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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
 

Przedmiot zamówienia: 
 

ZORGANIZOWANIE NA TERENIE STOISKA PROMOCYJNO-INFORMACYJNEGO ATRAKCJI, 
MAJĄCYCH NA CELU  ZWRÓCENIE UWAGI NA TURYSTYKĘ PROZDROWOTNĄ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warszawa, 1 luty 2019 r. 
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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: Marta Talmont – tel. (22) 536 70 80. 

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 

zapytania ofertowego, tj. każdy z Wykonawców może złożyć ofertę. Ponadto: 

a. do postępowania nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.); 

b. zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty; 

c. 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 zapytaniu ofertowym, 

• żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym 

etapie postepowania; 

d. 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 przygotowanie na terenie stoiska promocyjno-

informacyjnego (na targach turystycznych w Berlinie Internationale Tourismus-Börse) 

atrakcji, mających na celu zwrócenie uwagi na turystykę prozdrowotną zgodnie ze 

Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

Zapytania ofertowego.  

Zamówienie realizowane jest w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu 

o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój. 

4. Termin realizacji zamówienia. 

http://www.pot.gov.pl/
mailto:pot@pot.gov.pl
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W dniach od 6 do 10 marca 2019 r. 

5. Planowany budżet. 

Maksymalny budżet na wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 50 000 brutto. 

6. Warunki udziału w postępowaniu. 

W postępowaniu mogą uczestniczyć podmioty, które: 

1) Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej. 

2) Posiadają zdolność techniczną lub zawodową. 

3) Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe  

i terminowe wykonanie zamówienia. 

4) Złożą ważną ofertę w terminie wyznaczonym do składania ofert. Oferta powinna 

zostać złożona na Formularzu ofertowym (wzór w Załączniku nr 2). Do oferty należy 

załączyć scenariusz przebiegu imprezy oraz podpisane Oświadczenie na 

potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (wzór 

w Załączniku nr 3). Wykonawca poda cenę ofertową jako wartość brutto w PLN 

z należnym podatkiem VAT. 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu 

o przedłożone przez Wykonawców dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 6, 

na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

7. Termin składania ofert. 

1) Ofertę należy złożyć najpóźniej w terminie do dnia 11.02.2019 r. do godz. 12.00. 

Oferty, które dotrą do Zamawiającego po tym terminie nie będą uwzględnione. 

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: marzena.witkowska@pot.gov.pl 

2) Ofertę należy złożyć w języku polskim. 

3) Na ofertę Wykonawcy składa się wypełniony Formularz ofertowy (Załącznik nr 2), 

wraz z scenariuszem przebiegu imprezy oraz Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik 

nr 3). 

4) 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. 

 

 

 

8. Kryteria wyboru oferty. 

mailto:marzena.witkowska@pot.gov.pl
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Kryterium      Waga kryterium 

Cena brutto       60% 

Scenariusz przebiegu imprezy     40% 

1) Zamawiający będzie oceniał złożone oferty wyłącznie w oparciu o wskazane kryteria, 

przy czym, punkty w kryterium cena przyzna zgodnie ze wzorem:  

o cena oferty = cena najniższej oferty/cena badanej oferty x 60 pkt; 

o scenariusz przebiegu imprezy  – w tym kryterium Zamawiający przyzna punkty 

w następujący sposób: 

Wyszczególnienie elementów podlegających ocenie 
Maksymalna 

liczba pkt. 

Scenariusz szczegółowo opisuje aktywności, działania, zadania 10 pkt. 

Scenariusz posiada walor unikalności, wyróżnia się, jest wyjątkowy. 15 pkt. 

Scenariusz zawiera nowatorskie pomysły i niespotykane formy 

działań interaktywnych. 
15 pkt. 

 

Punkty w kryterium „Scenariusz przebiegu imprezy” zostaną przyznane przez 

pracowników komórki organizacyjnej, właściwej ze względu na przedmiot 

zamówienia, zgodnie z ww. założeniami. Liczba punktów przyznana przez 

pracowników dokonujących oceny w tym kryterium zostanie zsumowana,  

a następnie podzielona przez liczbę oceniających.  

3) Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wartości 

na trzecim miejscu zaokrąglone będą od 0 do 5 w dół, od 6 do 9 w górę. 

4) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę 

punktów po zsumowaniu punktów we wszystkich kryteriach. 

5) Maksymalna wartość punktowa, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 punktów.  

9. Opis sposobu przygotowania ofert. 

Wykonawca zobowiązany jest przygotować Scenariusz przebiegu imprezy zgodnie  

z wymaganiami opisanymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

10. Klauzula informacyjna dotycząca 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 (dalej: „RODO”), informujemy, że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polska Organizacja Turystyczna 

z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, NIP: 525 21 50 196 (dalej jako POT lub 

Administrator). 
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2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych 

przez POT można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych: 

1) mailowo: dpo@pot.gov.pl lub 

2) listownie na adres korespondencyjny administratora: Polska Organizacja 

Turystyczna, ul. Chałubińskiego 8, XIX piętro, 00-613 Warszawa. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. Zorganizowanie na terenie stoiska promocyjno-informacyjnego atrakcji, mających na 

celu zwrócenie uwagi na turystykę prozdrowotną, nr 9/4/2019/MW prowadzonym 

w trybie zapytania ofertowego. 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą 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. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy. 

6. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

7. Posiadają Państwo: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa 

dotyczących; 

2)  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Państwa 

dotyczących1; 

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO2;   

4)  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza 

przepisy RODO. 

8. Nie przysługuje Państwu: 

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) i e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

                                            
1 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.  

2 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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3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

11. Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

Załącznik nr 2 - Formularz oferty. 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy. 
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Załącznik nr 1  
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Poszukujemy firmy posiadającej wiedzę, doświadczenie i umiejętności w realizacji imprez  

o charakterze promocyjnym,  która podczas targów turystycznych Internationale 

Tourismus-Börse odbywających się w terminie 6-10.03.2019 r. w Berlinie, przygotuje na 

terenie stoiska promocyjno-informacyjnego atrakcje, mające na celu  zwrócenie uwagi na 

turystykę prozdrowotną. 

 
Prowadzenie wydarzenia odbywać się będzie w języku niemieckim. 

Stoisko o wymiarach  15 metrów kwadratowych składa się z: 

➢ stanowiska informacyjnego (lady , stołu) z materiałami informacyjno-promocyjnymi, 

➢ strefy do spotkań z zaproszonymi gośćmi i partnerami, 

➢ 2 monitorów, na których prezentowane będą materiały filmowe. 

Kompleksowa organizacja strefy interaktywnej powinna obejmować stworzenie koncepcji 

scenariusza, z uwzględnieniem następujących aktywności: 

• gry interaktywne, 

• animacje, 

• pokazy multimedialne, 

• przygotowania loterii, w której nagrodami będą ciekawe upominki o promowanej 

tematyce prozdrowotnej (usługi medyczne, uzdrowiska, hotele spa &wellness), które 

będą miłą pamiątką dla uczestników spotkania, a także zachęcą do odwiedzenia 

Polski.  

Zamawiający oczekuje, że strefa animacyjna uwzględni wszystkie poniższe zagadnienia: 

Obszar Hasła ogólne, uniwersalne 

Usługi 

medyczne 

Po zdrowie do Polski,  

Nowoczesna, zachodnia technologia,   

Światowej klasy lekarze,  

Najbardziej zaawansowana technika operacyjna, 

Zabiegi w 3D,  

Certyfikowane ośrodki referencyjne, szkolące specjalistów z całego świata, 

Zachodnia jakość leczenia w przystępnych cenach. 

Uzdrowiska 1000 lat tradycji lecznictwa uzdrowiskowego,  

Unikalne na skalę światową lecznicze złoża naturalne,  

Szeroka gama zabiegów leczniczych. 

Leczenie naturalne w oparciu o tradycję. 
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Wellness & 

spa 

Po zdrowie do Polski,   

Relaks w sercu Europy,  

Unikalne i różnorodne zabiegi. 

Wykonawca będzie aktywizował i zachęcał uczestników do korzystania  

z przygotowanych atrakcji, zapewniając odpowiednią liczbę animatorów. 

Organizacja strefy animacyjnej podlega ocenie wg kryterium „Scenariusz przebiegu działań”, 

dlatego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie scenariusz przebiegu działań, 

tj. program (plan) imprezy, który powinien zawierać: 

1. Szczegółowy opis poszczególnych działań; proponowanych aktywności  

(ew. zobrazowany zdjęciami, rysunkami), które zapewnią aktywny udział uczestników 

wydarzenia; 

2. Liczbę animatorów przypisanych do poszczególnych działań; 

3. Planowaną aranżację przestrzeni. 

Dodatkowe obowiązki Wykonawcy: 

1. Zapewnienie pełnej aranżacji miejsca pod działania animacyjne, w tym wykorzystanie 

odpowiedniego nagłośnienia oraz sprzętu technicznego. Wykonawca sporządzając 

aranżację miejsca uwzględni dbałość o kulturę pracy współwystawców. 

2. Zapewnienie w ramach własnych kosztów w pełni wykwalifikowanej kadry animatorów 

w tym osoby prowadzącej (konferansjera) oraz kadry do obsługi technicznej przedmiotu 

zamówienia; 

3.  Zapewnienie w ramach własnych kosztów wszystkich niezbędnych do realizacji 

przedmiotu zamówienia materiałów; 

4.  Zapewnienie kompleksowej oprawy, sprawnie funkcjonującego sprzętu i obsługi 

technicznej, m.in. odpowiedniego nagłośnienia, niezbędnych do organizacji przedmiotu 

zamówienia; 

5. Zapewnienie niezbędnego transportu do należytego wykonania przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający zapewnia: powierzchnię o wymiarach 15 m 2 wraz z dostępem do przyłącza 

elektrycznego i pokrycie kosztów zużytej energii elektrycznej z przyłącza elektrycznego. 

Termin i miejsce realizacji zamówienia: 

6-10.03.2019 r. – Berlin. 

Planowany czas trwania imprezy 7 godzin dziennie (10.00-17.00). 

  



Znak sprawy: 9/4/2019/MW 

 

9 

 

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia 
 

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: ....................................................  
Numer telefonu: (**) ..............................  
e-mail .............................................................................................................. 

 
Odpowiadając na Ogłoszenie dotyczące zapytania ofertowego na: Zorganizowanie na 
terenie stoiska promocyjno-informacyjnego atrakcji, mających na celu zwrócenie 
uwagi na turystykę prozdrowotną, nr 9/4/2019/MW, zgodnie z wymogami zawartymi 
w Zapytaniu ofertowym, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 
 
CENA: …………………………………. zł brutto, 

słownie ……………………………………………………………………………… złotych brutto. 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego  
w Zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, uzyskaliśmy wszelkie 
niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia, 
a także akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu 
zamówienia podany przez Zamawiającego. 

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

3. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 
14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego  
w niniejszym postępowaniu. 

4. Do niniejszej oferty załączamy następujące dokumenty: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
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.........................., 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) kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej objętej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień. 

2. Posiadam(y) zdolność techniczną lub zawodową.  

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 
 

Istotne postanowienia Umowy 

 

Zostaje zawarta Umowa, z wyłączeniem ustawy „Prawo zamówień publicznych”, na 

podstawie Zarządzenia nr 23/16 Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej z dnia 28 lipca 

2016 r. w sprawie zmiany Regulaminów udzielania zamówień publicznych w Polskiej 

Organizacji Turystycznej, do których ma zastosowanie art. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. – Prawo Zamówień Publicznych, o następującej treści: 

§ 1 
1. Przedmiotem Umowy jest: organizacja strefy aktywności na terenie stoiska promocyjno-

informacyjnego podczas międzynarodowych targów turystycznych Internationale 

Tourismus-Börse, odbywających się w terminie 6-10.03.2019 r.  

w Berlinie, mających na celu  zwrócenie uwagi na turystykę prozdrowotną. 

2. Zamówienie jest realizowane w ramach branżowego programu promocji usług 

prozdrowotnych (Poland is well), z projektu ,,Promocja gospodarki w oparciu  

o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”, Poddziałanie 3.3.2 

POIR.   

3. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. 

4. Realizacja przedmiotu Umowy obejmować będzie wszystkie działania, o których mowa 

w Załączniku nr 1 do Umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że wykonanie Umowy ma charakter twórczy,  

a Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i umiejętności w zakresie 

wytworzenia Przedmiotu Umowy.  

6. Wykonawca oświadcza, że obowiązki wynikające z Umowy wykona z dochowaniem 

zasady najwyższej staranności. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania we własnym imieniu wszelkich niezbędnych 

uzgodnień oraz dokonania rozliczeń z osobami, firmami i instytucjami, zaangażowanymi 

w organizację strefy aktywności stoiska podczas wydarzenia,  

o którym mowa w § 1 ust. 1. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania innych, drobnych, dodatkowych działań 

związanych z organizacją strefy aktywności stoiska, nie wymienionych bezpośrednio  

w Załączniku nr 1 do Umowy, które będą niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy. 

9. Za wykonanie dodatkowych działań, o których mowa w ust. 8, Wykonawcy nie będzie 

przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie. 
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§ 2 

1. Przy wykonaniu Przedmiotu Umowy Wykonawca uwzględni wskazówki 

Zamawiającego. 

2. W przypadku powierzenia swych obowiązków w całości lub w części osobom trzecim 

Wykonawca odpowiada za ich działania i zaniechania tak, jak za swoje własne. 

3. Współpraca pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym odbywać się będzie na zasadzie 

konsultacji telefonicznych lub drogą mailową (przy czym każda ze Stron na żądanie 

drugiej niezwłocznie potwierdzi otrzymanie informacji). 

4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji rozstrzygających na 

każdym etapie realizacji Przedmiotu Umowy oraz do bieżącego nadzoru nad jego 

realizacją poprzez udzielanie wskazówek Wykonawcy.  

5. Wszelkie wskazówki, sugestie i uwagi będą przekazywane Wykonawcy odpowiednio 

wcześniej drogą mailową lub telefoniczną w celu umożliwienia Wykonawcy zapoznania 

się z nimi i podjęcia odpowiednich działań. 

6. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości i problemów związanych  

z wykonaniem Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 

powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. 

7. Do kontaktów z Wykonawcą wskazana jest ze strony Zamawiającego:  

Pani Marta Talmont, tel. 22 536 70 80, e-mail: marta.talmont@pot.gov.pl 

Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z POT jest 

……………………………... 

8. Odbiór prac, składających się na realizację umowy nastąpi poprzez podpisanie 

pisemnego protokołu zdawczo-odbiorczego. Do podpisania protokołu zdawczo-

odbiorczego ze strony Zamawiającego wskazana jest Pani Marta Talmont, tel. 22 536 70 

80, e-mail: marta.talmont@pot.gov.pl 

ze strony Wykonawcy: ………………………………………………………………. 

§ 3 

Termin wykonania Przedmiotu Umowy określa Załącznik nr 1 do Umowy. 

§ 4 

Materiały, które Wykonawca wykorzysta do realizacji Przedmiotu Umowy muszą zawierać 

logotypy Polskiej Organizacji Turystycznej oraz logotypy Marki Polskiej Gospodarki, 

Funduszy Europejskich oraz EFRR. Otrzymane logotypy Wykonawca może wykorzystać 

tylko w celu zrealizowania niniejszej Umowy. 

 

 

 

 

mailto:marta.talmont@pot.gov.pl
mailto:marta.talmont@pot.gov.pl
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§ 5 

1. Za wykonanie prac przewidzianych niniejszą Umową, Wykonawcy przysługuje łącznie 

wynagrodzenie w wysokości ………………………. zł brutto  (słownie: 

……………………………………………… złotych).  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, za realizację Przedmiotu Umowy zostanie 

wypłacone Wykonawcy przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury 

wystawionej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego.  

3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury, o której mowa w ust. 2 Umowy, 

jest podpisany bez zastrzeżeń przez Strony protokół odbioru Przedmiotu Umowy.  

§ 6. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do kar umownych w następujących przypadkach: 

a) w razie odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych przez 

Zamawiającego – w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 5 ust. 1; 

b) w razie wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 30% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1; 

c) w razie niewykonania przez Wykonawcę działań określonych w Załączniku nr 1 do 

Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1; 

d) w razie niezastosowania się przez Wykonawcę do wskazówek Zamawiającego,  

o których mowa w § 2 ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej 

w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy 

przypadek niezastosowania się; 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku rażących nieprawidłowości w wykonaniu Przedmiotu 

Umowy w stosunku do wymagań Zamawiającego określonych w Załączniku nr 1 do 

Umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na drodze 

sądowej, jeżeli kwota kary umownej nie pokryje w pełni wysokości poniesionej szkody, 

na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

4. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo kumulacji kar umownych. 

§ 7 

1. Wszelkie zmiany w Umowie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 



Znak sprawy: 9/4/2019/MW 

 

15 

 

ich nieważności. 

2. W kwestiach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

3. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub z nią związane Strony zobowiązują się 

rozwiązywać polubownie, działając w dobrej wierze i w poszanowaniu słusznego 

interesu drugiej Strony. W przypadku niemożności rozwiązania sporu w sposób 

polubowny Strony ustalają rozstrzygnięcie sporów przez sąd powszechny, właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

4. Integralną część Umowy stanowią Załączniki: 

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy. 

Załącznik nr 3 - Protokół odbioru przedmiotu zamówienia. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego, jeden 

dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
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Załącznik nr 3 do Umowy 

 

 

Protokół odbioru Przedmiotu zamówienia 

 

1. Polska Organizacja Turystyczna potwierdza niniejszym prawidłowe 

wykonanie przedmiotu umowy nr /2019 

2. UWAGI dotyczące przedmiotu umowy:  

 

 

Warszawa .......................  

(Miejscowość i data) 

 

 

 

 

 

Przedstawiciel Zamawiającego Przedstawiciel Wykonawcy 

 

 


