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ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Kierownik jednostki zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:
wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z ustaleniem szacowanych kosztów
prac projektowych i robot budowlanych dla zadania: „utworzenie szkolnego placu zabaw”
przy szkole podstawowej w Pomlewie w ramach programu MEN Radosna Szkoła
Zakres zamówienia:
1.1 Program funkcjonalno użytkowy wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 ws szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno użytkowego.
1.2 Przedmiot umowy zostanie przekazany Zamawiającemu w postaci:
a. wersji papierowej dokumentacji – w 2 egzemplarzach,
b. wersji elektronicznej dokumentacji, w formacie PDF, zapisanej na płycie CD
w 1 egzemplarzu
1.3 Wykonawcza oświadcza i gwarantuje, że dokumentacja projektowa nie narusza praw
autorskich, zarówno majątkowych jak i osobistych oraz jakichkolwiek innych praw osób
trzecich oraz że jego prawa autorskie i pokrewne do dokumentacji nie są ograniczone w
zakresie objętym niniejszą umową.
1.4. Z chwilą przekazania przedmiotu umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego w
ramach wynagrodzenia, określonego w § 4 umowy całość autorskich praw majątkowych i
praw pokrewnych do dokumentacji wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie
zależnego prawa autorskiego oraz własność nośników, na których została utrwalona.
1.5 Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa powyżej nie jest
ograniczone ani terytorialnie ani czasowo i następuje w zakresie wszystkich znanych pól
eksploatacji, a w szczególności:
- utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, n kliszy
fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo,

- wprowadzanie do obrotu,
- wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,
- publicznego udostępniania dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do niego w
miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnienia w Internecie),
- publicznego wykonania i/lub odtwarzania, wystawiania, wyświetlania, użyczania,
- nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację
naziemną,
- nadawania za pośrednictwem satelity,
1.6 Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w imieniu autora dokumentacji
– jego autorskich praw osobistych, a w szczególności do:
- decydowania o nienaruszalności treści i formy dokumentacji,
- decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z dokumentacji.
2. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
- nazwę i adres oferenta,
- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
- wartość oferty (cena netto oraz brutto),
- termin ważności oferty co najmniej dwa miesiące

3. Oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Przywidz
Termin składania ofert upływa w dniu 31.05.2012 o godzinie: 15:00

4. Kryteria oceny ofert: najniższa cena

5. Ofertę winna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, faksu lub osobiście
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