materiałów wideo. 



2. W czasie trwania umowy Wykonawca zapewni  ciągłość świadczenia usługi w zakresie 

aktualizowania treści. Częstotliwość aktualizacji strony określą w odrębnym porozumieniu. 

3. Każdego 15 dnia miesiąca przez okres obowiązywania umowy Wykonawca będzie dostarczał 

Zamawiającemu drogą elektroniczną do akceptacji plan wydawniczy portalu na kolejny miesiąc. 

4. Zamawiający dopuszcza sobie prawo przedkładania Wykonawcy propozycji wydawniczych, w tym 

szczególności związanych z kalendarzem działalności instytucji, dla których jest organizatorem. 

Propozycje dotyczą też promocji  wydarzeń związanych z przedmiotem działalności Zamawiającego 

oraz współorganizacji przedsięwzięć kulturalnych wraz z innymi podmiotami.  

5. Wykonawca jest zobowiązany do tłumaczenia treści na język angielski. Zakres tłumaczenia strony 

ustalą każdorazowo odrębnym porozumieniem po akceptacji przez Zamawiającego planu 

wydawniczego, o którym mowa w punkcie P V.3. 

 

Promocja portalu 

1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wypromowanie portalu w ramach grupy docelowej, której 

mowa w pkt 1 SOPZ 

2. Poprzez promocję Zamawiający rozumie upowszechnianie nazwy i treści portalu poprzez 

- promocję w Internecie 

- promocję w mediach społecznościowych 

- udzielanie w porozumieniu z Zamawiającym patronatów wydarzeniom kulturalnym 

A także w innych formach przedłożonych jako koncepcja w ofercie przez Wykonawcę. Koncepcja 

będzie podlegać ocenie przez komisję przetargową. 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

W czasie trwania Umowy Zamawiający będzie wydawcą portalu 

 

Realizacja Przedmiotu Zamówienia powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji umowy. 

 

Wszelkie prawa do prac powstałych w wyniku realizacji zamówienia reguluje Umowa. 



 

Realizując zadania stanowiące przedmiot zamówienia Wykonawca przetwarzać będzie dane 

osobowe. W przypadku ewentualnego wymogu zawarcia odrębnej umowy powierzania 

przetwarzania danych osobowych Wykonawca zobowiązany jest do jej podpisania po rozstrzygnięciu 

niniejszego postępowania przetargowego. 

 



 

 
Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

Numer sprawy: DK-V.272.1.2015 
 
 
 
................................................... 

          
pieczęć Wykonawcy 

 
WYKAZ GŁÓWNYCH USŁUG 

Składany na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanego  

w rozdziale V ust. 1 pkt. b) SIWZ 
L 

Lp. 
Przedmiot zamówienia  

(dokładny opis portalu o tematyce 
kulturalnej) oraz jego zakres  

Podmiot zlecający zamówienie 
(nazwa, adres, telefon) 

Wartość 
zamówienia 

Data rozpoczęcia 
wykonania 
zamówienia 

Data zakończenia 
wykonania 

zamówienia. 

1.      

2.      

3.      

 

 

 
..............................                                  ..............................................            
Data i podpis                 Podpisy osób upoważnionych 
                  do reprezentowania Wykonawcy 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Należy załączyć dowód potwierdzający należyte wykonanie wskazanych usług. 



Numer sprawy: DK-V.272.1.2015 WYKAZ OSÓB                                                                                        Załącznik nr 6 do SIWZ 
 które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
 
 
…………………………………………………. 
           (pieczęć wykonawcy)  
 

Treść warunku opisanego 
w rozdziale V ust. 1 pkt c) 

SIWZ. 

Imię  
i nazwisko 

Podstawa  
do 

dysponowania 
dana osobą 

Zakres kwalifikacji 
zawodowych i 

doświadczenia, a także 
zakres wykonywanych 

czynności wraz z 
podaniem wykonanych 
zadań/wykonywanych 

funkcji zgodnie z 
wymogiem Roz. V ust. 1 

pkt. c) SIWZ 

Zleceniodawca 
/ Odbiorca 

Czas 
udziału w 
projekcie 

Zakres czynności planowanych do 
realizacji w ramach Portalu 
Internetowego „Kultura u 

podstaw” 

Osoby, które w okresie  
ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu 
składania ofert 
uczestniczyły w projekcie 
portalu internetowego o 
tematyce kulturalnej o 
zasięgu merytorycznym 
minimum regionu pełniąc 
funkcję redaktora 
naczelnego, organizując 
pracę zespołu liczącego 
minimum 5 osób   

      

Osoby które w okresie  
ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu 
składania ofert 
uczestniczyły w projekcie 
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…………………………………………………. 
           (pieczęć wykonawcy)  

portalu internetowego o 
tematyce kulturalnej o 
zasięgu merytorycznym 
minimum regionu pełniąc 
funkcję  operatora i 
montażysty, a w okresie 
ostatniego roku 
poprzedzającego termin 
złożenia ofert była 
autorem co najmniej 20 
opublikowanych relacji 
filmowych odnoszących się 
do kultury w tym regionie 

Osoby które w okresie  
ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu 
składania ofert 
uczestniczyły w projekcie 
portalu internetowego o 
tematyce kulturalnej o 
zasięgu merytorycznym 
minimum regionu  pełniąc 
funkcję  dziennikarza, a w 
okresie ostatniego roku 
poprzedzającego termin 
złożenia ofert  stworzyła co 
najmniej 30 
opublikowanych tekstów 
odnoszących się do kultury 
w tym regionie. 
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…………………………………………………. 
           (pieczęć wykonawcy)  

Osoby które w okresie  
ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu 
składania ofert 
uczestniczyły w projekcie 
portalu internetowego  
o tematyce kulturalnej  
o zasięgu merytorycznym 
minimum regionu  pełniąc 
funkcję  dziennikarza, a w 
okresie ostatniego roku 
poprzedzającego termin 
złożenia ofert  stworzyły co 
najmniej 30 
opublikowanych tekstów 
odnoszących się do kultury 
w tym regionie. 

      

Osoby które w okresie  
ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu 
składania ofert stworzyły 
co najmniej 15 
opublikowanych 
autorskich tekstów o 
tematyce kulinarnej 

      

Osoby które w okresie  
ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu 
składania ofert 
uczestniczyły w projekcie 
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…………………………………………………. 
           (pieczęć wykonawcy)  

portalu internetowego o 
zasięgu merytorycznym co 
najmniej regionu,  w roli 
administratora systemu. 
 

Osoby które w okresie  
ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu 
składania ofert lat 
uczestniczyły w projekcie 
portalu internetowego o 
zasięgu merytorycznym co 
najmniej regionu,  w roli 
programisty.   

      

 

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

              (miejsce, data)                                                                                                                                                                        (pieczęcie imienne i podpisy  

                                                                                                                                                                                             osób upoważnionych do reprezentowania firmy)
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Załącznik nr 7  do SIWZ 
 
 

 

 
 

Koncepcja zawartości treściowej Wielkopolskiego Portalu Internetowego „Kultura u Podstaw” 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Poznań, ……………………………….2015r. 
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Załącznik nr 8  do SIWZ 
 
 

 

 
 

Koncepcja promocji  Wielkopolskiego Portalu Internetowego „Kultura u Podstaw” 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Poznań, ……………………………….2015r. 
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