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1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 
 
Polska Organizacja Turystyczna – jednostka organizacyjna przeprowadzająca postępowanie 
publiczne o udzielenie zamówienia publicznego i udzielająca zamówienia:  

a) Adres Zamawiającego: ul. Chałubińskiego 8, 00 – 613 Warszawa 
b) Fax: +48 22 5367004 
c) www.pot.gov.pl 
d) e-mail: pot@pot.gov.pl 

 
2. Przedmiot zamówienia: 
 
Polska Organizacja Turystyczna zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym 
dotyczącym zamówienia, którego przedmiotem jest Udostępnienie Polskiej Organizacji 
Turystycznej platformy do email marketingu i zarządzanie kampaniami 
mailingowymi online, bez ograniczeń ilości wysyłek oraz przy założeniu wielkości 
bazy klientów nie przekraczającej 160 tys. adresów. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 
 
3. Kryteria udziału w postępowaniu: 

 
W postępowaniu mogą uczestniczyć podmioty, które złożą ważną ofertę w terminie 
wyznaczonym do składania ofert. Oferta powinna zostać złożona na Formularzu ofertowym 
(wzór w Załączniku nr 1).  
 
4. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 
 
Osoba upoważniona do kontaktowania się z Wykonawcami w godzinach od 9.00 do 17.00 – 
Olga Głuszcz, tel. 22 536 70 66, e-mail: olga.gluszcz@pot.gov.pl 

 
5. Termin wykonania 

24 miesiące od podpisania umowy 
 

6. Miejsce i termin złożenia oferty: 
 
1) Ofertę należy przesyłać e-mailem na adres: marzena.witkowska@pot.gov.pl lub 

dostarczyć na adres: Polska Organizacja Turystyczna, 00-613 Warszawa,  
ul. Chałubińskiego 8.  

2) Termin składania ofert upływa w dniu 11 kwietnia 2019 roku o godz. 12:00. 
3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 
7. Kryteria oceny ofert: 

 
1) Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące 

kryteria:  

1. Cena – 50% 

Zamawiający przyzna punkty wg. następującego wzoru: 

http://www.pot.gov.pl/
mailto:pot@pot.gov.pl
mailto:pot@pot.gov.pl
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Punkty w kryterium cena = cena najtańszej oferty / cena ocenianej oferty x 50 

2. Warunki SLA – 50% 

A. Poziom dostępności platformy w miesiącu rozliczeniowym – 25%, 

zgodnie z następującymi danymi:  

SLA - dostępność usługi 

wyrażona w % 

Niedostępność miesięczna 

90% 72h 

95% 36h 

97% 21h 36 min 

98% 14h 24 min 

99% 7h 12 min 

 

Punkty w kryterium Warunki SLA zostaną przyznane w następujący sposób: 

1) od 100% do 99% - 25 pkt 

2) poniżej 99% do 97% - 10 pkt 

3) poniżej 97% do 90% – 0 pkt 

B. Reakcja na zgłoszony problem – 25 % 

1) do 8h – 25pkt 

2) powyżej 8h do 16h – 10 pkt 

3) powyżej 16h do 24h - 0pkt 

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę tą, która uzyska najwięcej punktów we 

wszystkich kryteriach 

2) Cena podana w ofercie jest ceną za wykonanie całego zadania. Cena powinna 

zawierać wszystkie elementy związane z prawidłową realizacją zamówienia. 

3) Wykonawca poda cenę ofertową jako wartość brutto w PLN z należnym podatkiem 

VAT. 

 
8. Informacje dodatkowe: 

1) Do przedmiotowego postępowania nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.1986 ze zm.); 

2) Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty; 
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3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  
a. odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym 

czasie,  
b. zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, 
c. zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu, 
d. żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie 

postępowania. 

4) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek uprawnienia 
wskazanego w pkt. 3) Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu udziału 
w postępowaniu. 

 
Załączniki: 

• Załącznik nr 1: Wzór formularza ofertowego  
• Załącznik nr 2: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
• Załącznik nr 3: Istotne postanowienia umowy 
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Załącznik nr 1  
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: (**) .............................. Numer faksu: (**).............................. 

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

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, składamy niniejszą ofertę na: Udostępnienie Polskiej 

Organizacji Turystycznej platformy do email marketingu i zarządzanie kampaniami 

mailingowymi online, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących 

warunkach:  

1) CENA……………………….… złotych brutto (słownie………………………………) – za 24 miesiące 

świadczenia usługi.  

2) Warunki SLA 

A. Poziom dostępności platformy w miesiącu rozliczeniowym (proszę zaznaczyć właściwie) 

 od 100% do 99%  

 poniżej 99% do 97%  

 poniżej 97% do 90%  

B. Reakcja na zgłoszony problem (proszę zaznaczyć właściwie)* 

 do 8h – 25pkt 

 powyżej 8h do 16h – 10 pkt 

 powyżej 16h do 24h - 0pkt 

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

4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert 

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

 

 

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

 (podpis uprawnionego  
               przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2  
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

Termin realizacji umowy: 2 lata od daty podpisania umowy. 

Model rozliczeń: miesięczna opłata utrzymaniowa, bez dodatkowych kosztów w trakcie 
umowy. 

Przedmiotem Umowy jest udostępnienie Polskiej Organizacji Turystycznej platformy do 
email marketingu i zarządzanie kampaniami mailingowymi online, bez ograniczeń ilości 
wysyłek oraz przy założeniu wielkości bazy klientów nie przekraczającej 160 tys. adresów. 
Przedmiot umowy obejmuje: 

1. Utworzenie i skonfigurowanie konta w systemie mailingowym zgodnie z potrzebami 
Zamawiającego. 

2. Udostępnienie w pełni działającej platformy systemowej do e-mail marketingu, 
cechującego się co najmniej następującymi funkcjonalnościami:  

a. niewspółdzielona reputacja z innymi klientami budowana przez filtry 
antyspamowe analizujące jakości maili wysyłanych z adresu IP; 

b. stały monitoring reputacji konta; 

c. przetwarzanie zwrotów i wypisów w czasie rzeczywistym; 

d. nielimitowany dostęp dla wielu użytkowników systemu w organizacji niezależnie 
od lokalizacji, możliwość nadawania uprawnień i ról w systemie; 

e. marketing automation funkcjonalność polegająca na możliwości tworzenia cykli 
i scenariuszy automatycznej komunikacji z klientami, możliwość definiowania 
autoresponderów oraz ich wyzwalaczy; 

f. elastyczne zarządzanie bazą klientów wraz z tworzeniem segmentów i 
scoring’ów/tagów dla odbiorców oraz profili dynamicznych opartych na ich 
zachowaniu, zarządzanie duplikatami; 

g. zaawansowane analizy statystyk wysyłki (otwieralność, klikalność, dostarczenia 
i zwroty, rezygnacja z newslettera) oraz możliwość tworzenia raportów, ich 
eksportu i zapisu do plików w formacie, np.: .csv, .xls, itp.; 

h. możliwość monitorowanie ruchu i zachowania na stronie użytkowników w 
celach remarketingowych, generowanie leadów oraz śledzenie celów; 

i. wielopoziomowe zarządzanie kampaniami, możliwość testowania kampanii 
(A/B/X), spam test wiadomości, optymalizacja parametrów wysyłki, tworzenie 
harmonogramów emisji; 

j. wygodny dla użytkownika edytor tworzenia szablonów newsletterów bez 
znajomości html (metoda drag&drop, predefiniowane moduły gotowe do użycia, 
integracja z mediami społecznościowymi); 

k. gwarancja responsywności szablonów (podgląd widoku na urządzeniach 
mobilnych oraz w najbardziej popularnych klientach pocztowych); 
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l. możliwość wykorzystania personalizacji i treści dynamicznej, video; 

m. dostęp do biblioteki gotowych szablonów do mailingów i newsletterów. 

3. Wsparcie przy integracji z systemem CMS używanym przez Zamawiającego oraz 
przygotowanie skryptów i formularzy zapisu do newslettera dla każdego serwisu 
Zamawiającego.  

4. Stałe wsparcie oraz konsultacje techniczne z zakresu obsługi systemu (max. do 24 h od 
zgłoszenia).  

5. Opiekę dedykowanego na stałe Account Managera.  

6. Dedykowane szkolenie wstępne dla użytkowników systemu oraz dostęp do pomocy 
online.  

7. Audyt higieny bazy klientów pod kątem najlepszych praktyk oraz zwiększenia 
dostarczalności wysyłek. 

8. Możliwość konsultacji w zakresie skuteczności i efektywności działań prowadzonych za 
pomocą platformy. 

9. Gwarancja reakcji na zgłoszony problem w czasie nie dłuższym niż 24 godziny. 

10. Gwarancja dostępności usługi. Usługa nie może być niedostępna w czasie dłuższym niż 
72 godziny. 
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Załącznik nr 3 

Istotne Postanowienia Umowy 

 

Niniejsza Umowa została zawarta w trybie zapytania ofertowego na podstawie Zarządzenia 

nr 23/16 Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie 

Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Polskiej Organizacji Turystycznej, do 

których ma zastosowanie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.). 

 

§ 1 Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest udostępnienie Zamawiającemu przez Wykonawcę platformy 

e-mail marketingu i zarządzanie kampaniami mailingowymi online, bez ograniczeń 

ilości wysyłek oraz przy założeniu wielkości bazy klientów nie przekraczającej 160 tys. 

adresów. Dokładny zakres Przedmiotu Umowy zawarty jest w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy. W szczególności Przedmiotem 

Umowy jest: 

1) Utworzenie i skonfigurowanie konta w systemie mailingowym zgodnie z   

potrzebami Zamawiającego. 

2) Udostępnienie w pełni działającej platformy systemowej do e-mail marketingu, 

cechującego się co najmniej następującymi funkcjonalnościami: 

a) niewspółdzielona reputacja z innymi klientami budowana przez filtry 

antyspamowe analizujące jakości maili wysyłanych z adresu IP; 

b) stały monitoring reputacji konta; 

c) przetwarzanie zwrotów i wypisów w czasie rzeczywistym;, 

d) nielimitowany dostęp dla wielu użytkowników systemu w organizacji 

niezależnie od lokalizacji, możliwość nadawania uprawnień i ról w systemie; 

e) marketing automation funkcjonalność polegająca na możliwości tworzenia cykli  

i scenariuszy automatycznej komunikacji z klientami, możliwość definiowania 

autoresponderów oraz ich wyzwalaczy; 

f) elastyczne zarządzanie bazą klientów wraz z tworzeniem segmentów  

i scoring’ów/tagów dla odbiorców oraz profili dynamicznych opartych na ich 

zachowaniu, zarządzanie duplikatami; 

g) zaawansowane analizy statystyk wysyłki (otwieralność, klikalność, 

dostarczenia i zwroty, rezygnacja z newslettera) oraz możliwość tworzenia 

raportów, ich eksportu i zapisu do plików w formacie, np.: .csv, .xls, itp.; 

h) możliwość monitorowanie ruchu i zachowania na stronie użytkowników w 

celach remarketingowych, generowanie leadów oraz śledzenie celów; 

i) wielopoziomowe zarządzanie kampaniami, możliwość testowania kampanii 

(A/B/X), spam test wiadomości, optymalizacja parametrów wysyłki, tworzenie 

harmonogramów emisji; 
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j) wygodny dla użytkownika edytor tworzenia szablonów newsletterów bez 

znajomości html (metoda drag&drop, predefiniowane moduły gotowe do 

użycia, integracja z mediami społecznościowymi); 

k) gwarancja responsywności szablonów (podgląd widoku na urządzeniach 

mobilnych oraz w najbardziej popularnych klientach pocztowych); 

l) możliwość wykorzystania personalizacji i treści dynamicznej, video; 

m) dostęp do biblioteki gotowych szablonów do mailingów i newsletterów. 

3) Wsparcie przy integracji z systemem CMS używanym przez Zamawiającego  

oraz przygotowanie skryptów i formularzy zapisu do newsletteru dla każdego 

serwisu Zamawiającego.  

4) Stałe wsparcie oraz konsultacje techniczne z zakresu obsługi systemu (max.  

do 24 h od zgłoszenia).  

5) Opiekę dedykowanego na stałe Account Managera.  

6) Dedykowane szkolenie wstępne dla użytkowników systemu oraz dostęp do pomocy 

online.  

7) Audyt higieny bazy klientów pod kątem najlepszych praktyk oraz zwiększenia 

dostarczalności wysyłek. 

8) Możliwość konsultacji w zakresie skuteczności i efektywności działań 

prowadzonych za pomocą platformy. 

2. Oferta Wykonawcy na wykonanie Przedmiotu Umowy stanowi załącznik nr 2 do 

Umowy. 

§ 2 Obowiązki Stron 

1. Wykonawca zapewni odpowiedniej jakości usługę, gwarantującą należyte wykonanie 

Przedmiotu Umowy opisanego w §1 Umowy. 

2. Wykonawca przy wykonywaniu Umowy będzie działać z należytą starannością 

w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, mając na celu profesjonalny charakter 

prowadzonej działalności Wykonawcy, a także - przede wszystkim - zabezpieczenie 

interesów Zamawiającego. Wykonawca ponadto zapewnia, że liczba i kwalifikacje 

zawodowe osób biorących udział w wykonywaniu Umowy będą gwarantowały 

najwyższą jakość wykonania Przedmiotu Umowy. 

3. Strony oświadczają, że dołożą wszelkich niezbędnej najwyższej staranności  

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

problemach. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Umowy zgodnie z jej postanowieniami  

oraz z obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada wszystkie niezbędne funkcje, które wspierają 

obowiązki wynikające z RODO, m.in. model zapisu na newsletter double opt -in, link 

rezygnacji, możliwość tworzenia formularzy z dowolną liczbą zgód, możliwość 

szybkiego usunięcia z bazy adresów, których właściciele zrezygnowali z otrzymywania 

wiadomości, itp. 
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6. Wykonawca oświadcza, że zatrudnieni przez niego pracownicy posiadają wiedzę na temat 

bezpieczeństwa danych oraz obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych 

osobowych.  

§ 3 Współpraca Stron przy realizacji Umowy 

1. Strony wyznaczają następujące osoby odpowiedzialne za koordynację prac będących 

Przedmiotem Umowy uprawnione do kontaktów w tym zakresie oraz do odbioru 

zrealizowanego Przedmiotu Umowy, jak również do kontaktu roboczego: 

Ze strony Zamawiającego 

a) Imię i Nazwisko: ……………………………….. 

b) Adres e-mail: ……………………………….. 

c) Telefon kontaktowy: ……………………………….. 

Ze strony Wykonawcy 

a) Imię i Nazwisko: ……………………………….. 

b) Adres e-mail: ……………………………….. 

c) Telefon kontaktowy: ……………………………….. 

2. Osoby wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu  nie są upoważnione do dokonywania 

innych czynności, aniżeli wskazanych w tym ustępie. W szczególności nie są one 

uprawnione do składania oświadczeń woli zmierzających do zmiany, uzupełnienia 

postanowień  

lub rozwiązania niniejszej Umowy lub skutkiem, których to oświadczeń byłaby zmiana, 

uzupełnienie lub rozwiązanie Umowy. 

3. Wszelkie kontakty robocze będą realizowane bezpośrednio lub z wykorzystaniem 

telefonu, poczty elektronicznej oraz innych narzędzi komunikacji. 

4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 powyżej nie wymaga aneksu do Umowy, jednakże 

strony zobowiązane są do pisemnego, niezwłocznego poinformowania drugiej Strony o 

zmianie. 

§ 4 Termin realizacji zamówienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Przedmiot Umowy przez 24 miesiące od daty 

podpisania Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu konto, o którym mowa w § 1 

ust. 1 pkt 1 Umowy, nie później niż do dnia………………. . 

 

§ 5 Wynagrodzenie 

1. Za prawidłową realizację Przedmiotu Umowy określonego w § 1 Umowy Zamawiający 

zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy łączną, ryczałtową kwotę brutto  

w wysokości……………..zł (słownie:………………….……… złotych ). 

2. Wynagrodzenie będzie płatne z dołu, w częściach, tj. co miesiąc w wysokości brutto 

………. zł (słownie…………………………………………..zł). 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, wypłacane będzie  

na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę i przyjętych przez 
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Zamawiającego faktur przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni 

od daty jej przyjęcia. Podstawą przyjęcia przez Zamawiającego faktury będzie podpisany 

bez zastrzeżeń przez obie strony Umowy protokół odbioru częściowego potwierdzający 

prawidłowe wykonanie Umowy w miesiącu, za który następuje płatność.    

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest kwotą maksymalną  

i wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu 

wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca nie jest uprawniony do żądania 

podwyższenia wynagrodzenia, nawet w przypadku zaistnienia siły wyższej. 

5. Wynagrodzenie wskazane w § 5 ust. 1 może być zmienione jedynie w przypadku zmiany 

obowiązujących stawek podatkowych, i wyłącznie o kwotę wynikającą z takiej zmiany.  

 

§ 6 Obowiązek dochowania tajemnicy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych 

lub tajemnic handlowych Zamawiającego pozyskanych w wyniku współpracy przy 

realizacji niniejszej Umowy. Przez „informacje poufne” rozumie się wszelkie informacje,  

z wyjątkiem dostępnych powszechnie, uzyskane przez Wykonawcę, bez względu na 

formę ich uzyskania lub przekazania, w związku z zawarciem lub realizacją Umowy, a 

także treść tej Umowy.  

2. Odpowiedzialność Wykonawcy za dochowanie tajemnicy obejmuje również 

odpowiedzialność za zachowania jego pracowników i innych osób współpracujących  

z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązuje się także do niewykorzystywania informacji 

poufnych i tajemnic handlowych Zamawiającego do celów niezwiązanych z należytym 

wykonaniem niniejszej Umowy. Zakaz ten obowiązuje Wykonawcę przez czas 3 (trzech) 

lat  

po zakończeniu Umowy.  

3. Wraz z podpisaniem niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do podpisania 

Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, której wzór stanowi załącznik 

nr 3 do niniejszej Umowy. 

§ 7 Kary umowne 

1. Za naruszenie przez Wykonawcę zasad obowiązku dochowania tajemnicy określonych 

w § 6, Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia Wykonawcy kary umownej w 

wysokości 5% kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każde naruszenie klauzuli 

poufności. 

2. Jeżeli miesięczna dostępność platformy do e-mail marketingu, za pomocą której 

Zamawiający będzie miał możliwość tworzenia, edytowania i przesyłania kampanii 

mailowych w trakcie trwania Umowy spadnie poniżej 99% Zamawiający obciąży 

Wykonawcę za dany miesiąc karą umowną, która obliczona będzie w następujący 

sposób: 

1) dostępność platformy na poziomie 100% - 99% - kara umowna nie będzie naliczana; 
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2) dostępność platformy na poziomie 98%  - 97% - zostanie naliczona kara umowna  

w wysokości 10% kwoty, o której mowa w § 5 ust. 2 Umowy, należnej za dany 

miesiąc zmniejszonej dostępności platformy, 

3) dostępność platformy na poziome 96% - 90% - zostanie naliczona kara umowna  

w wysokości 25% kwoty, o której mowa w § 5 ust. 2 Umowy, należnej za dany 

miesiąc zmniejszonej dostępności platformy, 

4) dostępność platformy na poziomie 90% lub niżej - zostanie naliczona kara umowna  

w wysokości 100% kwoty, o której mowa w § 5 ust. 2 Umowy, należnej za dany 

miesiąc zmniejszonej dostępności platformy. 

3. Za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy,  a w szczególności z przyczyn, o których mowa w § 8 ust. 1, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną  w wysokości 10% kwoty, o której mowa w § 5 

ust. 1 Umowy. 

4. Prawo odstąpienia nie ogranicza prawa Zamawiającego do żądania od Wykonawcy 

zapłaty kar umownych z innych tytułów. 

5. Kary umowne mogą się kumulować. 

6. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku, gdy wartość szkody przekracza 

wysokość kar umownych. 

7. Zapłata kary lub kar umownych, jak również ich potrącenia przez Zamawiającego  

na co Wykonawca wyraża zgodę, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego 

wykonania Przedmiotu Umowy. 

 

§ 8 Warunki odstąpienia od Umowy 

1. Poza przypadkami określonymi wprost w przepisach Kodeksu Cywilnego, 

Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od Umowy w przypadku: 

1) naruszenia przez Wykonawcę praw autorskich i praw pokrewnych  

w stosunku do wszelkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku  

o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych, jakimi Zamawiający będzie  

się posługiwał w toku realizacji umowy podczas tworzenia, edycji i przesyłania 

kampanii mailowych on-line. 

2) zaistnienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

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

niniejszej Umowy. 

3) gdy jakość świadczonych usług będzie niższa niż określona w Umowie,  

tj. zostanie ograniczona lub wyłączona jedna z funkcjonalności platformy do e-mail 

marketingu wymienionych w § 1 Umowy; 

4) naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w § 10 ust. 6 Umowy; 

5) gdy Wykonawca nie będzie realizował niniejszej Umowy przez okres dłuższy niż 30 

dni kalendarzowych. 
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6) 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 przez 

Zamawiającego wiadomości o zaistnieniu okoliczności uprawniającej go do 

odstąpienia od Umowy. 

§ 9 Dane osobowe 

1. 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), 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 6 lat po zakończeniu obowiązywania umowy; 

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. 

mailto:dpo@pot.gov.pl
mailto:dpo@pot.gov.pl
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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, 

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. 

§ 10 Postanowienia końcowe 

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

Cywilnego. 

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

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

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

4. Gdyby jakiekolwiek postanowienie Umowy okazało się nieważne lub bezskuteczne nie 

wpływa do na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. W takim przypadku 

Strony zastąpią postanowienia uznane za nieważne lub bezskuteczne innymi, zgodnymi 

z prawem realizującymi możliwie najbardziej cel niniejszej Umowy.  

5. Wykonawca nie może przenieść całości lub części praw, ani też całości  

lub części obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez pisemnej uprzedniej zgody 

Zamawiającego.  

6. Wykonawca nie może powierzyć wykonania Przedmiotu Umowy osobie trzeciej bez 

uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca nie może przenieść 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. 

7. Umowa Została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

 

mailto:kancelaria@uodo.gov.pl
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Załączniki: 

1. Opis Przedmiotu Zamówienia. 

2. Oferta Wykonawcy. 

3. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (wzór). 

 

 

 

Zamawiający        Wykonawca 

 

 


