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 Projekt „Łużycka Szkoła Wyższa – Uczelnia Równych Szans” współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

  

                                                                                                             Żary, 22.08.2022 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Nr 9K/ŁSW/POWR/2022 

 w trybie zasady konkurencyjności 

Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy  z siedzibą w Żarach  kieruje Zapytanie ofertowe                 

w celu wyboru Wykonawcy  na Przystosowanie platformy edukacyjnej w zakresie zajęć on-line do 

możliwości korzystania z niej przez osoby  z niepełnosprawnościami – dostosowanie do standardu 

WCAG 2.0 w projekcie  pn. ”Łużycka Szkoła Wyższa - Uczelnia Równych Szans” - nr POWR.03.05.00-00-

A075/20, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego               

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo 

wyższe  dla gospodarki   i rozwoju,  Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. 

 

1. WPROWADZENIE  

1.1.  Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania 

wykonawców, efektywności, jawności i przejrzystości. 

 1.2. Do niniejszego zapytania ofertowego ma zastosowanie zasada konkurencyjności, o której mowa                        

w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

1.3. Upublicznienie zapytania ofertowego nastąpiło poprzez umieszczenie zapytania w bazie 

konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  

1.4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

 

2. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO                                                                                                          

Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach, ul. Pszenna 2b, 68-200 Żary                    
NIP: 9281906842;  REGON: 978077991 

3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU                                                                                                       

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności do kształcenia na poziomie wyższym w Łużyckiej 
Szkole Wyższej poprzez likwidację  barier w  dostępie do kształcenia w  obszarach takich jak: 
struktura organizacyjna, architektura, technologie wspierające, procedury, rodzaje wsparcia 
edukacyjnego, szkolenia podnoszące świadomość o niepełnosprawności w okresie od 01. 11.2020 r.             
do 30.09.2023 r.                                                                                     

W ramach projektu "Łużycka Szkoła Wyższa  -  Uczelnia Równych Szans” zakłada się realizację                  
2 ścieżek, tj. ścieżkę MINI oraz  ścieżkę MIDI.  

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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4. OZNACZENIE WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 

Wspólny słownik zamówień 

Numer CPV Opis 

80300000-7  Usługi szkolnictwa wyższego 

80420000-4 Usługi e-learning 

39162100-6 Pomoce dydaktyczne 

720000005 Usługi informatyczne: konsultacyjne, 
opracowywania oprogramowania, internetowe i 
wsparcia 

 

5. SPECYFIKACJA OFERTY 

5.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa  polegająca na Przystosowaniu platformy edukacyjnej                   

w zakresie zajęć on-line do możliwości korzystania z niej przez osoby  z niepełnosprawnościami – 

dostosowanie do standardu WCAG 2.0 w projekcie  pn. ”Łużycka Szkoła Wyższa - Uczelnia Równych 

Szans” w ramach ścieżki MIDI projektu. 

 Opis działań w zakresie przystosowania platformy do potrzeb osób niepełnosprawnych: 

 Prace badawcze: TRL (3-6) 

 Podetap 1: Opracowanie wymagań funkcjonalnych dla oprogramowania oraz wybór technologii. 

Opracowanie architektury części serwerowej i schematu źródeł danych oraz opracowanie 

mechanizmów implementujących logikę oprogramowania dla aplikacji klienckich (TRL 3-4) 

 Zadanie nr 1: Analiza i zdefiniowanie wymagań dla każdej funkcji udogodnienia dla osób 

niepełnosprawnych. 

 Zadanie nr 2: Wybór technologii i architektury pod kątem prognoz rosnącego obciążenia systemu oraz 

optymalizacja wydajności, niezawodności oraz bezpieczeństwa dla każdej funkcji udogodnienia dla 

osób niepełnosprawnych. 

 Zadanie nr 3: Opracowanie mechanizmów serwerowych odpowiedzialnych za pośredniczenie                                   

w komunikacji pomiędzy komponentami systemu oraz gromadzenie i trwały zapis danych - dla każdej 

funkcji udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. 

 Zadanie nr 4: Opracowanie wewnętrznej struktury aplikacji dla wersji na przeglądarkę desktop                       

i  mobilną oraz aplikacji mobilnych oprogramowania - dla każdej funkcji udogodnienia dla osób 

niepełnosprawnych. 

 Podetap 2: Opracowanie interfejsu użytkownika, implementacja mechanizmów funkcjonalności dla 

urządzeń klienckich  



 

3 
 

Zadanie nr 1: Opracowanie zestawu komponentów graficznych składających się na interfejs graficzny 

oprogramowania edukacyjnego - dla każdej funkcji udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. 

 Zadanie nr 2: Oprogramowanie warstwy wizualnej i integracja z częścią serwerową. Uruchomienie 

oprogramowania edukacyjnego - dla każdej funkcji udogodnienia dla osób niepełnosprawnych                            

Beta 1.0 - pierwszy prototyp dla realizacji każdego z kamieni milowych. 

 Zadanie nr 3: Przeprowadzenie testów: wydajności, bezpieczeństwa oraz zgodności z wymaganiami               

w środowisku testowym, laboratoryjnym - dla każdej funkcji udogodnienia dla osób 

niepełnosprawnych.  

Podetap 3: Testy oraz rozwój dla każdej funkcji udogodnienia dla osób niepełnosprawnych                         

w ramach kolejnych iteracji w środowisku zbliżonym do rzeczywistego 

 Zadanie nr 1: Przeprowadzenie testów w środowisku zbliżonym do rzeczywistego dla każdej funkcji 

udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.  

Prace rozwojowe: TRL (7-9) 

Podetap 1: Wdrożenie i demonstracja oprogramowania w warunkach operacyjnych dla każdej 

funkcji udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. 

 Zadanie nr 2: Wykonanie testów akceptacyjnych w środowisku edukacyjnym potwierdzenie spełnienia 

założeń projektowych dla każdej funkcji udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, 

 Zadanie nr 3: Zaimplementowanie technologii dla każdej funkcji udogodnienia dla osób 

niepełnosprawnych w docelowym systemie platformy edukacyjnej.  

Przystosowanie platformy edukacyjnej w zakresie zajęć on-line do możliwości korzystania z niej 

przez osoby z niepełnosprawnościami 

 WCAG 2.0: 

 Zasada nr 1: Postrzegalność informacji oraz komponenty interfejsu użytkownika muszą być 

przedstawione użytkownikom w sposób dostępny dla ich zmysłów. Przykładem może być dla osób 

niesłyszących dźwięk zastępowany rozwiązaniem w postaci napisów na ekranie. 

 Wytyczna 1.1 Alternatywa w postaci tekstu: Dla każdej treści nietekstowej należy dostarczyć 

alternatywną treść w formie tekstu, która może być zamieniona przez użytkownika w inne formy (np. 

powiększony druk, brajl, mowa syntetyczna, symbole lub język uproszczony). 

 Wytyczna 1.2 Media zmienne w czasie: Należy dostarczyć alternatywę dla mediów zmiennych                                 

w czasie. Dla filmów audiodeskrypcję. 

Wytyczna 1.3 Możliwość adaptacji: Należy tworzyć treści, które mogą być prezentowane na różne 

sposoby (np. uproszczony układ wizualny), bez utraty informacji czy struktury. 

 Wytyczna 1.4 Możliwość rozróżnienia: Użytkownik powinien móc dobrze widzieć bądź słyszeć treści 

mieć możliwość oddzielenia informacji od tła. 

 Zasada nr 2: Funkcjonalność komponentów interfejsu użytkownika oraz nawigacja muszą być możliwe 

do użycia. 
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 Wytyczna 2.1 Dostępność z klawiatury: Zapewnić dostępność wszystkich funkcjonalności za pomocą 

klawiatury. 

 Wytyczna 2.2 Wystarczająca ilość czasu: Zapewnić użytkownikom wystarczająco dużo czasu na 

przeczytanie i skorzystanie z treści. 

 Wytyczna 2.3 Ataki padaczki: Nie należy projektować treści w taki sposób, aby prowokować ataki 

padaczki.  

Wytyczna 2.4 Możliwość nawigacji: Dostarczenie narzędzi ułatwiających użytkownikowi nawigowanie, 

znajdowanie treści i ustalanie, gdzie się w danym momencie znajduje.  

Przystosowanie platformy edukacyjnej w zakresie zajęć on-line do możliwości korzystania z niej 

przez osoby z niepełnosprawnościami. 

 Zasada nr 3: Zrozumiałość informacji oraz obsługa interfejsu użytkownika muszą być zrozumiałe.  

Wytyczna 3.1 Możliwość odczytania: Treść powinna być zrozumiała i możliwa do odczytania.                         

Wytyczna 3.2 Przewidywalność: Strony internetowe powinny otwierać się i działać w przewidywalny 

sposób. 

 Wytyczna 3.3 Pomoc przy wprowadzaniu informacji: Istnieje wsparcie dla użytkownika, by mógł 

uniknąć błędów lub je skorygować. 

 Zasada nr 4: Solidność. Treść musi być solidnie opublikowana, tak, by mogła być skutecznie 

interpretowana przez różnego rodzaju oprogramowania użytkownika, w tym technologie 

wspomagające.  

Wytyczna 4.1 Kompatybilność: Zmaksymalizowanie kompatybilności z obecnymi oraz przyszłymi 

programami użytkowników, w tym z technologiami wspomagającymi.  

Rozszerzenia WCAG 2.1 wobec 2.0.  

Wytyczna 3.5, która uwzględnia nowe sposoby na wprowadzanie danych w zakresie interakcji 

użytkownika z interfejsem, zwłaszcza dotykowym (to odpowiedź na potrzeby osób mających problemy 

z koordynacją dotyku, wykonywaniem skomplikowanych gestów itp.). 

 Uwzględnia nowe metody wprowadzania danych, nie tylko za pomocą klawiatury fizycznej                              

i wirtualnej oraz głosu, ale także za pomocą wirtualnej klawiatury Braillea i pisma ręcznego. 

 Obowiązek tworzenia tekstu dla osób słabowidzących, który będzie się poprawnie zawijał                                

i powiększał, a grafika powinna posiadać odpowiedni kontrast.  

Ze względu na potrzeby osób z problemami poznawczymi uwzględnić należy takie projektowanie 

formularzy, aby poprawiały wprowadzane dane, o ile to tylko możliwe. 

 Uwzględnić należy najnowsze urządzenia mobilne, których interfejs można obsługiwać zarówno                       

w układzie poziomym, jak i pionowym.  

Wprowadzono obowiązek opcjonalnego wyłączania dodatkowych czujników, aby np. osobie ze 

spastycznościami nie uruchamiała się funkcja wymagająca potrząsania. 
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6. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

6.1.  Platforma edukacyjna do zajęć on-line musi być  dostosowana do potrzeb użytkowników  

z różnymi rodzajami niepełnosprawności, tj. musi być dostępna dla użytkowników ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. Proces przystosowania platformy  wymagać będzie współpracy 

Zamawiającego z Wykonawcą oraz będzie podlegał bieżącej konsultacji z Wykonawcą.  

6.2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy doświadczenia w przystosowaniu platformy edukacyjnej                         

w zakresie zajęć on-line do możliwości korzystania z niej przez osoby z niepełnosprawnościami -  

dostosowania do standardu WCAG 2.0.                                                  

6.3.   Realizacja Zamówienia przez Wykonawcę nastąpi do dnia 25 października 2022 roku.  

6.4 Zamawiający określi harmonogram realizacji procesu przystosowania platformy edukacyjnej                         

w zakresie zajęć on-line do możliwości korzystania z niej przez osoby z niepełnosprawnościami -  

dostosowaniu do standardu WCAG 2.0.  po podpisaniu umowy z Wykonawcą. 

6.5.  Realizacja Zamówienia będzie odbywać się zgodnie z Harmonogramem stanowiącym załącznik nr 

1 do Umowy. 

 

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Przedmiotu Zamówienia. 

2. Nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. 

3. Akceptują treść Zapytania Ofertowego wraz z załącznikami oraz spełniają  warunki udziału                             
w postępowaniu w zakresie: 

 a/ kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej - Zamawiający uzna 
warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu, 

 b/ sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie 
złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

 c/ zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca 
wykaże się: 

 - wykonaniem prac o wartości minimum 270 000,00 zł w przedmiocie wdrożeń platform 

edukacyjnych dla minimum 5 instytucji edukacyjnych oraz przystosowaniem dla min 3 z nich  

w zakresie zajęć on-line do możliwości korzystania z niej przez osoby z niepełnosprawnościami 

- dostosowania do standardu WCAG 2.0. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, 
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- jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - wykonaniem prac o wartości 

minimum 150 000,00 zł w przedmiocie wdrożeń platform edukacyjnych dla minimum 3 instytucji 

edukacyjnych oraz przystosowaniem dla min 2 z nich w zakresie zajęć on-line do możliwości korzystania 

z niej przez osoby z niepełnosprawnościami -  dostosowania do standardu WCAG 2.0., przy czym 

wskazane realizacje nie mogą się powtarzać. 

7.2. W celu potwierdzenia warunków określonych w pkt. 7.1. Oferent składa oświadczenia na 
Formularzu Ofertowym. 
 
7.3. Na etapie składania oferty Wykonawca przedstawi w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego 

dokumenty potwierdzające  doświadczenie w formie: kopii umów, zaświadczeń, referencji, 
rekomendacji, listów polecających itp. 

 
8. ODRZUCENIE OFERTY I WYKLUCZENIE WYKONAWCY 

 8.1. Z postępowania wykluczone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo                          
z Zamawiającym lub Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem                                       
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:                                                 

a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,                                                    
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji,                                                                                                   
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,                                                  
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub                         
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli (załącznik nr 2). 

 8.2. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta wykonawcy, który:                                                       
a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod względem merytorycznym, 
a niezgodność ma charakter istotny,                                                                                                                                
b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wskazanych przez 
Zamawiającego (pkt. 13. Opis sposobu przygotowania oferty),                                                                      
c) przedstawi nieprawdziwe informacje,                                                                                                                      
d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.                                                                                                                            
8.3. W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzuceniem oferty Wykonawcy nie przysługują 
środki ochrony prawnej. 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

9.1. Potwierdzeniem sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia będzie 
wniesienie przez Wykonawcę  wadium w wysokości 10.000 zł  ( słownie złotych: dziesięć tysięcy 
00/100),  w jednej z form wyszczególnionych poniżej:  

a) pieniężna, przelewem na rachunek bankowy Łużyckiej Szkoły Wyższej w Żarach o numerze 36 1020 
5460 0000 5302 0042 5645;                                                                                                                                          
Uwaga: Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku 
bankowego Zamawiającego,                                                                                                                                                                                
b) poręczenia bankowe,                                                                                                                                                         
c) poręczenia pieniężne spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,                                                                  
d) gwarancje bankowe,                                                                                                                                                            
e) gwarancje ubezpieczeniowe. 
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9.2. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.  

9.3.  Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem:                                                                                                        

a) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, za 
wyjątkiem sytuacji gdy wadium wniesiono w pieniądzu, które to wadium zostaje zatrzymane przez 
Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

b) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert, 

c) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je w wysokości pomniejszonej o koszty 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

9.4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;                                                                      
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;                                                                      
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

10. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ INFORMACJE NA TEMAT WAG PUNKTOWYCH LUB 
PROCENTOWYCH PRZYPISYWANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT 

 10.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:   

Lp. Kryterium wyboru Ocena Waga Max. Liczba punktów 

1. Cena brutto zamówienia 1-5 12 60 

2. Pomoc techniczna w obsłudze platformy 1-5 4 20 

3. Kryterium premiujące:  posiadanie 
Certyfikatu Jakości   ISO 9001 lub 
równoważnego  dokumentu   

1-5 4 20 

 

Każde z trzech wymienionych kryteriów będzie ocenione na wg skali od 1 do 5, gdzie 1 jest oceną 
najniższą, a 5 oceną najwyższą. Oceny zostaną przemnożone przez wagę ustaloną dla danego kryterium 
i w ten sposób uzyskana zostanie liczba punktów oceny danego kryterium. Zamawiający wybierze 
najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o wskazane kryteria. 

Ad.1. Cena oferty w zakresie usługi – 60 pkt. w odniesieniu do każdego Oferenta, który spełnił 
postawione warunki udziału w postępowaniu. Maksymalna liczba punktów za kryterium ceny  wynosi 
60 pkt., otrzyma ją Oferent, który zaproponuje najniższą cenę brutto za usługę dotyczącą realizacji 
wskazanego w ofercie przedmiotu. Natomiast pozostali Oferenci otrzymają odpowiednio mniejszą 
liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem: 
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 ilość pkt. badanej ceny oferty= 

1. cena oferty najniższej  

X 60 pkt.                                                                 
2. cena oferty badanej  

 

Ad.2. Pomoc techniczna  w obsłudze platformy – 20 pkt. w odniesieniu do każdego Oferenta, który 
spełnił postawione warunki udziału w postępowaniu. Maksymalna liczba punktów za kryterium 2 
wynosi 20 pkt., otrzyma ją Oferent, który w ocenie komisji merytorycznej przedstawi  najkorzystniejsze 
warunki w zakresie długości okresu pomocy technicznej w obsłudze platformy oraz szybkości reakcji za 
żądania przez Zamawiającego usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu platformy (reakcja do 24 
godz. 20 pkt, reakcja do 48 godz. 10 pkt., powyżej 48 godz. 1 pkt.). 

Ad.3. Kryterium premiujące: posiadanie Certyfikatu Jakości   ISO 9001 lub równoważnego 
dokumentu  -  20 pkt.                                                                                                                                                                                              

10.3.  Sposób oceny ofert: Liczba punktów (LP) danej oferty będzie stanowiła sumę punktów 
przyznanych w każdym z kryteriów, zgodnie ze wzorem: LP=1+2+3. Łącznie oferta może uzyskać 
maksymalnie 100 punktów. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana przez 
Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą. 

10.4. Wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu zostanie również zapewniony 

jednakowy, równoczesny dostęp do tych samych informacji o zamówieniu.  

11. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

 11.1. Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty wykonawcy związane               
z prawidłową i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm.  

11.2. Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu niniejszego 
zamówienia.                                                                                                                                                                              

11.3. Cenę deklaruje się na formularzu oferty, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

12. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY 

12.1. Umowa zostanie zawarta na realizację konkretnego przedmiotu z Wykonawcą, którego oferta 
otrzyma najwięcej punktów podczas oceny ofert w odniesieniu do pojedynczego przedmiotu, które 
będą wynikiem sumowania ocen 1+2+3. 

12.2.  W przypadku braku możliwości wybrania najkorzystniejszej oferty z uwagi na identyczny bilans 
kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli wybrana oferta przekracza 
przyjęte w budżecie projektu stawki, Zamawiający może przeprowadzić negocjacje cen w tym zakresie. 

 12.3. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian                                 
w umowie  w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych 
zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:                                                                              

a. okresu, harmonogramu i zakresu realizacji umowy,                                                                                                 
b. zabezpieczenia i kar umownych.                                                                                                                                       
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c. terminu wykonania Przedmiotu Umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających 
wprowadzenie tych zmian w celu należytej realizacji Przedmiotu Umowy oraz Projektu,                                                          

d. zaistnienia sytuacji, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego 
warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony 
nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu 
nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy 
uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, pogorszenie 
sytuacji związanej z zagrożeniem epidemiologicznym;                                                    

   e. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
Przedmiotu Umowy;                                                                                                                                                      

      f. konieczności likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy.                                                                                                                       

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT  

13.1.  Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając 
nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być 
podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

13.2.  Do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć   
a) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą,                                                  
a Zamawiającym stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, 

b) Wykaz wykonanych usług załącznik nr 4  do zapytania ofertowego, 

c)  Certyfikat Jakości   ISO 9001 lub równoważny dokument.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

14. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY, OSOBA DO KONTAKTU 

14.1.  Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć              
w terminie do dnia 1 września 2022 r. do godziny 14:00. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po 
terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania. 

14.2. Oferty należy złożyć:                                                                                                                                                       
a.  pocztą elektroniczną w formie scanu zawierającego oryginalny podpis Wykonawcy na adres 
lsw@lsw.edu.pl, w tytule wpisując, że oferta dotyczy projektu  pn. „Łużycka Szkoła Wyższa - Uczelnia 
Równych Szans” do godziny 14:00,  lub                                                                                                                                                        
b. osobiście w Biurze projektu: przy ul. Pszennej 2b, 68-200  Żary do godz. 14:00, lub                                                                                         
c. pocztą/kurierem w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego: Łużycka 
Szkoła Wyższa: ul. Pszenna 2b, 68-200 Żary do godz.14:00.  

14.3. Oferty dostarczone osobiście lub przesłane pocztą/kurierem należy   złożyć w zamkniętej 
kopercie, umieszczając napis „ Oferta dotyczy projektu  pn. „Łużycka Szkoła Wyższa - Uczelnia 
Równych Szans”.                                                                                            

14.4.  Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Waldemar Kula, tel. 602 381 519.                                                          
14.5.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02 września 2022 r. o godzinie 9:00.                                                                    
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14.6. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia upływu 
terminu na złożenie ofert.                                                                                                      

15. INFORMACJE DODATKOWE 

15.1. Cena oferty powinna obejmować zakres usługi zgodny z warunkami podanymi w formularzu 
zapytania ofertowego i zawierać wszystkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu 
zamówienia. 

15.2.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości  składania ofert częściowych w zakresie poszczególnych 
przedmiotów.  

15.3.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzania części lub całości zamówienia 
podwykonawcom. 

15.4.  Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 15.5.  Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia 
treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Zamawiający zastrzega, iż termin składania ofert 
zostanie przedłużony o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne  z 
uwagi na zakres wprowadzonych zmian. 

 15.6.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych 
omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę. 

 15.7.  Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, który spełnia warunki udziału                
w postępowaniu i złoży najkorzystniejszą ofertę (uwzględniając wszystkie kryteria oceny ofert). 

 15.8.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania 
przyczyny, na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy z Wykonawcą. 

 15.9.  Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie oferenta, który złożył 
najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli w terminie 7 dni od wezwania do podpisania 
umowy oferent nie zawrze umowy, zamawiający może podjąć negocjacje z oferentem, którego oferta 
była następna w kolejności. 

 15.10.  Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia                 
11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.  

15.11.  Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań. 

 15.12.  Zamawiający zastrzega, że wykonawcy mogą zadawać pytania najpóźniej do dnia 26 sierpnia 
2022 roku osobiście, mailowo na adres lsw@lsw.edu.pl, telefonicznie 68 363 00 55.                

15.13. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wynikach rozstrzygnięcia zapytania wszystkich 
wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia pocztą e-mail lub zwykłą. 

 

16. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW                                                                                                                             

 Do niniejszego zapytania ofertowego dołączone zostały załączniki: 
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1) Załącznik nr 1 - Formularz oferty. Ww. załącznik stanowi integralną część zapytania. Oferta 
powinna być sporządzona na załączonym formularzu oferty, a zakres wykonanej usługi powinien być 
zgodny ze specyfikacją zamówienia określoną w niniejszym zapytaniu                                                                                                        
2) Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych. Brak podpisanego 
oświadczenia, stanowiącego integralną część oferty, skutkuje odrzuceniem oferty                                          
3) Załącznik nr 3 – Wzór 
umowy                                                                                                                                                                                                                                                   
4) Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych usług.                        

                                                                                                                                                                                                                          

         

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

             (Osoba działająca w imieniu Zamawiającego) 
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Załącznik nr 1 do ZO nr 9K/ŁSW/POWR/2022 

  

 

Nazwa i adres, dane kontaktowe  Wykonawcy  Miejscowość i data 

 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO: 

Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy 
Ul. Pszenna 2b 
68-200 Żary 
NIP 9281906842, REGON 978077991 
e-mail: lsw@lsw.edu.pl 

DANE OFERENTA: 

1. Nazwa/ Imię i nazwisko  

2. Adres  

3. Tel/fax  

4. e-mail  

5. NIP  

6. 
Nr wpisu do ewidencji działalności 
gospodarczej/KRS (jeżeli dotyczy) 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

dot. Zapytania ofertowego nr  9K/ŁSW/POWR/2022 w sprawie  wyboru Wykonawców na potrzeby 

realizacji projektu pn. ”Łużycka Szkoła Wyższa - Uczelnia Równych Szans” - POWR.03.05.00-00-

A075/20, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego  w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo 

wyższe  dla gospodarki  i rozwoju,  Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. 

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 22.08.2022  r. niniejszym przedstawiam ofertę cenową na 

wykonanie przedmiotu zamówienia, czyli Przystosowanie platformy edukacyjnej w zakresie zajęć on-

line do możliwości korzystania z niej przez osoby  z niepełnosprawnościami – dostosowanie do 

standardu WCAG 2.0 w projekcie  pn. ”Łużycka Szkoła Wyższa - Uczelnia Równych Szans” - nr 

POWR.03.05.00-00-A075/20. 

Przedmiot zapytania ofertowego Cena brutto w PLN 

Przystosowanie platformy edukacyjnej w zakresie 
zajęć on-line do możliwości korzystania z niej przez 
osoby  z niepełnosprawnościami – dostosowanie 
do standardu WCAG 2.0 

 

………………………………………………………………………  
(słownie złotych: 
…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………. 
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Szybkość udzielenia pomocy technicznej                           
w obsłudze platformy oraz szybkości reakcji na 
żądania przez Zamawiającego usunięcia 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu platformy. 

 

 

Ilość godzin………………………………………………. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Oświadczam, że: 

1. Oświadczam, że jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie                                              
z wymaganiami ustawowymi.  

2.  Spełniam wymagania kwalifikacyjne polegające na posiadaniu wiedzy i doświadczenia w 
zakresie opisanym częścią zapytania na którą  składam ofertę.  

3.  Posiadam uprawnienia do wykonywania prac objętych niniejszą procedurą oraz spełniam 
warunki udziału w postępowaniu:  

a) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej prawidłowość wykonania 
zamówienia. 
 b) nie jestem powiązany/a kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. 
 4. Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia i warunkami opisanymi                            
w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami oraz zdobyłem konieczne informacje potrzebne do 
właściwego wykonania zamówienia.  
5. Oświadczam, że wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe.  
6. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 
ofert.  
7. Oświadczam, że cena oferty uwzględnia zakres usługi zgodne z warunkami podanymi                                    
w formularzu zapytania ofertowym i zawiera wszystkie koszty związane z kompleksowym 
wykonaniem przedmiotu zamówienia. 
 8. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.  
9. W przypadku przyznania mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu                                  
i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
 10. Do niniejszej oferty załączam: 
 1) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – zgodnie z załącznikiem nr 2, 

     2) skan/oryginał dokumenty potwierdzających doświadczenie w formie: kopii umów, zaświadczeń, 
referencji, rekomendacji, listów polecających itp. 
     3) certyfikat jakości. 
Oświadczam, że wypełniono obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 

się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

  
 
 
                  

         Podpis Wykonawcy/Podpis osoby 
                    upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do ZO nr 9K /ŁSW/POWR/2022 

  

 

Nazwa i adres Wykonawcy  Miejscowość i data 

dot. Zapytania ofertowego nr  9K/ŁSW/POWR/2022  w sprawie  wyboru Wykonawcy na Przystosowanie 

platformy edukacyjnej w zakresie zajęć on-line do możliwości korzystania z niej przez osoby z 

niepełnosprawnościami – dostosowanie do standardu WCAG 2.0    na potrzeby realizacji projektu pn. 

”Łużycka Szkoła Wyższa - Uczelnia Równych Szans” - nr POWR.03.05.00-00-A075/20, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe  

dla gospodarki   i rozwoju,  Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych: 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH                                                   

POMIĘDZY WYKONAWCĄ A ZAMAWIAJĄCYM 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 22.08.2022 r. ja, niżej podpisany 

………………………………………………………………………………………. (imię i nazwisko osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy) działając w imieniu i na rzecz: 

…………………………………………………………………………………………………………… (dane Wykonawcy – pełna 

nazwa i adres firmy) oświadczam, że: 

 Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie występują żadne 

powiązania kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych powiązań między Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

 a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

………………………………….. ………… 

                (podpis i pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do ZO nr 9K /ŁSW/POWR/2022 

Wzór 

UMOWA NR ……….….. (dalej jako Umowa) 

 zawarta w dniu …………………… roku pomiędzy: 

Łużycką Szkołą Wyższą im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach, przy ul. Pszennej 2b,                               

NIP 9281906842, REGON 978077991,  reprezentowaną przez: 

- dr Romana Macieja Józefiaka – Rektora Łużyckiej Szkoły Wyższej                                                                  

- mgr Agnieszkę Maj – Kanclerza Łużyckiej Szkoły Wyższej                                                                                     

zwaną w treści umowy „Zamawiającym", 

a 

 ………………………………………………………… , NIP ……………………………………, REGON ………………………..,                         

KRS ……………………………………..,  reprezentowaną przez: 

-                                                                                                                

 zwanym w treści umowy „Wykonawcą". 

§ 1.  Wprowadzenie 

1. Umowa zostaje zawarta z Wykonawcą wybranym w wyniku postępowania wg zasady 

konkurencyjności w ramach projektu pn. ”Łużycka Szkoła Wyższa - Uczelnia Równych Szans” - nr 

POWR.03.05.00-00-A075/20. 

2. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu 

Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 

III. Szkolnictwo wyższe  dla gospodarki   i rozwoju,  Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. 

 

§ 2.  Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi Przystosowania 

platformy edukacyjnej w zakresie zajęć on-line do możliwości korzystania z niej przez osoby                                  

z niepełnosprawnościami – dostosowanie do standardu WCAG 2.0  - dalej jako „Zamówienie” lub 

„Dzieło” w projekcie  pn. ”Łużycka Szkoła Wyższa - Uczelnia Równych Szans” - nr POWR.03.05.00-00-

A075/20. 

2. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z:                                                                                                                   
a. Harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, w okresie do 25.10.2022 r,                                                                                      
b.  zapytaniem ofertowym nr  9K /ŁSW/POWR/2022 z dnia 22.08.2022 r. (załącznik nr 2),                                                                
c. ofertą Wykonawcy z dnia …………. (załącznik nr 3).  

 3. Dzieło zostanie wykonane na podstawie  materiałów dostarczonych przez Zamawiającego                                    
i zgodnie z jego wytycznymi, przy czym Dzieło będzie spełniać  wymogi określone w zapytaniu 
ofertowym. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Umowę rzetelnie i profesjonalnie przy zachowaniu 
należytej staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi Zamawiającego. 

 5. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym, 
finansowym oraz uprawnieniami, wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na należyte zrealizowanie 
Umowy.  

 6. Wykonawca oświadcza, że wykonuje umowę osobiście/ w ramach prowadzonej przez siebie 
pozarolniczej działalności gospodarczej*, zatrudnia pracowników/nie zatrudnia pracowników*, 
zawiera umowy ze zleceniobiorcami/nie zawiera umów ze zleceniobiorcami* (*/właściwe zaznaczyć). 

7. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach                                
w tym zakresie. 

§ 3. Realizacja Zamówienia 

1. Realizacja Zamówienia będzie odbywać się zgodnie z Harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 
do Umowy.                                                                                                                                                                                      

2. Zamówienie zostanie odebrane przez Zamawiającego z dniem podpisania przez Strony protokołu 
zdawczo-odbiorczego. 

3. W ramach realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:                                                     
1) zrealizowania wszystkich etapów Zamówienia w terminach przewidzianych w Harmonogramie 
przedstawionym przez Zamawiającego;                                                                                                                                                                                                
2) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych podczas realizacji 
Umowy;                                                                                                                                                    

3) poinformowania Zamawiającego o wszelkich istotnych okolicznościach, które mogą mieć wpływ na 
wykonanie przedmiotu Umowy niezwłocznie - nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od 
dnia ich zaistnienia - w formie pisemnej. 

§ 4. Prawa autorskie 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do nieograniczonego w czasie 

i miejscu (tj. na terytorium całego świata) korzystania i rozporządzania Dziełem. Przeniesienie to 

obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności:                                                                                                                                                                                                                 

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieła - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;                    

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dzieło utrwalono - wprowadzanie do 

obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, używanie w obrocie w charakterze 

oznaczenia przedsiębiorstwa, produktów i wytworów, znaku towarowego lub innego wyróżniającego 

oznaczenia przedsiębiorstwa, towaru lub usługi;                                                                                                                                                                                                                               

c. w zakresie rozpowszechniania Dzieła w sposób inny niż określony w punkcie b. powyżej – publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu                           

i w czasie przez siebie wybranym.  
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2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie autorskich 

praw zależnych do Dzieła na polach eksploatacji określonych w ust. 1 powyżej.  

3. Przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich oraz wyłącznego prawa do 

zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Dzieła następuje z chwilą podpisania 

protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w § 5 ust.3 Umowy. Z tą samą chwilą Wykonawca 

przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których Dzieło zostało utrwalone.  

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w jego imieniu/ w imieniu twórców Dzieła 

osobistych praw autorskich do Dzieła oraz do wprowadzania zmian w Dziele w zakresie niezbędnym ze 

względu na sposób korzystania z Dzieła. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się/twórcy Dzieła 

zobowiązują się do niewykonywania swych autorskich praw osobistych do Dzieła   w stosunku do 

Zamawiającego, jego następców prawnych lub innych podmiotów, którym Zamawiający udostępni 

Dzieło. 

 5. Zamawiający może przenieść opisane w niniejszym paragrafie prawa, pełnomocnictwa i 

upoważnienia na osoby trzecie, a także udzielać dalszych pełnomocnictw w tym zakresie. 

 6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Dzieła następuje bez ograniczeń czasowych, 

ilościowych i terytorialnych.  

7. Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez Zamawiającego z Dzieła nie będzie naruszało 

jakichkolwiek praw własności intelektualnej osób trzecich i przyjmuje na siebie odpowiedzialność za 

to, że autorskie prawa majątkowe do Dzieła nie będą przysługiwać jakiejkolwiek innej osobie oraz nie 

będą w jakikolwiek sposób obciążone uprawnieniami lub roszczeniami innych osób. 

 8. Wykonawca przenosi wskazane wyżej prawa i udziela upoważnienia do wykonywania praw 

osobistych w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy.  

 

§ 5. Odbiór Zamówienia 

1. Zamawiający będzie odbierał Zamówienie zgodnie z  Harmonogramem, stanowiącym załącznik nr 1 

do umowy.  

2. W ciągu 4 dni od dostarczenia przez Wykonawcę Dzieła Zamawiającemu, Zamawiający zobowiązany 

jest sprawdzić jego poprawność i w razie ujawnienia usterek, zgłosić je w tym terminie Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest usunąć usterki  w terminie uzgodnionym przez Strony, nie później jednak 

niż w ciągu 4 dni od zgłoszenia mu przez Zamawiającego listy tych usterek. Uznaje się, że Dzieło   zostało 

odebrane przez Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru  (wzór protokołu odbioru 

znajduje się w załączniku nr 4 do Umowy).  

§ 6. Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi                                   

(w przypadku Wykonawcy będącego płatnikiem VAT - z podatkiem VAT): ………………………………………..zł 

brutto (słownie: ………………………………………………………………………………….…złotych brutto), zgodnie                          

z ofertą Wykonawcy.  

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

Umowy.  
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3. Podstawą do wystawienia rachunku/faktury będzie protokół wykonania  Zamówienia zatwierdzony 

przez Zamawiającego. 

 4. Płatność dokonana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturze w terminie 7 

dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury. Za dzień 

zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 5. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia do wglądu Zamawiającemu oraz przedstawicielom 

Instytucji Pośredniczącej wszelkich dokumentów, w tym dokumentów finansowych związanych                            

z realizowanym Zamówieniem.  

6. Dopuszcza się przesunięcie terminu zapłaty wynagrodzenia w przypadku opóźnień                                        

w przekazywaniu transz dotacji przez Instytucję Pośredniczącą. 

 7. Wynagrodzenie Wykonawcy jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, o czym Wykonawca został poinformowany.  

 

§ 7.  Kary umowne 

1. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić na rzecz Zamawiającego kary umowne w następujących 

przypadkach i wysokości:                                                                                                                                                                                                    

1) 0,5%  całkowitej wartości Zamówienia brutto, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu 

Umowy w stosunku do terminu określonego w Harmonogramie dostarczonym przez Zamawiającego;                          

2) 20%  całkowitej wartości Zamówienia brutto, w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od 

Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

3) za zwłokę w terminie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji 

w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy za każdy dzień 

zwłoki liczony od dnia wyznaczonego do usunięcia wad. 

 2. Kary umowne podlegają sumowaniu. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej                      

w terminie 7 (siedem) dni od dnia wezwania. Niezależnie od powyższego, Wykonawca wyraża zgodę 

na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.  

3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar 

umownych. 

 

§ 8.  Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w razie 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku:  

1) co najmniej 4-dniowej zwłoki w realizacji Zamówienia względem terminów określonych                                           

w Harmonogramie dostarczonym przez Zamawiającego,                                                                                                           

2) uporczywego naruszania przez Wykonawcę postanowień Umowy, przy czym przez uporczywe 

rozumie się co najmniej 3-krotne naruszenie przez Wykonawcę postanowień Umowy.  
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2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 

za wykonaną część Umowy. 

 

 § 9.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.                                                                                                            

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 000,00 zł                               

( słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100). Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy na 

pokrycie roszczeń Zamawiającego  w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

 2. Zabezpieczenie zostanie wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej w dniu  podpisania 

umowy lub w formie pieniężnej. 

3. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie                        

z ust. 1 odpowiednio przez cały okres wykonywania umowy, tj. do 15.10.2022 roku. W przypadku 

konieczności przedłużenia okresu jego obowiązywania, lub wniesienia go na następny okres, 

wykonawca zobowiązany jest uczynić to przed wygaśnięciem dotychczasowego zabezpieczenia -                     

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia. 

 

§ 10.   Gwarancja i rękojmia. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji, począwszy od dnia podpisania przez 

Strony Protokołu odbioru dzieła. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady 

powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie zamówienia w chwili dokonania odbioru dzieła przez 

Zamawiającego, jak i  wszelkie inne wady fizyczne powstałe z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu  trwania gwarancji.  

2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszystkich wad i błędów 

w funkcjonowaniu platformy na własny koszt.  

3. Wady, które Zamawiający zgłosi w okresie obowiązywania gwarancji będą usunięte niezależnie od 

faktu, iż w okresie ich usuwania wygaśnie określony, zgodnie z ust. 1, termin gwarancji.  

4. Udzielenie przez Wykonawcę gwarancji nie wyłącza obowiązków Wykonawcy z tytułu rękojmi.  

5. W ramach rękojmi Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady – rozumiane, 

jako wady dzieła wykonanego w ramach Umowy  - na zasadach określonych w przepisach Kodeksu 

cywilnego. 

5. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze 

wynosić będzie 7 dni od ich protokolarnego stwierdzenia, chyba że w trakcie odbioru strony 

postanowią inaczej – zaś w okresie gwarancji termin ten będzie wynosił 10 dni licząc od daty 

skutecznego zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może dokonać ich 

usunięcia w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt. 
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§ 11.  Zmiana Umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej                               

z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia. Zakres zmian 

może dotyczyć m.in.:                                                                              

a. okresu, harmonogramu i zakresu realizacji umowy,                                                                                                 
b. zabezpieczenia i kar umownych.                                                                                                                                       
c. terminu wykonania Przedmiotu Umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających 
wprowadzenie tych zmian w celu należytej realizacji Przedmiotu Umowy oraz Projektu,                                                       
d. zaistnienia sytuacji, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby 
niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, 
którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, oraz którego Strony nie mogły 
uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, za siłę wyższą, 
warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski 
żywiołowe, zamieszki, pogorszenie sytuacji związanej z zagrożeniem epidemiologicznym;                                                   
e. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
Przedmiotu Umowy;                                                                                                                                                           
f. konieczności likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy;                           
g. w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego – np. powoduje skrócenie 
terminu realizacji Umowy, zmniejszenie wartości Zamówienia.  

2. Zmiany postanowień Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, pod 

rygorem nieważności, podpisanego przez obie strony.  

 

§ 12. Poufność i ochrona danych osobowych 

1. Wszelkie dokumenty oraz inne informacje w jakiejkolwiek formie otrzymane przez Wykonawcę od 

Zamawiającego w związku z realizacją Umowy nie będą, pod żadną postacią, prezentowane ani 

udostępniane jakimkolwiek osobom trzecim bez wcześniejszego pisemnego zezwolenia 

Zamawiającego, chyba że jest to konieczne dla prawidłowej realizacji przez Wykonawcę zobowiązań 

wynikających z Umowy. Wyżej wymienione dokumenty oraz inne informacje przekazane Wykonawcy 

pozostają własnością Zamawiającego.  

2. Wątpliwości w kwalifikacji danej informacji rozstrzyga się na rzecz poufności, z zastrzeżeniem,                

że do informacji poufnej nie zalicza się:                                                                                                                                          

1) Informacji powszechnie znanych,                                                                                                                                                    

2) Informacji rozpowszechnionych przez media (w tym radio, telewizję, Internet),                                              

3) Informacji powszechnie dostępnych.  

3. Z obowiązku, o którym mowa w ust. 1 zwalnia Wykonawcę jedynie pisemna zgoda Zamawiającego 

(pod rygorem nieważności).  

4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy informacji dostępnych publicznie oraz informacji 

żądanych przez uprawnione organy w zakresie w jakim te organy są uprawnione do ich żądania zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa.  
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5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 wiąże Zamawiającego i Wykonawcę przez trzy lata po 

wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy, chyba że Zamawiający określi dłuższy okres w odniesieniu do 

konkretnych dokumentów lub informacji.  

6. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić każdą osobę zaangażowaną do realizacji Umowy,                        

o obowiązku zachowania tajemnicy zgodnie z Umową.  

7. W związku z realizacją Umowy Wykonawca powierza Zamawiającemu w trybie Artykułu 28 

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 zwanego dalej ,,RODO” przetwarzanie 

danych osobowych, których Wykonawca jest administratorem.  

8. Wykonawca w ramach wykonania Umowy powierza Zamawiającemu dane osobowe swoich 

pracowników i współpracowników wskazanych w Umowie, tj. imię i nazwisko, adres email, numer 

telefonu, stanowisko służbowe. Powierzenie danych osobowych następuje w celu niezbędnym do 

wykonania postanowień niniejszej Umowy, w szczególności sprawozdawczości, weryfikacji 

dokumentów związanych z wydatkami poniesionymi w związku z realizacją Umowy, kontroli, audytu i 

archiwizacji, realizacji i rozliczenia Umowy. Powierzenie ma miejsce na czas obowiązywania Umowy 

oraz czas wymagany do rozliczenia Umowy.  

9. Z uwagi na dostęp Wykonawcy do danych osobowych, których Zamawiający jest administratorem, 

również Zamawiający powierza Wykonawcy w trybie Artykułu 28 Rozporządzenia przetwarzanie 

danych osobowych. Zamawiający w ramach wykonania Umowy powierza Wykonawcy dane osobowe 

swoich pracowników i współpracowników, tj. imię i nazwisko, numer telefonu, stanowisko służbowe                      

i adres email oraz dane osób, do których Wykonawca będzie miał dostęp w związku z realizacją 

Zamówienia tj. imię i nazwisko, nazwę instytucji i stanowisko służbowe. Powierzenie danych 

osobowych następuje w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszej Umowy. Powierzenie 

ma miejsce na czas obowiązywania Umowy.  

10. Strony oświadczają, że osoby przetwarzające dane osobowe w ramach Umowy zostały zapoznane 

z przepisami o ochronie danych osobowych oraz o odpowiedzialności za ich nieprzestrzeganie, 

zobowiązały się do ich przestrzegania oraz do bezterminowego zachowania w tajemnicy 

przetwarzanych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia. 

 11. Strony zobowiązują się przy przetwarzaniu ww. danych osobowych do ich zabezpieczenia poprzez 

podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w szczególności w Artykule 32 

Rozporządzenia w tym zobowiązują się zastosować środki techniczne i organizacyjne mające na celu 

należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenie 

powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczyć je przed 

udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem 

z naruszeniem przepisów prawa, oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

12. Strony przetwarzają dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie drugiej Strony. 

13. Strona zobowiązuje się przetwarzać powierzone jej dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, 

RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, 

których dane dotyczą.  
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14. Strony udostępniają sobie wzajemnie wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 

obowiązków określonych w Umowie oraz umożliwiają drugiej Stronie lub audytorowi przeprowadzanie 

audytów, w tym inspekcji i przyczyniają się do nich. Strona może realizować prawo kontroli w 

godzinach pracy drugiej Strony z minimum 4-dniowym wyprzedzeniem. Strony zobowiązują się do 

usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli we wskazanym terminie nie dłuższym niż 21 dni.  

15. Strony, w przypadku zakończenia Umowy zobowiązują się zwrócić lub usunąć wszelkie dane 

osobowe, których przetwarzanie zostało im powierzone, chyba że prawo Unii lub prawo państwa 

członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

 

§ 13. Postanowienia końcowe 

1. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 2. Strony wskazują następujące dane do kontaktu w sprawach związanych z wykonaniem Umowy:     

1) Zamawiający: Waldemar Kula, tel.602 381 519, e-mail: w.kula@lsw.edu.pl                                                                                             

2) Wykonawca:……………, tel. ..…………, e-mail ……….  Zmiana ww. danych powinna być dokonana na 

piśmie. Zmiana ta nie stanowi zmiany Umowy. 

 3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy                  

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także Wytyczne.  

4. Wszelkie spory związane z umową rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 5. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. Załącznikami do Umowy są:                                                                        

1) Załącznik nr 1 – Harmonogram realizacji 

Zamówienia.                                                                                                                                                                                                                                                         

2) Załącznik nr 2 – Zapytanie ofertowe                                                                                                                                      

3) Załącznik nr 3 – Oferta 

Wykonawcy                                                                                                                                                                                                                                                                                        

5) Załącznik nr 4 – Wzór protokołu odbioru                                                                                                                                     

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

Zamawiającego i dla Wykonawcy.  

 

 

 

 

 

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

            Zamawiający         Wykonawca 

                (podpis)                                                                                                      (podpis) 
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Załącznik nr 1 do umowy do  ZO nr 9K /ŁSW/POWR/2022 

Wzór 

 

Harmonogram wykonania przedmiotu umowy nr ……………………../2022 

 Przystosowanie platformy edukacyjnej w zakresie zajęć on-line do możliwości korzystania z niej przez 

osoby  z niepełnosprawnościami – dostosowanie do standardu WCAG 2.0 w projekcie  pn. ”Łużycka 

Szkoła Wyższa - Uczelnia Równych Szans” - nr POWR.03.05.00-00-A075/20. 

 

Lp. Wyszczególnienie Termin realizacji 

1 Etap I – Przystosowanie platformy edukacyjnej w zakresie 
zajęć on-line do możliwości korzystania z niej przez osoby                           
z niepełnosprawnościami – dostosowanie do standardu 
WCAG 2.0.                     

 

2 Etap II – Weryfikacja wprowadzonych zmian w zakresie 
Przystosowania platformy edukacyjnej w zakresie zajęć on-
line do możliwości korzystania z niej przez osoby  z 
niepełnosprawnościami – dostosowanie do standardu 
WCAG 2.0. oraz przekazanie uwag przez Zamawiającego. 

 

3 Etap III – Wprowadzenie zmian przez  Wykonawcę po 
weryfikacji przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

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

        Zamawiający (podpis)      Wykonawca (podpis) 
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Załącznik nr 4 do umowy do  ZO nr 9 /ŁSW/POWR/2022 

 

      Wzór 

Protokół odbioru 

 sporządzony dnia ……………………………………. w ………………………………………….. dotyczący przekazania – 

odbioru umowy nr ………………………… z dnia ………………………….. etapu … Zamówienia dotyczącego:  

………………………………………………. . 

 Strony uczestniczące w odbiorze: 

1.  Ze strony Zamawiającego:……………………………………………………………………………………….. 

2. Ze strony Wykonawcy:  ……………………………………………………………………………………......... 

3. Zamawiający postanawia:  

 

- przyjąć przedmiot umowy bez zastrzeżeń;* 

 -  przyjąć przedmiot umowy z zastrzeżeniami (należy opisać, podać uwagi i zobowiązać 

wykonawcę do uwzględnienia uwag w określonym terminie):* 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………, 

 -  nie przyjąć przedmiotu umowy ze względu na (podać powód odmowy odebrania 

przedmiotu umowy):* 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*należy zaznaczyć właściwe 

 

 

……………………………………..     ……………………………………. 

 Zamawiający                                                                                                         Wykonawca  

      (podpis)                                                                                                              (podpis) 
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Załącznik nr 4 do ZO nr 9K /ŁSW/POWR/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy 

 

Wykaz wykonanych usług 

 

Lp.  Podmiot, na rzecz którego usługi 
zostały wykonane należycie 

Okres wykonania od 
miesiąc/rok do 

miesiąc/rok 
ostatnie 3 lata 

Przedmiot zamówienia Wartość przedmiotu 
Zamówienia (w złotych 

brutto) 

     

     

     

     

     

Do oferty należy dołączyć referencje wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 
wykonywane lub inne dokumenty potwierdzające realizację, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny                           
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -                                                   
oświadczenie Wykonawcy. 

 

............................................                ................................................................................................. 
(miejscowość, data)                    (pieczęć i podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)                                                                                                                                                                                                          

                        

 


