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WIOS-WAT.035.1.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
WOJEWODZKI INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA w BYDGOSZCZY

zaprasza do sktadania ofert na dostawe o wartosci ponizej 30 tysiecy euro zgodnie z zapisami
art. 4, pkt 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp. (Dz. U. z 2013r., poz. 907
z pozn. zm.).

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamowienia sa. nast̂ puja.ce ustugi:

1. Przygotowanie do druku w systemie CtP, sklad komputerowy i druk wydawnictwa o
nazwie ,,Raport o stanie srodowiska wojewodztwa kujawsko-pomorskiego w 2013 roku"
wg nastepuja.cych zatozeh:
• NaWad 1000egz.
• Papier kreda 170 g
• Nose arkuszy 14±1
• Peten kolor
• Format A4 po obcieciu - 202x282 mm
• Register kolorowy wydrukowany (niewyciety)
• UWad kolumn -2
• Odstep miedzy kolumnami - 6 mm
• Szerokosc kolumny - 80 mm
• Odstep miedzy wierszami /akapit/ -12 pt
• Marginesy:

- gorny / dolny -14/28 mm
- zewnetrzny / wewnetrzny - 16 / 20 mm

• Czcionka - Arial 9 pt
• Tabulator-7 mm
• W stopce tytut - na zewna.trz strony 13 mm od dotu
• Numeracja stron - na zewnajrz stopki, na tej samej wysokosci
• Wyroznienie tytulow rozdzialow, podrozdziatow, punktow i podpunktow
• Oktadka foliowana zewnetrznie, klejona, miekka, kreda 300 g, pelen kolor,

2. Opracowanie wersji elektronicznej na strone internetow^ WIOS
3. Udostepnienie ,,Raportu..." wformacie programu sWadaja.cego lub PDF.

Sposob wykonania
Tresc zostanie dostarczona na dyskietkach lub CD w formacie: tekst i tablice - Office 2010,
rysunki - Corel 15.0.



INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
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Wydawnictwo posiada nr ISBN: 978-83-927525-6-1
Czynnosci obejmuj^ce przedmiot zamowienia:

1) przygotowanie do druku w systemie CtP, sklad komputerowy i druk wydawnictwa o
nazwie ,,Raport o stanie srodowiska wojewodztwa kujawsko-pomorskiego w 2013
roku",

2) opracowanie elektronicznej wersji Raportu do umieszczenia na stronie internetowej
WIO& obejmuja_cych: stworzenie wersji Raportu w formacie PDF z zaktadkami i
sterowaniem umozliwiajqcym poruszanie sie po strukturze publikacji wg nastepuj^cych
zatozeri:
a) optymalizacja i wykonanie zaktadek zgodnie ze spisem tresci wersji drukowanej,
b) wersja PDF obejmuje calosc wersji drukowanej,
c) wersja PDF moze zostac powiekszona o tresci, ktore nie zostaty opublikowane w

wersji drukowanej,
d) rozmiar Raportu w wersji PDF nie moze przekroczyc t^cznie 50 MB.

3) redakcja techniczna i j§zykowa tekstu wykonana przez wykonawce.
4) wykonanie ewentualnej erraty (termin wykonania erraty - w ci^gu 14 dni od dnia

przekazania listy btedow wraz z poprawkami)
5) dostawa do siedziby WIO^ w Bydgoszczy

Wykonawca przeniesie na Zamawiaj^cego nieodptatnie w dniu odbioru, autorskie prawa
majajkowe do programu komputerowego (elektroniczna wersja Raportu) w zwi^zku z czym
Zamawiaj^cy nabedzie wytqczne prawo do korzystania z tego programu i do rozporz^dzania
nim na polach eksploatacji wymienionych ponizej w Polsce i za granica,.
Wyt^czne prawo do korzystania i rozporz^dzania, obejmuje prawo do:
1) trwatego lub czasowego zwielokrotniania programu komputerowego (elektroniczna wersja

Raportu} w catosci lub w czesci jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie na
wszelkich nosnikach magnetycznych znanych w dniu zawarcia tej umowy, w tym na
dyskietkach, dyskach statych, tasmach, ptytach CD, DVD oraz ptytach CD-R, w pamieci
trwatej ROM i nietrwatej RAM na nieograniczonej liczbie stanowisk komputerowych,

2) ttumaczenia, przystosowywania, dokonywania zmian uktadu lub jakichkolwiek innych
zmian w programie komputerowym (elektroniczna wersja Raportu), z zachowaniem praw
osoby, ktora tych zmian dokonafa,

3) publicznego rozpowszechniania w dowolnej formie za pomoca_ dowolnej techniki, w tym za
posrednictwem sieci Internet oraz na nosnikach, o ktorych mowa w pkt 1, w tym prawo
uzyczenia, najmu lub dzierzawy programu komputerowego (elektroniczna wersja Raportu)
lub jego kopii.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA -
Termin wykonania przedmiotu zamowienia: 30.11.2014 r.

III. WARUNKI PLATNOSCI
Ptatnosc: na podstawie protokotu odbioru przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od podpisania
protokotu odbioru.
Podstawa zaptaty: faktura.
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IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna:

> zawierac adres lub siedzibe Wykonawcy, numer telefonu lub adres mailowy do
kontaktu

> okreslac cene (z podatkiem VAT) za catosc zamowienia okreslona. w opisie przedmiotu
zamowienia

V.WARUNKIUDZIALU
> uprawnienie do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi
> dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamowienia
> dysponowanie niezbednq wiedza^ doswiadczeniem, potencjatem ekonomicznym

i technicznym gwarantuj^cym nalezyte wykonanie zamowienia

VI. OSOBY UPOWAZNIONE DO KONTAKTOW
> Pan Jacek Goszczyhski - tel. 52 582 64 80;

e-mail: iacek.gQszczvnski@wios.bvdgoszcz.pl

VII. SKLADANIE OFERT
1. Oferta powinna bye ztozona w terminie do dnia 25 sierpnia 2014 roku do godz. 12:30 w

jednej z form:
• pisemnej na adres Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, 85-

018 Bydgoszcz, ul. Piotra Skargi 2 (sekretariat - pokoj nr 22),
• faxem na nr 52 5826469
• elektronicznie na adres e-mail: sekretariat(o)wios.bydqoszcz.pi

2. Oferty ztozone po terminie nie beda. rozpatrywane.
3. Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmienic lub wycofac swojq

oferte.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj^cy moze za_dac od Wykonawcow wyjasnieh

dotycza.cych tresci zfozonych ofert.

VIM. DODATKOWE INFORMACJE
Zamawiaja.cy wybierze Wykonawce, ktory zaproponuje najkorzystniejsza, oferte i zawrze z nim
umowe. W zat^czeniu Ogolne warunki umowy.
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OGOLNE WARUNKI UMOWY

§1
Zamawiaj^cy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

1) przygotowanie do druku w systemie CtP, sktad komputerowy i druk wydawnictwa o
nazwie ,,Raport o stanie srodowiska wojewodztwa kujawsko-pomorskiego w 2013
roku", zwanego dalej ,,Raportem", ktorego specyfikacje? zawiera zata_cznik do
niniejszej umowy,

2) opracowanie elektronicznej wersji Raportu do umieszczenia na stronie internetowej
WIO& obejmuj^cego stworzenie wersji Raportu w formacie PDF z zaktadkami i
sterowaniem umozliwiajqcego poruszanie sie po strukturze publikacji wg
nastepuj^cych zatozeri:
a) optymalizacja i wykonanie zaktadek zgodnie ze spisem tresci wersji drukowanej,
b) wersja PDF obejmuje catosc wersji drukowanej,
c) wersja PDF moze zostac powiekszona o tresci, ktore nie zostaty opublikowane w

wersji drukowanej,
d) rozmiar Raportu w wersji PDF nie moze przekroczyc t^cznie 50 MB.

§2

1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiaja_cego z dniem odbioru,
o ktorym mowa w §5 ust. 1, autorskie prawa maja.tkowe do programu
komputerowego wymienionego w §1 pkt 2, zwanego dalej programem
komputerowym, w zwi$zku z czym Zamawiaj^cy nabywa wyt^czne prawo do
korzystania z tego programu i do rozporzajdzania nim na polach eksploatacji
wymienionych w ust. 2 w Polsce i za granica..

2. Wyta^czne prawo do korzystania i rozporz^dzania, o ktorym mowa w ust.1, obejmuje
prawo do :
1} trwatego lub czasowego zwielokrotniania programu komputerowego

wymienionego w §1 pkt 2 w catosci lub w cz^sci jakimikolwiek srodkami i w
jakiejkolwiek formie na wszelkich nosnikach magnetycznych znanych w dniu
zawarcia tej umowy, w tym na dyskietkach, dyskach statych, tasmach, ptytach
CD, DVD oraz ptytach CD-R, w pamieci trwalej ROM i nietrwatej RAM na
nieograniczonej liczbie stanowisk komputerowych,

2) ttumaczenia, przystosowywania, dokonywania zmian ukladu lub jakichkolwiek
innych zmian w programie komputerowym wymienionym w §1 pkt 2, z
zachowaniem praw osoby, ktora tych zmian dokonala,

3) publicznego rozpowszechniania w dowolnej formie za pomoca, dowolnej techniki,
w tym za posrednictwem sieci Internet oraz na nosnikach, o ktorych mowa w pkt
1, w tym prawo uzyczenia, najmu lub dzierzawy programu komputerowego
wymienionego w §1 pkt 2 lub jego kopii.

3. Zamawiaj^cy nabywa ponadto wyt^czne prawo zezwalania na wykonywanie
zaieznych praw autorskich do programu komputerowego wymienionego w §1 pkt 2 w
zakresie terytorialnym i czasowym okreslonym w ust. 1 na polach eksploatacji, o
ktorych mowa w ust.2 i 4.

4. Zamawiaj^cy nabywa takze wylqczne prawo do wykorzystywania informacji o ideach i
zasadach, bed^cych podstawa, jakiegokolwiek elementu programu komputerowego
wymienionego w §1 pkt 2 do celow innych niz osia_gniecie wspotdziatania z
niezaleznie stworzonym programem komputerowym, w tym do rozwijania,
wytwarzania lub wprowadzania do obrotu programu komputerowego o istotnie
podobnej formie.

5. Wyla,czne prawo do korzystania i rozporza.dzania, o ktorym mowa w ust. 1, 2 i 4, jak
rowniez wyt^czne prawo zezwalania na wykonywanie zaieznych praw autorskich do
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programu komputerowego wymienionego w §1 pkt 2, o ktorym mowa w ust. 3,
Zamawiaj^cy moze przeniesc bez ograniczeri na osoby trzecie. Zamawiaj^cy jest
ponadto upowazniony do udzielania wyla,cznych i niewylqcznych licencji na
korzystanie z programu komputerowego wymienionego w §1 pkt 2.

6. Przeniesienie autorskich praw majajkowych wymienionych w ust. 1-5 naste.puje
nieodptatnie.

§3

Na mocy niniejszej umowy Zamawiaj$cy nabywa prawo wlasnosci dostarczonych mu
przez Wykonawcy egzemplarza programu komputerowego bez wzgl^du na technik§
utrwalenia i nosnik, na ktorym nastqpilo utrwalenie.

§4

1. Wykonawca oswiadcza, ze program komputerowy wymieniony w §1 pkt 2 zostanie
stworzony w ramach wykonywania tej umowy jako utwor w petni samoistny, nie
inspirowany cudzymi utworami oraz ze korzystanie i rozporza^dzanie nim przez
Zamawiaj^cego i jego nast^pcow prawnych w zakresie przedmiotowym, terytorialnym
i czasowym, okreslonym w paragrafach poprzednich, nie naruszy praw wtasnosci
intelektualnej i dobr osobistych osob trzecich.

2. Wykonawca zobowia.zuje si$ do zaspokojenia roszczeh osob trzecich wyniklych z
naruszenia przysluguja.cych im praw wiasnosci intelektualnej i dobr osobistych,
dokonanego w zwia_zku z eksploatacj^ programu komputerowego, w tym rowniez
roszczeh skierowanych z tego tytulu do Zamawiaja,cego i jego nast^pcow prawnych.

§5

1. Wykonawca zobowi^zuje si§ wykonac i dostarczyc przedmiot umowy okreslony w §1, w
sposob okreslony w ust. 4, w terminie do dnia 30 listopada 2014 roku.

2. Wykonawca udost^pni Zamawiaja.cemu Raport w formacie programu sktadaja.cego lub
PDF najpozniej w dniu odbioru przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowia,zuje si$ ponadto do wykonania erraty Raportu wedlug przekazanej
przez Zamawiaja.cego listy bt^dow wraz z poprawkami i dostarczenia jej do siedziby
Zamawiaja.cego w cia.gu 14 dni od dnia przekazania listy.

4. Wykonawca zobowia.zuje si^ dostarczyc przedmiot umowy okreslony w §1 do siedziby
Zamawiaja^cego w Bydgoszczy w ilosci 1000 sztuk egzemplarzy, o ktorych mowa w
specyfikacji, stanowi^cej zal^cznik do niniejszej umowy.

5. Odbior przedmiotu umowy okreslonego w §1 zostanie potwierdzony protokolem odbioru
podpisanym przez przedstawicieli stron w siedzibie Zamawiaja.cego.

§6

1. Tresc niezb^dna do wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §1 zostanie
dostarczona przez Zamawiaja,cego.

2. Tresc, o ktorej mowa w ust.1, Zamawiaja,cy dostarczy Wykonawcy w formie elektronicznej
- tekst i tablice w formacie Office 2010, rysunki w formacie Corel 15,0 - do dnia 5
wrzesnia 2014 r.

3. Materiaty niezb^dne do wykonania prac obj^tych przedmiotem umowy okreslonym w §1
zapewnia Wykonawca.

4. Zamawiaja.cy nadat wydawnictwu nr ISBN 978-83-927525-6-1.

§7

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 i erraty, o ktorej mowa w §5 ust. 3,
Zamawiaj^cy zobowia,zuje sie. do uiszczenia na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia w
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wysokosci zt (slownie: ). Podana kwota zawiera podatek VAT w
obowi^zuja^cej wysokosci.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1, obejmuje wszystkie koszty wynikaja.ce z
wykonania niniejszej umowy w szczegolnosci: redakcja techniczna i jezykowa tekstu
Raportu, przygotowanie do druku w systemie CtP, sklad komputerowy, druk, transport
Raportu do siedziby Zamawiaja.cego, wykonanie i druk erraty, podroze stuzbowe
Wykonawcy do siedziby Zamawiaj$cego w celu uzgodnieh, koszt uzytych materialow itp.

3. Zapfata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust.1, nastapi po odbiorze przedmiotu umowy
i sporzqdzeniu protokotu, o ktorym mowa w §5 ust. 5, w terminie 30 dni od otrzymania
faktury VAT przez Zamawiajqcego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w tej fakturze.

4. Dniem zaptaty bedzie dzieh obcia.zenia rachunku Zamawiaj^cego.
5. Wykonawca zobowia.zuje si? do terminowego regulowania naleznosci podatkowych

(podatek VAT) zwia,zanych z wystawion^ dla Zamawiaja.cego faktury VAT oraz do
zaptaty Zamawiaja.cemu odszkodowania w przypadku nieprawidtowego wystawienia
faktury VAT.

6. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest* pJatnikiem podatku VAT, nr NIP

§8

1. Wykonawca zobowi^zany jest do uiszczenia na rzecz Zamawiaja.cego kary umownej w
wysokosci 2% wynagrodzenia, o ktorym mowa w §7 ust. 1, w przypadku niedotrzymania
przez Wykonawce terminu, o ktorym mowa w §5 ust.1, lub terminu, o ktorym mowa w §5
ust. 3 - za kazdy dzieh opoznienia.

2. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
ktoregokolwiek z obowia/kow, o ktorych mowa w §5 ust. 2-4, Wykonawca bedzie
zobowi^zany do zapfaty Zamawiaja.cemu kary umownej w wysokosci 3 %
wynagrodzenia, o ktorym mowa w §7 ust. 1.

3. W przypadku, gdy Zamawiaja,cy poniesie szkode^ przewyzszaja^cq wysokosc
zastrzezonych kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, bedzie on uprawniony do
dochodzenia odszkodowania uzupeJniaj^cego na zasadach ogolnych uregulowanych w
Kodeksie cywilnym.

4. Wykonawca wyraza zgode na potra.cenie kar umownych naleznych Zamawiaja.cemu z
naleznego mu wynagrodzenia.

§9

1. Wykonawca zobowiqzuje sie nie powierzac wykonania jakichkolwiek prac wynikaja.cych
z niniejszej umowy pracownikom Zamawiaja.cego.

2. W przypadku naruszenia warunku okreslonego w ust.1 Zamawiaja.cemu bedzie
przyslugiwato prawo do rozwi^zania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§10

Wszelkie uzgodnienia dotycza.ce przedmiotu umowy odbywac si$ b^dg. wy^cznie w siedzibie
Zamawiaja.cego tj. przy ul. Piotra Skargi 2 w Bydgoszczy.

§11

W razie wysta.pienia istotnej zmiany okolicznosci powoduja.cej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byfo przewidziec w chwili zawarcia umowy,
Zamawiaja.cy moze odstqpic od umowy w terminie 30 dni od powzi^cia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze za.dac jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytuJu wykonania cz^sci umowy stosownie do przepisu art. 145 ust.1 i ust.2

RADCA PRAWNY

'KrzZtoGraszecki



WIOS-WAT.035.1.2014
Zat^cznik

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowieri publicznych (Dz.U. z 2013 r, poz. 907 z
pozn zm.)-

§12

Zamawiaj^cy ma prawo kontrolowac sposob wykonywania przedmiotu umowy przez
Wykonawce.

§13

Zmiany umowy wymagaj$ formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.

§14

1. W sprawach nie uregulowanych umow$ maja_ odpowiednie zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.

2. Ewentualne spory strony poddaja_ pod rozstrzygniecie wtasciwego rzeczowo sa^du w
Bydgoszczy.

§15

Umow§ sporz^dzono w trzech egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiaj^cego.

*- niepotrzebne
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