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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku 

ul. Mickiewicza 21 

38- 500 Sanok 

 

 

Sanok, 2014-03-26 

DO. 221-05/14                                                                        
                        

 

 

Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania ofertowego  

 

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. poz. 907 ze zmianami) 

w imieniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka  

w Sanoku zapraszam do złożenia swojej oferty w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na umieszczenie tekstu 

sponsorowanego informującego o realizowanym projekcie przez Uczelnię 

 

Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem dołączonym do niniejszego pisma. Opis 

zamówienia w załączniku do pisma. 

 

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 28 marca 2014 roku,  do 

godz. 15. 
00

 w pokoju 202. w wersji papierowej lub mailowej na adres asabat@pwsz-

sanok.edu.pl  

 

Kryterium wyboru oferty będzie cena  

 

Osoba do kontaktu  
 

Konrad Kawa Tel. 13 46 55 942,  

 

 

 

       Z poważaniem  

 
Kanclerz PWSZ im. Jana Grodka  

inż. Lesław Siedlecki  

 

 

mailto:asabat@pwsz-sanok.edu.pl
mailto:asabat@pwsz-sanok.edu.pl
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Załącznik nr 1 

 

 
 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

 

L.p. 

 

Nazwa przedmiotu Opis 
Ilość 

emisji 
Inne Uwagi 

1.  Baner reklamowy  
Terminy ogłoszeń: 
Od kwietnia 2004 roku do 
stycznia 2015 roku   

10 

miesięcy 

Artykuł sponsorowany 
powinien być 

umieszczony na  
informacyjnym portalu 

internetowym (główna 

strona), który ze 
względu na 

potencjalnych 
beneficjentów projektu 

skierowany jest głównej 

mierze do mieszkańców 
miasta Sanoka i powiatu 

sanockiego.    

Zasięg portalu:  

Min. Sanok, Powiat 
Sanocki  

Liczba średnia 

unikalnych/unikatowych

* 
użytkowników/miesięczn

ie minimum 30 000, 
należy przedstawić 

raport za miesiąc 
styczeń lub luty lub 

marzec  2014 roku np. 

Google Analytics. 

Tekst artykułu 

opracuje 

zamawiający  

 

* Unikalny użytkownik (również unikatowy, niepowtarzalny od ang. unique user - UU) – termin 

określający liczbę pojedynczych numerów komputerów IP, albo też najczęściej liczbę 

pojedynczych programów cookie identyfikujących użytkownika korzystającego z danego serwisu 

internetowego. Źródło Wikipedia 
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Załącznik nr 2  
/pieczątka firmowa Oferenta/ 

FORMULARZ OFERTOWY 

DANE OFERENTA:  

1. Pełna nazwa:  

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

  

2. Adres Oferenta: 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................tel. 

............................................. email ………………………… WWW ……………………. 

3.  REGON, NIP: 

......................................................................................................................................  

PRZEDMIOT OFERTY:  

Oferta dotyczy zamówienia publicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana 

Grodka w Sanoku - według opisu przedmiotu zamówienia w zakresie: umieszczenie artykułu 

informującego o realizowanym projekcie przez Uczelnię. 

 Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę netto: 

      .........................................................................................................................................PLN 

      (słownie:.................................................................................................................................. 

      ........................................................................................................................................PLN) 

        VAT ……% ...............................................................  

I. Cena brutto oferty łącznie:  

...................................................................................................................................PLN 

(słownie:............................................................................................................................ 

..................................................................................................................................PLN) 
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L.p

. 

 

Nazwa przedmiotu/Opis 
Ilość 

emisji 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość brutto 

1. 

 

OPIS/PARAMETRY 
WYMAGANE 

WYMOGI 
GRANICZ

NE 
TAK/NIE 

PARAMETRY 
OFEROWANE 

(Podać zakresy lub opisać) 

Nazwa portalu 
 

Podać  

Zasięg : 
Liczba średnia 

unikalnych/ 
unikatowych 

użytkowników/ 

miesięcznie należy 
do oferty dołączyć 

raport za miesiąc 
styczeń 2014 roku. 

 
Podać 

 

Miejsce 

umieszczenia 
artykułu - główna 

strona 

TAK  

10   

 

II. Ceny powyższe zawierają wszystkie koszty konieczne do zakończenia realizacji 

zamówienia w zaoferowanym czasie. 

III. Podatek VAT został naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

IV. Zamówienie wykonamy w terminie do 31 stycznia 2015 roku.  

V. W imieniu reprezentowanej przeze mnie Firmy oświadczam, że zapoznałem się  

z warunkami zapytania i przyjmuję je bez zastrzeżeń. 

VI. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym 

 i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń. Jednocześnie oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne 

informacje niezbędne do przygotowania oferty.  

VII. Oświadczamy, że ceny podane w formularzu cenowym będą stałe przez okres 

obowiązywania umowy.  

VIII. Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń projekt umowy (zał. nr 3)  

i zobowiązujemy się, w przypadku dokonania wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na 

tych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

IX. Potwierdzamy związanie niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia złożenia oferty.  

 

X. Ofertę niniejszą składamy na ................ kolejno ponumerowanych stronach . 
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Załącznikami do niniejszej oferty są:  
1. Raport za miesiąc……………… 2014 roku – liczba użytkowników. 

2. ....................................................................... 

3. ...................................................................... 

4. ...................................................................... 

 

 

 

............................................................               

  (podpis i pieczątka imienna osoby  

uprawnionej do reprezentowania firmy) 

 

........................................... 

   (miejscowość, data)  
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Załącznik nr 3 
PROJEKT UMOWY  

Umowa  

 

W dniu................................................. pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im Jana 

Grodka w Sanoku, ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok, reprezentowaną przez:  

1. ............................................................................ 

2. ............................................................................  

zwany dalej "Zamawiającym", a   

1. ............................................................................ 

2. ............................................................................ 

reprezentującymi 

.......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................, zwanym dalej 

“Wykonawcą”, 

 na podstawie rezultatów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie 

zapytania ofertowego, na wykonanie …………………………. oraz oferty złożonej przez 

Wykonawcę, została zawarta umowa o następującej treści : 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usługi umieszczenia artykułu informującego 

w………………………………………………………… dotyczącego projektu 

dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego ………………………………………………… 

zwanych w dalszej części umowy „artykułem”. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego niniejszego 

zamówienia zgodnie z warunkami przeprowadzonego postępowania, obowiązującymi 

przepisami, ogólnie przyjętą wiedzą w tym zakresie oraz ustaleniami z Zamawiającym. 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa opis przedmiotu zamówienia oraz złożona 

przez Wykonawcę oferta wraz z FORMULARZEM OFERTOWYM.  

 

§ 2 

 

1. Zamawiający będzie realizował zamówienie sukcesywnie w zależności od bieżących potrzeb. 

Emisja artykułu dokonywana będzie na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego 

faksem lub pocztą elektroniczną. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: 

………………………………………………………………… Tel. …………………………. 

mail. …………………………………………………………..   

2. Zamawiający każdorazowo określi: 

a) datę emisji i ilość emisji, 

3. W przypadku gdy Wykonawca nie jest w stanie zrealizować zamówienia zgodnie ze 

specyfikacją określoną przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 2, zobowiązany jest 

niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zamawiającego, wyjaśnić przyczyny niemożności 

zrealizowania zamówienia, a także zaproponować inną odpowiadającą Zamawiającemu 

specyfikę poprzez zmianę niektórych parametrów, np. daty emisji. Przyjęcie uzgodnionej 



            
 

Człowiek najlepsza inwestycja 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 

specyfikacji potwierdza przedstawiciel zamawiającego w osobie pracownik: 

………………………………….............................................. tel. …………………………….. 

e-mail …………………………………………………........................... 

 

§ 3 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie  

w kwocie netto do: ..................................... zł  (słownie: ……………………………………) plus 

stosowny  podatek VAT  tj. brutto do:……………………………………………………… zł 

(słownie ........................................................)   

2. W przypadku zmniejszenia się wielkości zamówienia wynagrodzenie zostanie proporcjonalnie 

pomniejszone stosownie do ostatecznej wielkości zamówienia. Wykonawcy nie przysługują 

roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego z tytułu rezygnacji z części zamówienia. 

3. Zamawiający dokona płatności w terminie 15 dni od otrzymania faktury. Płatność uważana 

będzie za zrealizowaną w dniu, w którym bank obciąży konto Zamawiającego. 

4. Wysokość wynagrodzenia zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia 

wynikające z oferty cenowej. 

5. Podczas realizacji zamówienia cena nie może ulec zmianie. 

 

§ 4 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający ma prawo do 

naliczenia następujących kar umownych: 

a. za nieterminową publikację w wysokości 1 % ceny brutto ogłoszenia, 

b. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezapłacenia za publikację banera dokonaną po 

upływie określonej daty emisji ( § 2 ust. 2 pkt. a ), 

c. przy zwłoce przekraczającej 14 dni, Zamawiający może od umowy odstąpić w trybie 

natychmiastowym, a Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 % należności brutto 

określonej w § 3 w wyniku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy 

Wykonawcy. 

2. Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania w 

pełnym zakresie (art.484 Kodeksu Cywilnego). 

 

§ 5 

Umowa niniejsza obowiązuje od dnia ………..... (podpisania umowy) z terminem realizacji do 

31.01.2015 r. lub do wyczerpania wartości umowy. 

                                                                                                                

                                                                                                             § 6 

 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 

pod rygorem nieważności.  

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy 

oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli 

przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru 

Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

 

§ 7 
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1. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić od 

umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie jednego miesiąca licząc od dnia powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust.1, Wykonawca ma prawo żądać 

wynagrodzenia należnego za prace wykonane do dnia odstąpienia od umowy. 

 

§ 8 

 

1. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu 

umowy osobom trzecim.   

2. Wykonawca nie może przelać jakichkolwiek praw wynikających dla Niego z niniejszej Umowy 

na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 9 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego  

i Ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

                                                                                                            § 10 

 

Wszelkie spory powstałe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 11 

 

Umowę niniejszą sporządza się w 2 egz. po 1 egz. dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

Wykonawca :                           Z a m a w i a j ą c y: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


