Wrocław, 2 grudnia 2020 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE
ALPHAMOON Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3.
Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie
Mosty Technologiczne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, zaprasza do złożenia oferty na:

„ANALIZĘ ZASTOSOWAŃ AI DO PRZETWARZANIA DANYCH”
I. ZAMAWIAJĄCY
Alphamoon Sp. z o.o., ul. Grabarska 1, 50-079 Wrocław
II. TRYB ZAMÓWIENIA
Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego (Zasada konkurencyjności)
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie analizy pt.: „Analiza zastosowań AI do przetwarzania
danych”
Rodzaj zamówienia: usługa
Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
79300000-7 - Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka
79310000-0 - Usługi badania rynku
79340000-9 - Usługi reklamowe i marketingowe
79140000-7 - Doradztwo prawne i usługi informacyjne

IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadaniem Wykonawcy będzie opracowanie wytycznych, wymagań i ograniczeń dotyczących
maszynowego przetwarzania na rynku lokalnym (Australia) danych wrażliwych, poufnych i osobowych
z wykorzystaniem technik AI. Opracowanie wymagań w zakresie bezpieczeństwa danych i potencjalnej
certyfikacji.
Zamówienie obejmuje:
– Dokument opisujący strategię komercjalizacji usług AI z uwzględnieniem dokładnego opisu kanałów
sprzedaży, taktyk komunikacyjnych i procesów pozyskiwania klientów;
– Dokument opisujący zasady i procedury onboardingu klientów na platformie AI z uwzględnieniem
zasad ochrony danych osobowych, wymogów RODO, polityki prywatności i zgód marketingowych;
– Dokument opisujący założenia prawne i biznesowe do regulaminu usług AI dla klientów końcowych.
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V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Od daty zawarcia umowy z Wykonawcą do 15 maja 2021 roku.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Warunki ustalone przez Zamawiającego:
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Warunki jakie musi spełnić Wykonawca:
1. Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy:
Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, dysponują odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, znajdują się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz posiadają odpowiednią
wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia i zapewniają wysoką jakość usług.
Oświadczenie w przedmiotowym zakresie składa się w Załączniku nr 3– Oświadczenia
Wykonawcy.
2. Z udziału w postępowaniu wykluczeni będą wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo z
Zamawiającym.
W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie jest powiązany osobowo i kapitałowo z
Zamawiającym należy złożyć Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych
lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
VII. OFERTA
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w jednym egzemplarzu. Złożenie większej liczby
ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Oferta musi zostać sporządzona na Formularzu oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1
do zapytania ofertowego.
4. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w języku polskim.
5. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę tzn. osobę/osoby uprawnioną/e do
reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli umocowanie osób podpisujących ofertę lub udzielających
pełnomocnictwa do podpisania oferty nie wynika z dostępnych elektronicznie odpisów z
Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Wykonawca powinien załączyć stosowne dokumenty potwierdzające ww.
umocowanie, w tym (jeśli dotyczy) stosowne pełnomocnictwo.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców dodatkowych
informacji/dokumentów/uzupełnień w zakresie złożonej oferty.
7. Oferta winna zawierać wszystkie wymagane w niniejszym zapytaniu podpisane załączniki
(Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3).
8. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, a
następnie zeskanowana i przesłana w formie elektronicznej na adres mailowy, o którym mowa
w rozdz. X zapytania ofertowego.
9. Wybrany w niniejszym postępowaniu Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany
będzie do dostarczenia swojej oferty w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego.
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10. Z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie Umowa sporządzona przez Zamawiającego – wór
umowy stanowi Załącznik nr 4.
11. Oferta winna zachować swoją ważność przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

VIII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY
1. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust.2 Ustawy z dnia 09 maja
2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2019 r., poz. 178 z późn. zm.).
2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku z uwzględnieniem zasad zaokrąglania liczb (tj. 5 i powyżej w górę, poniżej w dół).
Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą prowadzone w złotych polskich.
3. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego oraz obejmować wszelkie
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami
realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Cena oferty winna zawierać wszelkie ryzyka i koszty pośrednie i bezpośrednie, jakie
Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania
przedmiotu zamówienia, wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, oraz wszystkie
wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.
5. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości cen
IX. KRYTERIUM WYBORU
Kryterium- Cena oferty (C) - waga 100%
Przy ocenie oferty w kryterium cena (C) najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą
cenę netto za przedmiot zamówienia.

Cmin
C = ------------- x 100 pkt x 100%
Cbad
gdzie:
Cmin - cena oferty z najniższą ceną (z pośród ofert ważnych i nieodrzuconych) (zł);
Cbad - cena oferty badanej (zł);
100% - waga kryterium C
Maksymalna możliwa Ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 100,00 pkt.
X. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Kompletną ofertę należy przesłać na adres e-mail: office@alphamoon.ai (skany wypełnionych i
podpisanych dokumentów) w terminie do dnia 9 grudnia 2020 roku, godz. 15:30.
W każdym przypadku decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.
W tytule e-maila proszę umieścić zapis: „Oferta – informacja gospodarcza”
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XI. WYBÓR OFERTY
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie przesłane w formie elektronicznej (e-mail)
do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wyniki zostaną również
upublicznione na stronie www Zamawiającego: www.alphamoon.ai
XII. TERMIN I SPOSÓB ZAPŁATY
Zamawiający dokona płatności wynagrodzenia w terminie 14 dni od daty dostarczenia do
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na konto wskazane w fakturze, do
której Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oryginał podpisanego z wynikiem pozytywnym (bez
zastrzeżeń) protokołu odbioru.
XIII. TERMIN I WARUNKI ZAMÓWIENIA
1. Zakres prac określony w niniejszym zapytaniu ofertowym zostanie zlecony Wykonawcy,
którego oferta okaże się najkorzystniejsza.
2. Zlecenie nastąpi w sposób i terminie określonym przez Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega, iż autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do utworów
powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia niniejszego zapytania ofertowego,
przechodzą w całości na Zamawiającego, a przeniesienie w/w autorskich praw nie jest
ograniczone czasowo ani terytorialnie.
5. Potwierdzenie realizacji zamówienia- potwierdzeniem będą protokoły odbioru podpisane bez
zastrzeżeń przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego potwierdzające wykonanie
usług.
XIV. WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na realizację
przedmiotu umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania
umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i
Wykonawcy.
XV. POZOSTAŁE USTALENIA
1. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może dokonać zmiany treści Zapytania
ofertowego. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu na
przekazanie ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie
niezwłocznie podana do wiadomości Wykonawcom, a termin składania ofert zostanie
odpowiednio wydłużony.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez podawania
przyczyn.
3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług w
rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
4. Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami
pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku niniejszym zapytaniem
ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i szkód, w szczególności w
przypadku odstąpienia przez niego od postępowania lub wyboru innego Wykonawcy.
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5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oświadczenia, wnioski o przekazanie
dodatkowych informacji i/lub dokumentów, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
6. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do
skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania
ofert.
7. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków
zamówienia.
8. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał
się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

XVI. INFORMACJE DODATKOWE – dane osobowe
Zamawiający jest administratorem danych osobowych uzyskanych w niniejszym postępowaniu
ofertowym. W związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuje, że:
● Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Alphamoon Sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu przy ul. Grabarskiej 1, e-mail: office@alphamoon.ai
● Alphamoon Sp. z o.o. wyznaczyło inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się
kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych pod
numerem tel. +48503064414 lub poprzez adres e-mail: pawel.swiatek@alphamoon.ai ,
● dane osobowe przekazane przez Wykonawcę odpowiadającego na zapytanie ofertowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem
dotyczącym zapytania ofertowego,
● odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania do oceny postępowania i jej ewentualnej kontroli
projektu,
● dane osobowe będą przechowywane, na czas realizacji i trwałości projektu,
● obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem związanym z
udziałem w postępowaniu dot. wyboru najkorzystniejszej oferty,
● w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
● Wykonawca posiada: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
dotyczących Wykonawcy; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych
osobowych Wykonawcy − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Wykonawca, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących
Wykonawcy narusza przepisy RODO,
● nie przysługuje Wykonawcy: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6
ust. 1 lit. c RODO;
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XVII. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW
Paweł Świątek- Wiceprezes Zarządu
Alphamoon Sp. z o.o.
ul. Grabarska 1
50-079 Wrocław
e-mail: pawel.swiatek@alphamoon.ai
tel: +48 503 064 414
Z poważaniem,
przez
Paweł podpisany
Paweł Świątek
2020.12.01
Świątek Data:
12:07:08 +01'00'
Elektronicznie

__________________________
Paweł Świątek-Wiceprezes Zarządu

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenia Wykonawcy
4. Załącznik nr 4 – Wzór umowy
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Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego

Formularz ofertowy
Nazwa Wykonawcy:
Adres:
NIP:
REGON:
Telefon:
E-mail:

1.

Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia polegającego na opracowaniu „Analizy
zastosowań AI do przetwarzania danych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny
Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych
przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne” wynosi:
Cena netto: ……....………………………………. zł,
podatek VAT …………%, tj. …………………..zł,
Cena brutto: ………………...……………………..zł,
słownie złotych brutto: ……………………………………………………………………

2. Oświadczam/-my, iż:
1) szacowana cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,
2) zapoznałam/-em, zapoznaliśmy się z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
3. Termin ważności oferty: 60 dni od upływu terminu składania ofert.

………………………………….
(miejscowość i data)
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………………………………….
(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2– Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym

……………………………….

………………………………..

Pieczęć Wykonawcy

Miejscowość i data

Oświadczenie
Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczącego opracowania „Analizy zastosowań AI do
przetwarzania danych” w ramach realizowanego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
2014-2020, Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw,
Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”
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:
nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)uczestnictwie 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.
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e) pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób

……………………………………………………………………………….
(Podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 3- Oświadczenia Wykonawcy

……………………………….

………………………………..

Pieczęć Wykonawcy

Miejscowość i data

Oświadczenia Wykonawcy
Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczącego opracowania „Analizy zastosowań AI do
przetwarzania danych” w ramach realizowanego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
2014-2020, Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw,
Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”
ja, niżej podpisany

……………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

działając w imieniu i na rzecz:
……………………………………………………………………………………………………………
(dane Wykonawcy – pełna nazwa i adres firmy)

1. Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz
zdobyłem konieczne informacje do przygotowania niniejszej oferty i zrealizowania
zamówienia, a nieznajomość powyższego stanu nie może być przyczyną dodatkowych roszczeń
finansowych.
2. Gwarantuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z jego treścią, ewentualnymi
zmianami oraz wyjaśnieniami.
3. Oświadczam, że:
- posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- posiadam odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia i zapewniam
wysoką jakość usług,
- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania
zamówienia,
- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie wszczęto wobec mnie postępowania likwidacyjnego ani nie ogłoszono upadłości,
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4.

5.
6.

7.

nie zalegam z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne.
Oświadczam, że zawarty wzór umowy zastał przez mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w
przypadku wyboru mojej oferty do przyjęcia zlecenia na wyżej wymienionych warunkach w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Oświadczam, że akceptuję terminy realizacji i warunki płatności ustalone przez
Zamawiającego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przedstawionych przez mnie
dokumentach dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji wykonawców. Jednocześnie
oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich
danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak
również, że podanie tych danych było dobrowolne. Podstawa prawna: pkt 32, pkt 42, pkt 43,
pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1
Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są
dokumenty wymagane w zapytaniu ofertowym.

………………………………….
(podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 4 – Wzór umowy
UMOWA
z dnia ………………… 2020 roku

zawarta we Wrocławiu, w dniu ……………2020 r. pomiędzy:
ALPHAMOON Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Grabarskiej 1, 50-079 Wrocław, wpisaną
pod numerem KRS 0000621513 do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 894-307-95-68,
REGON 364634116 zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
- Adama Gonczarek – Wiceprezesa Zarządu
- Pawła Świątka – Wiceprezesa Zarządu
a
………………………….. z siedzibą w …………………. przy ulicy…………….., (kod: ………………….), wpisaną pod
numerem KRS ………………… do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
……………………., NIP……………………., REGON…………. zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
………………………………………………..
Łącznie zwani dalej „Stronami”
Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie
zasady konkurencyjności, zapytanie ofertowe z dnia ………………2020 r. zgodnie z ustawą z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w związku
z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3. Wsparcie
promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty
Technologiczne”

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do …………………………………….
2. Przedmiot umowy jest zgodny z zapisami Zapytania ofertowego z dnia ………………2020 r. oraz
przesłanej przez Wykonawcę oferty z dnia ……………….2020r.

1. Zamówienie zostanie
…………………………….

§2
Termin realizacji zamówienia
zrealizowane od dnia podpisania

§3
Płatność oraz warunki płatności
1. Cena za opisany w § 1 umowy przedmiot umowy wynosi łącznie:
● ……………………………. zł brutto (słownie złotych: …………………….),
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niniejszej

umowy

do

● ……………………………. Zł netto (słownie złotych: ……………………..)
2. Zamawiający wykona płatność na rzecz Wykonawcy w jednej transzy, płatna w terminie 14 dni
od daty wystawienia faktury końcowej (VAT), po wykonaniu zamówienia. Podstawą do zapłaty
jest wykonanie przedmiotu zamówienia zakończonego podpisaniem protokołu zdawczoodbiorczego.
3. Zapłata przez Zamawiającego kwoty z § 3 pkt 1 umowy nastąpi przelewem na rachunek
bankowy wskazane na fakturze VAT Wykonawcy.
4. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Koszty związane z wykonaniem umowy będą pokrywane przez Wykonawcę.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

1.
2.

3.

4.

§4
Zmiany umowy
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na realizację
przedmiotu umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania
umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego
i Wykonawcy.
Poniżej wskazano warunki przedłużenia terminu realizacji zamówienia:
a. Zmiany terminu wykonania umowy z przyczyn innych niż zawinione przez Wykonawcę,
z powodu siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki
zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności
zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody
w znacznych rozmiarach – w takim przypadku termin wykonania zamówienia zostanie
przedłużony o czas równy okresowi od dnia zaistnienia do dnia ustania przyczyny;
b. Zmiany terminu wykonania umowy z powodu działań osób trzecich
uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy
którejkolwiek ze stron zostanie zawarty aneks do umowy przedłużający termin
wykonania umowy o czas równy okresowi, w którym wykonywanie prac nie było
możliwe;
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie spory wynikłe w związku z umową Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu
powszechnego właściwego miejscowo ze względu na położenie siedziby Zamawiającego.
§5
Rozwiązanie umowy
Niniejsza umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodą obydwu stron.
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku naruszenia
przez Wykonawcę jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z niniejszej umowy lub załączników
oraz nie usunięcia naruszenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku rażącego
naruszenia przez Zamawiającego obowiązku wynikającego z treści umowy lub z treści
załączników oraz nieusunięcia tego naruszenia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
Zamawiający może odstąpić od umowy:
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a) Dopuszcza się rozwiązanie umowy w przypadku rezygnacji Zamawiającego z realizacji
projektu realizowanego w ramach Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”,
b) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej niewykonanie umowy;
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
c) Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy.
d) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi
Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł
spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

§6
Poufność. Dane osobowe.
Strony oświadczają, iż są świadome, że przy okazji lub w związku z wykonywaniem przez
Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy Wykonawca może uzyskać dostęp do
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstw Zamawiającego, innych klientów lub
współpracowników Stron lub członków ich grup kapitałowych, w szczególności do informacji
technicznych, technologicznych, organizacyjnych lub innych informacji posiadających wartość
gospodarczą, których ujawnienie mogłoby narazić jakikolwiek prawnie chroniony interes Stron,
klientów lub współpracowników Stron lub członków ich grup kapitałowych, bez względu na formę
tych informacji lub sposób ich przekazania (Informacje Poufne).
Strony mają obowiązek zachowania najwyższej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego
charakteru wykonywanej działalności wynikający z art. 355 § 2 kodeksu cywilnego, celem
zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych, w szczególności mają obowiązek zapewnienia
bezpieczeństwa nośnikom tych informacji, oraz zapobieżenia dostępowi do tych nośników osobom
niepowołanym.Za osoby niepowołane uważa się wszelkie osoby za wyjątkiem pracowników
Zamawiającego, pracowników Wykonawcy, oraz osób, którym Wykonawca powierza lub z których
pomocą wykonuje usługę.
Strony zobowiązują się udostępniać Informacje Poufne, wyłącznie tym pracownikom lub
współpracownikom i wyłącznie w takim w zakresie, jak jest to konieczne dla wykonania zobowiązań
wynikających z Umowy. Strony zobowiązują się do zaznajomienia pracowników oraz osób, którym
powierzają lub z których pomocą wykonują usługi, z obowiązkiem poufności wynikającym z
niniejszej umowy oraz do zobowiązania ich do zachowania w tajemnicy uzyskanych informacji.
Strony odpowiadają za działania lub zaniechania swoich pracowników, jak i wszystkich osób, którym
powierzają lub z których pomocą wykonuje usługi, jak za swoje własne działania i zaniechania.
Strony zobowiązują się nie wykorzystywać Informacji Poufnych w zakresie wykraczającym poza
zakres konieczny dla wykonania niniejszej Umowy.
Obowiązek poufności ustanowiony niniejszym paragrafem obowiązuje w trakcie trwania niniejszej
Umowy oraz w czasie 12 miesięcy po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od niej.
Po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od niniejszej Umowy, Strony niezwłocznie przekażą
sobie nośniki oraz wszelkie kopie nośników Informacji poufnych, albo zniszczą te nośniki oraz kopie
w sposób uniemożliwiający odzyskanie tych informacji, z uwzględnieniem dostępnej aktualnej
wiedzy technicznej w tym zakresie.
Nie są objęte obowiązkiem poufności te informacje, które:
(b) są powszechnie znane,
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(c) są znane Wykonawcy w wyniku powzięcia tych informacji inaczej niż w związku lub przy okazji
wykonywania usług, zgodnie z prawem, od osób trzecich, które posiadają te informacje
zgodnie z prawem, i w stosunku do których to informacji Wykonawca nie został zobowiązany
do poufności przez osoby, od których je uzyskał,
(d) informacje znajdujące się w posiadaniu Strony przed ich udostępnieniem przez drugą Stronę,
o ile zostały uzyskane w sposób zgodny z prawem,
(e) informacje opracowane przez Strony niezależnie, bez wykorzystania Informacji Poufnej; w
przypadku wątpliwości co do pochodzenia źródeł, na podstawie których jedna Strona
opracowała informacje niezależnie, na żądanie drugiej Strony Strona pierwsza wykaże, że nie
wykorzystała do niezależnego opracowania Informacji Poufnych.
8. Nie stanowi naruszenia obowiązku poufności w rozumieniu niniejszej umowy ujawnienie
Informacji Poufnych podmiotom lub organom uprawnionym do pozyskania tych informacji na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Strony są jednak zobowiązane do
uprzedniego poinformowania drugiej Strony o fakcie otrzymania żądania ujawnienia tych
informacji.
9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług przestrzegając regulacji wewnętrznych
obowiązujących w przedsiębiorstwie Zamawiającego w szczególności regulacji dotyczących
dostępu personelu Wykonawcy do budynków, pomieszczeń oraz infrastruktury informatycznej
Zamawiającego, zasad dostępu do ochrony informacji oraz zasad BHP, a także z uwzględnieniem
zapisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
10. Strony wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swoich wizerunków do podejmowanych
działań o charakterze marketingowym oraz w zakresie PR. W szczególności Wykonawca wyraża
zgodę na zamieszczenie swojego wizerunku na stronie internetowej Zamawiającego, a
Zamawiający wyraża zgodę na zamieszczenie przez Wykonawcę informacji o współpracy między
Stronami w życiorysie Wykonawcy, jego portfolio oraz mediach społecznościowych. Treść
informacji marketingowych będzie uzgadniana między Stronami.
§7
Prawa Autorskie
1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia z tytułu wykonania usług będących przedmiotem niniejszej
Umowy, sprzeda Zamawiającemu całość autorskich praw majątkowych do rezultatów prac
wykonanych przez Wykonawcę w ramach świadczonych na rzecz Zamawiającego usług,
stanowiących utwory w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami).
2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich, o którym mowa w pkt 1 nastąpi:
a. w odniesieniu do programów komputerowych - na polach eksploatacji obejmujących:
i.
trwałe i czasowe zwielokrotnienie programów komputerowych w całości lub w części
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
ii.
tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu i jakiekolwiek inne zmiany w programach
komputerowych,
iii.
rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem, programów komputerowych lub ich
kopii.
b. w odniesieniu do innych utworów - na polach eksploatacji obejmujących:
i.
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy
dokumentacji technicznej i użytkowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową,
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ii.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dany utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
iii.
w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w ppkt (ii) - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a
także publiczne udostępnianie dokumentacji technicznej i użytkowej w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Wykonawca, w ramach wynagrodzenia z tytułu wykonania usług będących przedmiotem niniejszej
Umowy, sprzeda Zamawiającemu wszelkie prawa do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa
autorskiego do rezultatów prac wykonanych przez Wykonawcę w ramach świadczonych na rzecz
Zamawiającego usług, stanowiących utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego.
Przeniesienie autorskich majątkowych praw do rezultatów prac wykonanych przez Wykonawcę w
ramach świadczonych na rzecz Zamawiającego usług nastąpi każdorazowo z chwilą odbioru
rezultatów, potwierdzonego podpisaniem odpowiedniego protokołu zdawczo-odbiorczego i
zapłatą faktury dotyczącej świadczonych usług, w ramach których powstały odbierane rezultaty.
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich
do rezultatów prac wykonanych przez Wykonawcę w ramach świadczonych na rzecz
Zamawiającego usług nie będą wykonywać takich praw w stosunku do Zamawiającego, jego
następców prawnych i ich licencjobiorców.
Wykonawca zapewnia, że zbywane prawa opisane w pkt 1 i 2 nie będą w chwili zbycia obciążone
prawami osób trzecich, w szczególności, że Wykonawca nie zobowiązał się do przeniesienia tych
praw w całości lub części na osobę trzecią.
W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie uzasadnionych roszczeń opartych na zarzucie, że
korzystanie z rezultatów prac wykonanych przez Wykonawcę w ramach świadczonych na rzecz
Zamawiającego usług, jego następców prawnych i ich licencjobiorców narusza prawa własności
intelektualnej przysługujące tym osobom, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o takich
roszczeniach. W przypadku, gdy postawione zarzuty wynikają z winy Wykonawcy, w szczególności
ze złożenia nieprawdziwych zapewnień opisanych w ust. 5 i 6, Wykonawca podejmie niezbędne
działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty. W
szczególności, w przypadku wytoczenia w związku z tym przeciwko Zamawiającemu lub klientowi
Zamawiającego powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi
do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z
interwencją uboczną po stronie pozwanej oraz pokryje wszelkie koszty i odszkodowania, w tym
koszty obsługi prawnej zasądzone od Zamawiającego, jego następców prawnych lub ich
licencjobiorców.
Strony zgodnie oświadczają, że ich intencją opisaną w niniejszym paragrafie jest przeniesienie przez
Wykonawcę na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia za świadczenie usług wszelkich
majątkowych praw autorskich oraz praw zależnych, w tym praw do wykonywania i udzielania praw
zależnych do wszystkich rezultatów prac powstałych w wyniku świadczenia przez Wykonawcę usług
na rzecz Zamawiającego stanowiących utwory w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994
roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późniejszymi
zmianami).
§8
Odpowiedzialność i Kary Umowne

1. W przypadku naruszenia przez Stronę zobowiązania do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa (§6
Umowy), Strona naruszająca zapłaci na rzecz drugiej Strony karę umowną w wysokości 10.000,00zł
za każdy przypadek naruszenia zobowiązania.
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2. Strony niniejszym ustalają, iż kary umowne naliczone przez Zamawiającego mogą być potrącane z
należnego wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Strony są uprawnione do domagania się zapłaty odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych do pełnej wysokości poniesionej szkody.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

§9
Postanowienia końcowe
Strony przedłożą wszelkie spory, które mogą wyniknąć z zawarcia i wykonywania Umowy do
rozstrzygnięcia właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w 2 (dwóch) egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony.
Strony ustalają następujące adresy dla korespondencji związanej z wykonaniem niniejszej Umowy:
dla Zamawiającego:
Alphamoon Sp. z o.o.
ul. Grabarska 1, 50-079 Wrocław
dla Wykonawcy:
……………………………..
Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub
numeru telefonu. W przypadku nie zrealizowania tego obowiązku, pisma dostarczone pod adres
wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.
Dodatkowym środkiem komunikacji
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie
korespondencja e-mail. Strony wskazują następujące adresy e-mail do korespondencji:
dla Zamawiającego: office@alphamoon.ai
dla Wykonawcy: ……………………………….
Wszelkie dokumenty – aneksy, powiadomienia lub jakiekolwiek inne pisma wysyłane przez Strony
na adres siedziby wskazany w Umowie, będą uznane za doręczone, chyba że strona listem
poleconym powiadomi o zmianie adresu doręczenia. Jeżeli Strona odmawia przyjęcia pisma
przesłanego jej przez pocztę lub przez osobę reprezentującą Stronę przeciwną, pismo zostaje
zwrócone do nadawcy z adnotacją o odmowie jego przyjęcia, a datę odmowy uznaje się za datę
doręczenia pisma.
Jeżeli jakiekolwiek istotne postanowienie umowy zostanie uznane za nieważne, pozostaje to bez
wpływu na ważność pozostałych postanowień umowy, a Strony powinny negocjować w dobrej
wierze w celu zastąpienia takiego nieważnego postanowienia innym zgodnym z uprzednią intencją
Stron, tak dalece jak prawo na to zezwala.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

…………………………………………
Zamawiający
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….…………….………………………
Wykonawca

