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1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego; 
Polska Organizacja Turystyczna 
– jednostka organizacyjna przeprowadzająca postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego i udzielająca zamówienia:  
1) Adres Zamawiającego: ul. Chałubińskiego 8, 00 – 613 Warszawa  
2) Fax: +48 22 536 70 04 
3) Strona internetowa: www.pot.gov.pl 
4) E-mail: pot@pot.gov.pl 
5) Kontakt z Zamawiającym: Cezary Wójcik  – tel. (22) 536 71 44. 

 
2. Tryb udzielenia zamówienia; 

1) Postępowanie jest prowadzone na podstawie regulaminów wewnętrznych Polskiej 
Organizacji Turystycznej, zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym dokumencie. 

2) Zamawiający informuje Wykonawców, że postępowanie prowadzone jest w trybie 
otwartego konkursu ofert, tj. każdy z Wykonawców może złożyć w postępowaniu 
ofertę. Ponadto: 

• do postępowania nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.); 

• zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty; 

• Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  

• odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym 
czasie,  

• zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,  

• zmiany terminów wyznaczonych w Ogłoszeniu, 

• żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym 
etapie postepowania; 

• w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek uprawnienia 
wskazanego w pkt c. Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu 
udziału w postępowaniu. 

3. Przedmiot zamówienia; 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kampania zasięgowo - wizerunkowa 

Narodowego Portalu Turystycznego w polskiej wersji językowej. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.  

 
4. Termin realizacji zamówienia. 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 17.12.2018 r. 
 
5. Warunki udziału w postępowaniu. 

1. W postępowaniu mogą uczestniczyć podmioty, które: 
1) są uprawnione do wykonywania określonej działalności, 
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także potencjał techniczny: 

  

a) Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
należycie zorganizował co najmniej 3 (słownie: trzy) kampanie reklamowe  
w Internecie o wartości mim. 50 000 zł każda.  

http://www.pot.gov.pl/
mailto:pot@pot.gov.pl
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Jako kampanię Zamawiający rozumie, na potrzeby oceny spełniania warunków udziału  
w postępowaniu, realizację kompleksowego zespołu działań promocyjnych na rzecz 
regionów/atrakcji/produktów turystycznych. Za kampanie uznaje się działania na  
platformach marketingowych w kanałach online: 

Przykładowe działania: 

• reklama online – Kampanie Google Adwords, Kampania na Social Mediach, Kampanie  
w postaci banerów promujących w Internecie na różnych stronach oraz w innych 
narzędziach online; 

• stworzenia i obsługi landig page akcji konkursowej i związanej z niej procedurą 
konkursową jak i mechanizmem; 

• konkurs online – przeprowadzenie konkursów ogólnopolskich;  

• content marketing – dostarczenie odpowiednich treści promocyjnych do danego 
projektu dla wszystkie narzędzia biorące udział w promocji, tworzenie notek prasowych; 

• blogosfera – współpraca z blogerami w zakresie promocji produktów w tym – publikacje 
w formie artykułów, materiałów video i relacji w mediach społecznościowych 
opublikowane przez blogerów w ich kanałach (blogi, profile w mediach 
społecznościowych); 

• Social Media – prowadzenie kampanii i przygotowanie materiałów promocyjnych  
w kanałach Facebook, Instagram oraz ich moderowanie;  

• identyfikacja wizualna – stworzenie odpowiedniej identyfikacji wizualnej do danej 
kampanii; 

3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia:  

4) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe  
i terminowe wykonanie zamówienia. 

Zamawiający, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy 
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 2 dni, 
terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

• wykazu zorganizowanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
organizowanych kampanii reklamowych, w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 
i podmiotów, na rzecz których kampanie zostały wykonane, oraz załączeniem 
dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, 
- oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie, które powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. Przedłożone dokumenty muszą potwierdzać 
w sposób bezsporny spełnienie warunku określonego w pkt 5. ppkt. 1.2). Wzór 
wykazu usług stanowi załącznik nr 4.  
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3. Oferta powinna zostać złożona na Formularzu ofertowym zgodnie z wzorem 
stanowiącym  Załączniku nr 2. Do oferty należy załączyć: 

1)  podpisane Oświadczenie na potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki 
udziału w postępowaniu (wzór stanowi Załącznik nr 3). 
2) wstępna strategia kampanii reklamowej i mediaplan 

4. Wykonawca poda cenę ofertową jako wartość brutto w PLN z należnym podatkiem 
VAT, a w przypadku oferty złożonej przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności 
gospodarczej cena ofertowa stanowić będzie wynagrodzenie Wykonawcy. Podana 
cena musi zawierać wszelkie koszty rozliczania umowy zlecenia, w tym koszty 
Zamawiającego ponoszone na rzecz ZUS. 
 

6. Termin składania ofert. 
 
1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.11.2018 r. do godz. 11.00. Oferty, które 

dotrą do Zamawiającego po tym terminie nie będą uwzględnione.  
2) Dopuszczalne jest złożenie oferty w formie pisemnej na adres Polska Organizacja 

Turystyczna, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa lub w formie elektronicznej na 
adres email: barbara.polanska@pot.gov.pl 

3) Ofertę należy złożyć w języku polskim.  
4) Na ofertę Wykonawcy składa się wypełniony Formularz ofertowy (Załącznik nr 2)  

i Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 3). 
5) Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie lub uzupełnienie treści 

złożonej oferty. Oferta Wykonawcy, który nie odpowie na takie wezwanie lub 
odpowie w niewystarczający sposób nie zostanie uwzględniona. 

 
7. Kryteria wyboru oferty. 

 
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria: 

L.p. Nazwa kryterium  Waga % 

1. Cena oferty 10 

2. 
Liczba odsłon reklam 30 

3. 
Wskaźnik CTR 

30 

4. 
Procent ceny oferty wydatkowany na zakup mediów 

30 

 

Zamawiający przy dokonywaniu wszelkich obliczeń zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku 

do dwóch miejsc po przecinku. 

 

 

 

mailto:barbara.polanska@pot.gov.pl
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1) Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone w następujący sposób: 

 

   C = C min /Co x 10   

gdzie: 

C – liczba punktów przyznanych za kryterium „Cena”;  

C min – najniższa cena oferty z pośród ofert ważnych i nie podlegających odrzuceniu; 

Co – cena oferty badanej; 

 

2) Punkty za kryterium „Liczba odsłon reklam” zostaną przyznane zgodnie z 

zadeklarowaną liczbą w następujący sposób: 

 

   P R= R 0/ Rmax x 30   

 

gdzie: 

P R – punkty za kryterium „Liczba odsłon reklam” przyznane ocenianej ofercie, 

Rmax– najwyższa wartość w danym kryterium spośród złożonych ofert, 

 R 0 – wartość obliczanej oferty w danym kryterium. 

 

3) Punkty za kryterium „Wskaźnik CTR” zostaną przyznane zgodnie z zadeklarowaną 

liczbą w następujący sposób:  

 

 

  P T= T 0/ Tmax x 30 pkt  

 

gdzie: 

P T – punkty za kryterium „Wskaźnik CTR” przyznane ocenianej ofercie, 

Tmax– najwyższa wartość w danym kryterium spośród złożonych ofert, 

 T 0– wartość obliczanej oferty w danym kryterium. 

 

4) Punkty za kryterium „Procent ceny oferty  wydatkowany na zakup mediów” zostaną 

przyznane zgodnie z zadeklarowaną liczbą w następujący sposób:  

 

  P M = M 0 / Mmax x 30 pkt  

 

gdzie: 

P W – punkty za kryterium „Procent ceny oferenta  wydatkowany na zakup mediów” przyznane 

ocenianej ofercie, 

M max– najwyższa wartość w danym kryterium spośród złożonych ofert, 

M 0 – wartość obliczanej oferty w danym kryterium. 

 

  

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom wynikającym z Ogłoszenia i uzyska największą łączną liczbę punktów  
z uwzględnieniem czterech kryteriów oceny ofert.  
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8. Opis sposobu przygotowania ofert. 
1) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez 

Wykonawcę więcej niż jednej oferty, oferty zostaną odrzucone.  
2) Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3) Osoba/osoby podpisujące ofertę muszą być upoważnione do zaciągania zobowiązań 

w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. 
 

9. Klauzula informacyjna dotycząca art. 13 RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Organizacja Turystyczna. 
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Polskiej Organizacji Turystycznej jest Pani 

Ewa Szymerska, kontakt: adres e-mail ewa.szymerska@pot.gov.pl, tel. 22 536-70-22. 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
Przeprowadzenie konkursu internetowego skierowanego do studentów programu 
Erasmus+ w Polsce, numer sprawy 30/4/2018/BP prowadzonym w trybie otwartego 
konkursu ofert. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby odpowiadające za 
przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz podmioty, 
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie ustawy  
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016 poz. 1764  
z późn. zm.). 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 

6) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

7) Posiada Pani/Pan: 
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych **; 
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO. 

8) Nie przysługuje Pani/Panu: 
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
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c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 
 

10. Załączniki do Ogłoszenia: 
1) Opis przedmiotu zamówienia. 
2) Formularz oferty. 
3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
4) Wykaz usług. 
5) Wzór umowy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________ 
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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Załącznik nr 1 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

  

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Kampania zasięgowo-wizerunkowa Narodowego Portalu Turystycznego (polska.travel)  

w polskiej wersji językowej 
 

 

Termin realizacji kampanii: listopad – grudzień 2018, przy czym działania promocyjne muszą się 
zakończyć najpóźniej do 14 grudnia 2018  
 
Czas trwania umowy: od daty podpisania umowy do 17 grudnia 2018  
 
Grupa docelowa:  
 
Mieszkańcy Polski,  

a. Aktywnie spędzający czas – turystyka aktywna, sporty zimowe 

b. Poszukujący relaksu i odpoczynku – uzdrowiska, wallness & spa  

c. Zainteresowani historią dawną – zamki i pałace 

d. Poszukujący nieoczywistych miejsc wypoczynku 

 
Wskaźniki sukcesu (KPI): 

• liczba odsłon reklam  

• koszt CPM 

• wskaźnik CTR 

• procent ceny oferty wydatkowany na zakup mediów 
 
Budżet kampanii wraz z wynagrodzeniem Wykonawcy: max. 155 000 zł brutto 
Sugerowany podział budżetu: 

a. Działania wizerunkowe o wysokim zasięgu – 40% budżetu kampanii 

b. Działania efektywnościowe generujące ruch na stronie – 60% budżetu kampanii 

Celem głównym kampanii jest wzrost odwiedzalności strony jako źródła informacji na etapie 
planowania podróży oraz na etapie poszukiwania inspiracji. 
 
Przedmiotem Umowy jest przeprowadzenie kampanii zasięgowo-wizerunkowej Narodowego Portalu 
Turystycznego (polska.travel) w polskiej wersji językowej. 
 
Przedmiot umowy w szczególności obejmuje: 

1. Przygotowanie spersonalizowanych Materiałów Reklamowych niezbędnych do realizacji 
kampanii w następujących zakresach tematycznych: 
a) Turystyka aktywna 
b) Uzdrowiska, wallness & spa 
c) Zamki i pałace 
d) Turystyka miejska i kulturowa  
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Realizując kampanię Wykonawca w całości odpowiada za przygotowywanie niezbędnych 
kreacji reklamowych zgodnych z CI Zamawiającego, produkcyjnych formatów reklamowych 
zgodnych ze specyfikacją techniczną wydawcy, dostarczenie copy z uwzględnieniem: 

• poprawności językowej  

• wyraźnego, zachęcającego i jasno sformułowanego CTA (Call to Action) 

• wymagań specyfikacji technicznej wydawcy 

• personalizacji komunikatu zgodnej z zainteresowaniami grupy docelowej  
W zależności od skuteczności prowadzonej kampanii Wykonawca zobowiązany jest do 
optymalizowania kreacji. Majątkowe prawa autorskie wraz z akceptacją produkcyjnych 
materiałów przechodzą na Zamawiającego. 

2. Przygotowanie i optymalizacja treści na dedykowane landing page dla tematów 
wymienionych w pkt. 1. 

3. Realizację kampanii zgodnie z założonym harmonogramem działań i budżetem w celu 
realizacji wymaganych KPI. 

4. Stały monitoring i optymalizacja efektywności i skuteczności prowadzonej kampanii w celu 
uzyskania jak najlepszych efektów oraz zrealizowania założonych wskaźników KPI. 

5. Raportowanie przebiegu, skuteczności oraz efektów kampanii na bieżąco w trybie roboczym 
(tygodniowym) oraz przedstawienie podsumowania na zakończenie kampanii. Raport z 
prowadzonych działań powinien zawierać informację co najmniej o podstawowych 
wskaźnikach skuteczności dostępnych z poziomu statystyk danego narzędzia. W celu 
udokumentowania przebiegu kampanii należy dostarczyć zestawienie wszystkich 
aktywnych/wyłączonych formatów reklamowych wraz ich statystykami (format, widoczność, 
informacje dotyczące przebiegu aukcji (budżet, estymowany koszt bidu), ilość wyświetleń, 
klików, CTR, eCPC, podsumowanie wydanego budżetu). 
W raporcie powinno znaleźć się merytoryczne podsumowanie prowadzonych działań wraz z 

rekomendacjami wynikającymi z podjętych optymalizacji.  
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Załącznik nr 2 

 
Zamawiający: 
Polska Organizacja Turystyczna 
ul. Chałubińskiego 8 
00 – 613 Warszawa 

 
OFERTA 

 
Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę: 
.................................................................................................................................................... 
NIP ......................................................   REGON ........................................................................ 
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 
.................................................................................................................................................... 
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: .................................................................  
Nr telefonu: ............................................  e-mail ................................................................... 

 
Odpowiadając na Ogłoszenie dotyczące konkursu ofert na przeprowadzenie Kampanii 

zasięgowo - wizerunkowej Narodowego Portalu Turystycznego zgodnie z wymogami 

zawartymi w  Ogłoszeniu, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia: 

1.  Cena ofertowa netto ........................................................................................................zł 

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

 Stawka podatku VAT......%, wartość podatku VAT...........................................................zł 

 Cena ofertowa brutto .......................................................................................................zł 

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

2. Deklarowana liczba odsłon reklam.....................................................................................  

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

3. Wskaźnik CTR  .....................................................................................................................  

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

4. Procent ceny oferty wydatkowany na zakup mediów ………………............................  

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

 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego  

w Ogłoszeniu i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, uzyskaliśmy wszelkie niezbędne 

informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia, a także akceptujemy wzór 

umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego. 
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6. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy  

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

7. Do niniejszej oferty załączamy następujące dokumenty: 

• oświadczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

• wstępna strategia kampanii reklamowej i mediaplan 

• ……………………………………………………………. 

• …………………………………………………………… 

.........................., dn. ........................                  …………..................................... 

 (podpis uprawnionego  
               przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 

 
 
Zamawiający: 
Polska Organizacja Turystyczna 
ul. Chałubińskiego 8 
00 – 613 Warszawa 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy (dane Wykonawcy):  
 
Nazwa:___________________________________________________________________ 

Adres siedziby: _____________________________________________________________ 

oświadczam(y), że:  

 
1. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem 

zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
2. posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję(emy) potencjałem 

technicznym do wykonania zamówienia, 
3. znajduję (emy) się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe  

i terminowe wykonanie zamówienia. 
 

 
............................. dn. ..................... 

 
 

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

(podpis uprawnionego  
przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 
 

 

 
 

WYKAZ USŁUG 
 

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

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 3 (słownie: trzy) kampanie reklamowe  
w Internecie.  

 

Lp. 
Nazwa i adres odbiorcy 

zamówienia 

Daty wykonania 
usług (dd/mm/rrrr – 

dd/mm/rrrr) 

Przedmiot 
zamówienia – 
nazwa i krótki 

opis usługi 

Wartość 
usługi brutto  

w PLN 

1.  
od ….……….. 
do…………… 

  

2  
od ….……….. 
do…………… 

  

3  
od ….……….. 
do…………… 

  

     

     

     

 

 
 
 

………………………………………………………. 
(podpis upoważnionego  

przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 
 
 

Umowa nr       /DKI/AO/2018 

zawarta dnia ……………………… r. w Warszawie 

pomiędzy Polską Organizacją Turystyczną, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, 

REGON 016213775, zwaną w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

 

1. ……………………………………… 

2. ……………………………………… 

a 

…………………………………………………… reprezentowaną przez: 

1. …………………………………………………….. 

zwaną dalej Wykonawcą 

 

zwana dalej „Umową”. 

 

Umowa zostaje zawarta w trybie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r, 

poz. 1986, z późn. zm.). 

Definicje 

 

1. Materiały Źródłowe – wszelkie materiały niezbędne do przygotowania i wyprodukowania 

materiałów reklamowych, wykorzystywane w kampanii. 

2. Materiały Reklamowe – materiały przygotowane przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego, wykorzystywane do realizacji kampanii. 

 

§ 1. Przedmiot Umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie efektywnościowej kampanii zasięgowo-

wizerunkowej Narodowego Portalu Turystycznego w polskiej wersji językowej (również  

w aplikacjach mobilnych).  

2. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy stanowi Załącznik nr 1 do Umowy  

3. Wykonawca w ramach niniejszej umowy, a w szczególności w ramach wynagrodzenia 

określonego w § 5 ust. 1, zobowiązuje się również przenieść na Zamawiającego autorskie 

prawa majątkowe do wszelkich materiałów reklamowych wytworzonych przez Wykonawcę 

w ramach realizacji niniejszej Umowy oraz własność oryginału i egzemplarzy utworów  

a także nośników, na których zostały one utrwalone, jak również udzielić Zamawiającemu 
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niewyłącznej, nieograniczonej w czasie licencji, bez ograniczeń terytorialnych do 

Materiałów Źródłowych, a w szczególności utworów, treści, zdjęć i wizerunków, filmów 

oraz pozostałych elementów niezbędnych do prowadzenia kampanii, itp. 

 

§ 2. Obowiązki Wykonawcy  

 

1. Wykonawca zapewni odpowiedniej jakości usługę, gwarantującą należyte wykonanie 

Przedmiotu Umowy opisanego w § 1.  

2. Wykonawca oraz Zamawiający, każdy w swoim zakresie, dołożą niezbędnej staranności 

przy realizacji niniejszej Umowy, wzajemnie informując się o wynikłych problemach i 

podejmując wspólne działania dla ich sprawnego rozwiązania, zgodnego z celem oraz 

Przedmiotem Umowy. 

3. Przedmiot Umowy będzie realizowany przez Wykonawcę zgodnie z zaakceptowanym przez 

Zamawiającego harmonogramem realizacji Umowy, o którym mowa w § 4 ust. 2.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do osiągnięcia w czasie obowiązywania niniejszej Umowy 

wskaźników sukcesu, przez które Strony rozumieją: 

a. liczba odsłon reklam – co najmniej 7 000 000 w grupie docelowej przy założeniu, że jeden 

odbiorca zobaczy reklamę maksymalnie 2 razy (capping ≤ 2) i nie mniej niż 60% reklam 

będzie emitowane above the fold (w części strony, którą widać bezpośrednio po 

załadowaniu w przeglądarce), 

b. współczynnik klikalności (CTR): deklarowany CTR na poziomie co najmniej 0,6% w grupie 

docelowej (nie mniej niż 42 000 kliknięć w reklamę), 

c. wysokość wydatków na zakup mediów wyrażona w procentowym udziale zadeklarowanej 

ceny w ofercie na poziomie co najmniej 60% . 

5. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji niniejszej Umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej przez 

siebie działalności gospodarczej. 

 

§ 3. Współpraca Stron przy realizacji Umowy 

 

1. Strony wyznaczają następujące osoby, odpowiedzialne za koordynację prac, będących 

przedmiotem niniejszej Umowy, uprawnione do kontaktów w tym zakresie oraz do odbioru 

Przedmiotu Umowy, jak również do kontaktów roboczych:  

a. ze strony Zamawiającego: …………………… adres e-mail:……………., 

b. ze strony Wykonawcy: ………………………. adres e-mail:…………….. 

2. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany osób wyznaczonych do kontaktów z 

Zamawiającym. Wykonawca winien wykonać żądanie Zamawiającego w terminie 24 godzin 

od chwili przedstawienia Wykonawcy przedmiotowego żądania pocztą elektroniczną.  

3. Akceptacja wersji końcowej Materiałów Reklamowych, a w szczególności materiałów 

reklamowych przeznaczonych do emisji, należy do Zamawiającego. Wszelkie poprawki  

i zmiany do przekazanego przez Wykonawcę Materiału Reklamowego, Zamawiający będzie 

wnosił jak najszybciej, jednakże w terminie nie dłuższym 48 godzin od momentu 

otrzymania propozycji Materiału Reklamowego. Wnoszenie uwag dokonywane będzie w 
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formie pisemnej, mailowej lub faksu, wedle wyboru Zamawiającego. Wykonawca 

zobowiązany jest do niezwłocznego (24 godziny), a w kwestiach bardziej skomplikowanych 

nie później niż w terminie 48 godzin udzielenia odpowiedzi Zamawiającemu oraz do 

wprowadzenia stosownych poprawek – w tej samej formie, w jakiej nastąpiło zgłoszenie 

uwag. 

4. Zamawiający ma prawo zażądać zmian i poprawek w zatwierdzonych Materiałach 

Reklamowych, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust.1. 

 

§ 4. Termin realizacji umowy 

1. Przedmiot Umowy będzie wykonywany od dnia podpisania umowy do dnia 17 grudnia 

2018 r.  

2. W terminie 3 dni roboczych od daty podpisania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się 

przedstawić harmonogram realizacji Umowy, uwzględniający termin realizacji działań 

online wskazany w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Umowy, stanowiącym załącznik nr 1 

do Umowy. 

3. W terminie 2 dni roboczych od zakończenia realizacji działań online wskazany w  

Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić 

raport z realizacji Przedmiotu Umowy oraz osiągnięcia wskaźników sukcesu w tym 

dokumenty poświadczające wysokość kwoty wydatkowanej na zakup mediów.  

4. Potwierdzeniem należytego wykonania niniejszej Umowy będzie podpisany bez zastrzeżeń 

przez obie strony niniejszej Umowy protokół odbioru zrealizowanych prac, stanowiący 

załącznik nr 2.  

 

§ 5. Wynagrodzenie 

1. Za prawidłowe wykonanie całości Przedmiotu Umowy, Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto ………… zł (słownie złotych:…………...). 

2. Wypłacenie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nastąpi po 

prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy oraz osiągnięciu wskaźników sukcesu, o których 

mowa w § 2 ust. 4, na podstawie faktury VAT, wystawionej po podpisaniu bez zastrzeżeń 

przez obie Strony protokołu odbioru zrealizowanych prac, w terminie 14 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

   

§ 6. Prawa autorskie  

 

1. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie lub posiadanie praw własności intelektualnej do 

wszelkich Materiałów Źródłowych będących podstawą do przygotowania Materiałów 

Reklamowych, wyprodukowanych i wykorzystywanych do realizacji Przedmiotu Umowy, 

tak aby możliwe było przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do 

Materiałów Reklamowych oraz udzielenie licencji na Materiały Źródłowe. 

2. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że prawidłowo nabył majątkowe prawa autorskie 

oraz że zakres nabycia przez niego autorskich praw majątkowych jest wystarczający 

do zawarcia i prawidłowej realizacji niniejszej Umowy, oraz że zawarcie niniejszej Umowy 

nie narusza praw osób trzecich.  
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3. Wszystkie Materiały Źródłowe, które zostaną wykorzystane do przygotowania Materiałów 

Reklamowych, na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, zostają objęte nieograniczoną w 

czasie licencją niewyłączną, bez ograniczeń terytorialnych na ich używanie, w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy. W szczególności w/w 

licencja dotyczy zdjęć, wizerunków osób, filmów, utworów muzycznych i innych Materiałów 

Źródłowych użytych do wykonania Materiałów Reklamowych. Udzielenie licencji, o której 

mowa powyżej, obejmuje wszystkie pola eksploatacji aktualnie istniejące, a w szczególności 

następujące pola eksploatacji: 

a. wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie utworów (w tym wprowadzanie do pamięci 

komputera lub innego urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy, jakąkolwiek techniką, 

w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, 

optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w 

dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio 

lub video, nośnikach papierowych lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, 

optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych 

nośnikach zapisów i pamięci; 

b. wszelki obrót oryginałem i egzemplarzami utworów wytworzonymi zgodnie z literą 

a) niniejszego ustępu - wprowadzanie ich do obrotu, najem, użyczanie lub oddawanie 

do używania na podstawie innego stosunku prawnego; 

c. wszelkie inne rozpowszechnianie utworów, w tym w szczególności: 

▪ wszelkie publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym 

poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, 

telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne 

urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub 

zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez 

możliwości zapisu,  

▪ wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie, wystawianie. 

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonanych w 

ramach niniejszej Umowy Materiałów Reklamowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191, z 

późn. zm.), w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy. 

5. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 4 obejmuje wszystkie aktualnie istniejące pola 

eksploatacji, a w szczególności następujące pola eksploatacji: 

a. wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie utworów (w tym wprowadzanie do pamięci 

komputera lub innego urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy, jakąkolwiek techniką, 

w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, 

optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w 

dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio 

lub video, nośnikach papierowych lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, 

optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych 

nośnikach zapisów i pamięci; 

b. wszelki obrót oryginałem i egzemplarzami utworów wytworzonymi zgodnie z literą 

a) niniejszego ustępu - wprowadzanie ich do obrotu, najem, użyczanie lub oddawanie 

do używania na podstawie innego stosunku prawnego; 

c. wszelkie inne rozpowszechnianie utworów, w tym w szczególności: 
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▪ wszelkie publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym 

poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, 

telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne 

urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub 

zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez 

możliwości zapisu,  

▪ wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie, wystawianie. 

6. Udzielenie Zamawiającemu licencji do Materiałów Źródłowych lub przeniesienie na 

Zamawiającego majątkowych praw autorskich do Materiałów Reklamowych oraz 

przeniesienie własności oryginału i egzemplarzy utworów a także nośników, na których 

zostały one utrwalone następuje z chwilą akceptacji przez Zamawiającego wersji końcowej 

danego Materiału Reklamowego lub z chwilą wydania Zamawiającemu danego utworu 

(Materiału Źródłowego lub Materiału Reklamowego), w przypadku braku obowiązku 

uzyskania akceptacji od Zamawiającego. 

7. Wykonawca oświadcza, że jego prawa do Materiałów Reklamowych stworzonych przez 

Wykonawcę oraz Materiałów Źródłowych, do których autorskie prawa majątkowe zostały 

nabyte, nie są i nie będą ograniczone w zakresie  mającym wpływ na prawidłowe 

wykonanie niniejszej Umowy. Ponadto Wykonawca zapewnia, iż do dnia zawarcia niniejszej 

Umowy nie zaciągnął jakichkolwiek zobowiązań, które ograniczyłyby lub wyłączały prawo 

Wykonawcy do przeniesienia przysługujących mu praw na Zamawiającego. 

8. Wykonawca oświadcza, że Materiały Reklamowe stworzone na rzecz kampanii lub 

Materiały Źródłowe, do których jakiekolwiek prawa zostały lub zostaną nabyte celem 

realizacji niniejszej Umowy, nie naruszają praw autorskich osób trzecich, uprawnień 

jakichkolwiek osób związanych z rozpowszechnianiem ich wizerunku, przepisów ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, są wolne od niedozwolonych zapożyczeń oraz nie 

mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Zamawiającego na 

odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu eksploatacji Materiałów Reklamowych 

lub Materiałów Źródłowych. 

9. Wykonawca zabezpiecza Zamawiającego i zwalnia z odpowiedzialności w odniesieniu do 

roszczeń osób trzecich zawiązanych z naruszeniem praw autorskich, zarówno 

majątkowych, jak i osobistych, roszczeń osób trzecich zgłoszonych w związku z 

rozpowszechnianiem ich wizerunków, wszelkich innych roszczeń związanych z 

przedmiotem niniejszej umowy, a także w odniesieniu do roszczeń lub odpowiedzialności 

Zamawiającego związanej z nieprawdziwością któregokolwiek z oświadczeń lub zapewnień 

złożonych przez Wykonawcę.  

10. W razie wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami, skierowanymi 

do Zamawiającego z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich lub innych opisanych  

w ust. 9 praw, Wykonawca dostarczy niezbędne dokumenty, wykazujące jego prawa  

i potwierdzające brak naruszenia praw osób trzecich, a w wypadku ich naruszenia 

zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem roszczeń przez 

osoby trzecie, w tym zasądzonych kwot, odszkodowań oraz faktycznie poniesionych przez 

Zamawiającego  

i udokumentowanych kosztów obsługi prawnej, w terminie do 14 dni od daty doręczenia 

Wykonawcy wezwania do zapłaty. Ponadto, w razie wystąpienia przez osobę trzecią  

z powództwem przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca przystąpi do postępowania po 
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stronie Zamawiającego i podejmie na własny koszt wszelkie czynności faktyczne i 

procesowe, jakie będą niezbędne do rozstrzygnięcia sprawy na korzyść Zamawiającego. 

11. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1, zobowiązuje się do 

przeniesienia na Zamawiającego wraz z majątkowymi prawami autorskimi z Materiałów 

Reklamowych, prawa do wykonywania i wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw 

autorskich do Materiałów Reklamowych, o których mowa w art. 2 i art. 46 ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, w tym między innymi prawo tworzenia utworów 

zależnych i dokonywania zmian w Materiałach Reklamowych. 

12. Strony jednocześnie potwierdzają, że prawa autorskie do wszelkich przeróbek, modyfikacji 

i adaptacji Materiałów Reklamowych (w tym prawo do korzystania i dysponowania nimi) 

będą stanowiły wyłączną własność Zamawiającego, zgodnie z zakresem wskazanym w ust. 

5 powyżej. 

13. Strony potwierdzają, że wszelkie nabyte przez Zamawiającego na podstawie niniejszej 

Umowy, majątkowe prawa autorskie do Materiałów Reklamowych oraz licencja na 

Materiały Źródłowe mogą zostać przeniesione na dowolną osobę trzecią, wyznaczoną przez 

Zamawiającego. 

14. W przypadku wcześniejszego wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej 

Umowy, Zamawiający będzie miał prawo do przeniesienia na dowolną osobę trzecią 

nabytych przez niego w ramach niniejszej Umowy majątkowych praw autorskich do 

Materiałów Reklamowych oraz licencji do Materiałów Źródłowych. 

15. Wykonawca ma prawo pozostawić u siebie utrwalony Materiał Reklamowy jedynie do 

celów własnej dokumentacji i prezentacji własnych dokonań, wyłącznie za zgodą 

Zamawiającego, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

§ 7. Kary umowne 

Zamawiający naliczy, w razie nieosiągnięcia przez Wykonawcę zadeklarowanych w ofercie 

wskaźników sukcesu, o których mowa w § 2 ust. 4, karę umowną w wysokości: 

a. 10% wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1 Umowy – w przypadku 

zapewnienia mniejszej liczby odsłon reklamy w grupie docelowej niż 

zadeklarowana w ofercie;  

b. 10% wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1 Umowy – w przypadku 

zapewnienia niższego wskaźnika CTR niż zadeklarowany w ofercie; 

c. 2% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy – w przypadku opóźnienia 

w przedstawieniu harmonogramu, o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy – za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

1. Za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty, 

o której mowa w § 5 ust.1 Umowy. 

2. Prawo odstąpienia od Umowy nie ogranicza prawa Zamawiającego do żądania 

od Wykonawcy zapłaty kar umownych. 

3. Zapłata kary lub kar umownych, jak również ich potrącenie przez Zamawiającego, 

nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania Przedmiotu Umowy. 

4. W przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy wartość zastrzeżonych kar umownych, 

Zamawiający może dochodzić odszkodowania w postępowaniu sądowym na zasadach 

ogólnych. 
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5. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie przez Zamawiającego kar umownych z wszelkich 

należności przysługujących mu od Zamawiającego.  

 

§ 8. Warunki odstąpienia od umowy 

 

1. Poza przypadkami określonymi w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiającemu 

przysługiwać będzie prawo odstąpienia od Umowy w przypadku: 

a) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

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

niniejszej Umowy; 

b) nastąpi niedotrzymanie warunków wskazanych w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy; 

c) gdy Wykonawca opóźni się z rozpoczęciem realizacji Umowy lub gdy nie będzie 

realizował niniejszej Umowy przez okres dłuższy niż 5 dni kalendarzowych. Prawo 

odstąpienia obejmuje także sytuację, gdy Wykonawca nie przedstawi 

harmonogramu, o którym mowa w § 4 ust. 2, w terminie 5 dni kalendarzowych od 

dnia podpisania Umowy, 

d) gdy Wykonawca naruszy swoje zobowiązania, o których mowa w § 11 ust. 5 

Umowy. 

2. Oświadczenie Zamawiającego w przedmiocie odstąpienia od niniejszej Umowy zostanie 

złożone Wykonawcy na piśmie. Zamawiający może skorzystać z przysługującego mu 

prawa odstąpienia w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu 

okoliczności uprawniającej go do odstąpienia od Umowy. 

 

§ 9 Poufność 

 

1. Zamawiający zastrzega, że wszystkie informacje dotyczące postanowień Umowy oraz 

związane z jej zawarciem lub wykonaniem (dalej zwane „Informacjami Poufnymi”) winny 

być traktowane przez Wykonawcę jako poufne i nie udostępniane osobom trzecim bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, z zastrzeżeniem 

postanowień ust. 2, oraz że mogą być wykorzystywane w całości bądź w części jedynie dla 

celów związanych z wykonywaniem Umowy. 

2. Zamawiający wskazuje, że Informacje Poufne oraz zobowiązanie do zachowania ich w 

tajemnicy nie obejmuje: 

a. informacji, które są powszechnie znane lub które w uzasadniony okolicznościami 

sposób mogą być uważane za powszechnie znane; 

b. informacji, które znane były Wykonawcy przed ich ujawnieniem przez 

Zamawiającego; 

c. informacji, uzyskanych od osób trzecich, które miały prawo ich ujawnienia; 

d. przypadków, w których Wykonawca zobowiązany jest do ich ujawnienia na 

podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

3. Wykonawca może ujawnić Informacje Poufne bez zgody drugiej Strony swoim 

pracownikom, członkom organów i doradcom, w zakresie w jakim jest to konieczne dla 

wykonania Umowy.   
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4. Ujawniając Informacje Poufne podmiotom wymienionym w ust. 3, Wykonawca powinien 

zobowiązać te podmioty do zachowania ich w tajemnicy na warunkach określonych w 

Umowie. 

 

§ 10. Klauzula informacyjna 

 

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119  

z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

1) dane osobowe osób wskazanych do kontaktu przy realizacji Umowy (np. kontaktów 

bieżących), o których mowa w § 3 Umowy, są przetwarzane przez Polską Organizację 

Turystyczną  

z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8 (00-613), która pełni funkcję 

administratora danych, 

2) w Polskiej Organizacji Turystycznej. został powołany inspektor ochrony danych, 

z którym kontaktować się można pod adresem: dpo@pot.gov.pl, 

3) dane osobowe osób, o których mowa w pkt 1, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. b)  

i c) RODO w celu związanym z wykonaniem niniejszej Umowy, 

4) dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynika to z przepisów 

prawa, 

5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej, 

6) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane, 

7) dane osobowe, o których mowa w pkt 1, będą przechowywane przez okres 

obowiązywania umowy oraz przez 10 lat po zakończeniu obowiązywania umowy, 

zgodnie z kategorią archiwizacyjną, 

8) obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa w zakresie przetwarzania 

w celach, o których mowa w pkt 3), podanie danych wynika ze stosunku umownego i jest 

niezbędne w celu realizacji umowy, 

9) osoby, o których mowa w pkt 1) mają prawo do: 

a. dostępu do danych osobowych Pana/i dotyczących, na podstawie art. 15 RODO, 

b. sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO, 

c. żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

na podstawie art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO, 

10) osobom, o których mowa w pkt 1) nie przysługuje: 

a. prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) 

RODO, 

b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

mailto:dpo@pot.gov.pl
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c. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 

21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit c) RODO. 

11) Osobom, o których mowa w pkt 1) przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego w sposób i w trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, 

w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie 

danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO. Adres organu 

nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, tel. 22 5310300, fax. 22 5310301, kancelaria@uodo.gov.pl. 

 

§ 11. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, zastosowanie mają właściwe przepisy 

polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej Umowy rozpatrywane będą przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

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

4. Gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy okazało się nieważne lub 

bezskuteczne, nie wpływa to na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. W 

takim przypadku Strony zastąpią postanowienia uznane za nieważne lub bezskuteczne 

innym, zgodnym z prawem, realizującym możliwie najbardziej cel niniejszej Umowy. 

5. Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot całości lub jakiejkolwiek części praw, ani 

też całości lub jakiejkolwiek części obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 

Wykonawca nie może także przenieść wykonywania całości lub części niniejszej Umowy 

na osobę trzecią. Jeżeli Wykonawca zamierza posługiwać się osobami trzecimi przy 

wykonywaniu niniejszej Umowy, musi uzyskać na to pisemną zgodę Zamawiającego pod 

rygorem uznania takiego działania Wykonawcy za rażące naruszenie postanowień 

niniejszej Umowy. 

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

każdej ze Stron. 

7. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część: 

Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy 
Załącznik nr 2 – Protokół odbioru  
Załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy  

 

 

 


