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I. ZAMAWIAJĄCY 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń  

REGON: 000001324, NIP: 879-017-72-91 

strona internetowa: www.umk.pl  
 

II. PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp". 

 

III. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA 

Do postępowania mają zastosowanie przepisy art. 138 o ustawy Pzp, w pozostałym zakresie zasady 

prowadzenia postępowania reguluje niniejsze Ogłoszenie o zamówieniu, zwane dalej 

„ Ogłoszeniem”. 
 

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie e-materiałów dydaktycznych w ramach projektu pn. „E-

materiały dydaktyczne do kształcenia ogólnego w zakresie historii sztuki i historii muzyki, języka 

łacińskiego i kultury antycznej – zakres rozszerzony, wiedzy o kulturze – zakres podstawowy (Grupa 
1)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość 

systemu oświaty, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na pięćdziesiąt dwie części (tematy): 

 
Numer części 
zamówienia 

(tematu) 
Tytuł tematu 

JLiKA-006 Deklinacja I 

JLiKA-010 Składnia Accusativus cum infinitivo 

JLiKA-012 Liczebniki - Numeralia 

JLiKA-013 Kalendarz rzymski 

JLiKA-014 Domus Aurea Neronis 

JLiKA-015 Akwedukty rzymskie 

JLiKA-016 Kultura i mity – Eneasz 

JLiKA-017 Kultura i mity – Achilles – bohater Iliady Homera 

JLiKA-018 Literatura i mity – Narcyz 

JLiKA-019 Miasta antyczne – Ostia 

JLiKA-020 Kultura - zwyczaje żywieniowe starożytnych Rzymian 

JLiKA-021 Kultura i mity – Eros 

JLiKA-022 Stopniowanie przymiotników 

JLiKA-023 Kultura i mity – Hades (Pluton) 

JLiKA-024 Kultura i mity – Apollo i Pan - Apollo I Marsjasz 

JLiKA-025 Literatura i mity – Ares 

JLiKA-026 Edukacja w starożytności 

JLiKA-002-A Rozwój języka łacińskiego 

JLiKA-003-A Czytamy po łacinie – wstęp do historii języka łacińskiego 

JLiKA-004-A Heksametr daktyliczny i dystych elegijny – mit o Arachne 

JLiKA-005-A Księgi sybillińskie 

JLiKA-006-A Otium post negotium, czyli filozofia życia Rzymianina 

JLiKA-009-A Imię, nazwisko, przydomek. Mit o Niobe. 

JLiKA-0030 Biblia część 1 

JLiKA-0032 Deklinacja IV 

JLiKA-0033 Deklinacja V 

http://www.umk.pl/
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JLiKA-0036 Deklinacja III – typ spółgłoskowy 

JLiKA-0040 Biblia część 2 

JLiKA-0043 Znaki zodiaku 

JLiKA-0049 Kultura i mity – Apollo i Dafne 

HS/001 Jak analizować dzieło malarskie? 

HS/002 Jak analizować rzeźbę? 

HS/004/A Francuska katedra - gotycka konstrukcja ponad ludzką wyobraźnię 

HS/005/A Piętnastowieczne arcydzieła niderlandzkiego malarstwa - Jan van Eyck 

HS/006/A Leonardo da Vinci – człowiek renesansu 

HS/008/A Geniusz barokowej rzeźby – Gian Lorenzo Bernini 

HS/016 Najsłynniejsze kolekcje sztuki europejskiej –z wizytą w paryskich muzeach  

HS/018 Dwie szkoły malarstwa protorenesansowego 

HS/022 Kanony i magia sztuki – starożytny Egipt 

HS/023 Podwaliny dla świetności starożytnej Grecji - sztuka egejska 

HS/024 Polis a sztuka - archaiczny okres starożytnejGrecji 

HS/027 Dynamika i ekspresja w rzeźbie hellenistycznej 

HS/028 W środkowej Italii  - sztuka Etrusków 

HS/029 Przede wszystkim w służbie ludzkości i władzy – architektura starożytnego Rzymu 

HS/030 W służbie władzy – rzymska rzeźba starożytna 

HS/031 Starożytny Rzym  - malarstwo 

HS/032 Sztuka wczesnych Chrześcijan  

HS/033 Sztuka bizantyjska - architektura 

HS/034 Mozaiki i freski – malarstwo bizantyńskie 

HS/035 Sztuka Islamu na półwyspie iberyjskim 

HS/036 Sztuka wczesnego średniowiecza na zachodzie Europy 

HS/037 Prawo ram – rzeźba romańska 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1-4 do Ogłoszenia: 

1) Załącznik nr 1 do Ogłoszenia – opis sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,  

2) Załącznik nr 2 do Ogłoszenia – zawartość e-materiałów, 

3) Załącznik nr 3 do Ogłoszenia – zestaw konspektów, 

4) Załącznik nr 4 do Ogłoszenia – zestaw wzorów elementów składowych e-materiałów. 

4. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień 

Publicznych (CPV):  

1) 80420000-4 - Usługi e-learning  

2) 80200000-6 - Usługi szkolnictwa średniego  
3) 80300000-7 - Usługi szkolnictwa wyższego  

4) 80400000-8 - Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne  

5) 80410000-1 - Różne usługi szkolne  
6) 80430000-7 - Usługi edukacji osób dorosłych na poziomie akademickim  

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wykonawcy będą zobowiązani do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach: 

1) przekazanie Zamawiającemu opracowanego e-materiału - do 25 sierpnia 2017 r.,  

2) przekazanie Zamawiającemu zredagowanego e-materiału - do 06 września 2017 r. 

  

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału  

w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej: 

http://www.cpv.enem.pl/pl/80420000-4
http://www.cpv.enem.pl/pl/80200000-6
http://www.cpv.enem.pl/pl/80400000-8
http://www.cpv.enem.pl/pl/80430000-7
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Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli osoba wskazana w załączniku nr 5 do 

Ogłoszenia do realizacji określonej części zamówienia legitymuje się wykształceniem wyższym 

magisterskim, z zastrzeżeniem, iż: 

1) w przypadku części zamówienia, których przedmiotem jest opracowanie e-materiałów z zakresu 

języka łacińskiego i kultury antycznej Zamawiający wymaga wykształcenia wyższego 

magisterskiego o kierunku Filologia Klasyczna lub o innym kierunku wraz z tytułem zawodowym 

licencjata uzyskanym na kierunku Filologia Klasyczna, 

2) w przypadku części zamówienia, których przedmiotem jest opracowanie e-materiałów z zakresu 

historii kultury i sztuki Zamawiający wymaga wykształcenia wyższego magisterskiego z 

którejkolwiek z niżej wskazanych dziedzin*: 

211.B Historia sztuki 

211.E Teoria sztuki 
211.F Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 

211.G Konserwacja i restauracja dzieł sztuki 

211.H Ochrona dóbr kultury 
225.A Archeologia 

* zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Edukacji (Dz. 

U. z 2003r. Nr 98, poz. 895) 

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie  
za zgodność z oryginałem) należy dołączyć do oferty. 

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek 

określony w ust. 1 zostanie spełniony jeżeli wykonawcy spełnią warunek łącznie. 
 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE   

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Oceny potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonym w Rozdziale VI ust. 1 

Ogłoszenia, Zamawiający dokona na podstawie dokumentu pn. Wykaz osób, którego wzór stanowi 

załącznik nr 5 do Ogłoszenia. 
 

 

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, OSOBY UPRAWNIONE  
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz  informacje zamawiający i  wykonawcy przekazują 
faksem lub drogą elektroniczną. 

3. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, pełnomocnictwa oraz 
uzupełnień, złożonych na wezwanie zamawiającego. 

4. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

5. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu lub adres poczty 
elektronicznej podany przez wykonawcę w ofercie zostało mu doręczone w sposób umożliwiający 

zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma, chyba że wykonawca wezwany przez zamawiającego  
do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób 

określony w pkt. 4 oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał. 

6. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: 

 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 Dział Zamówień Publicznych,  
ul. Gagarina 5 (pok. 108 lub 112),  

87-100 Toruń. 
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 Faks: 56 6112296 
 e-mail: dzp@umk.pl   

 (w korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem w tytule wiadomości e-mail należy wpisać 
sygnaturę postępowania: DZFS-921/7/17,PU-44/2017). 

 

IX. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI OGŁOSZENIA 
 

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z przekazanym pisemnie, faksem lub drogą 

elektroniczną, wnioskiem o wyjaśnienie treści Ogłoszenia. Zamawiający udzieli odpowiedzi 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert 

umieszczając odpowiedź na stronie internetowej, pod warunkiem, że wniosek  

o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówieniu wpłynął do zamawiającego nie później niż 
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ, WADIUM 
 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  

się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 

z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, 

nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
 

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na wykonanie danej części zamówienia. Złożenie 
większej liczby ofert na tę samą część zamówienia spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 

przez danego wykonawcę na tę część zamówienia. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca ma prawo złożyć jedną 

ofertę na wybraną część zamówienia albo po jednej ofercie na każdą wybraną część zamówienia, albo 

po jednej ofercie na wszystkie części zamówienia.   

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 

6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z 
innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. 

7. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi  
w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to  

w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa musi być 
poświadczona notarialnie) musi zostać dołączone do oferty. 

8. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się 

na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na 
język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja 

polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

9. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez 

wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie,   

uzupełnienie,  nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny być parafowane przez wykonawcę. 

10. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty 

winna być umieszczona informacja o ilości stron. 

11. Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie ze wzorów (formularza oferty, wykazu osób) 

przygotowanych przez zamawiającego. 

12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

13. Na ofertę składają się: 

mailto:dzp@umk.pl
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1) formularz oferty (wzór stanowi załącznik nr 6 do Ogłoszenia); 

2) Wykaz osób, o którym mowa w Rozdziale VII Ogłoszenia (wzór stanowi załącznik nr 5 do 

Ogłoszenia), 

a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo, określające zakres 

umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 

 

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

1. Ofertę należy złożyć w jednej z dwóch form, zgodnie z wyborem Wykonawcy: 

1) korespondencyjnie na adres: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dział Zamówień 
Publicznych, ul. Gagarina 5, 87-100 Toruń, pok. 108 lub 112; 

2) osobiście w siedzibie Działu Zamówień Publicznych (adres jw.). 

2. Termin składania ofert: 17.08.2017 r., do godziny 09:00. 

3. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.08.2017 r. o godz. 09:15 w pokoju  

nr 105 przy ul. Gagarina 5 w Toruniu. 

4. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez 

uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 
Wykonawcy, zaadresowane na adres jak wskazano w ust. 1 pkt 1 oraz opisane: 

 
 

5. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona 

wykonawcy. 

 

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 
 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym, 
całkowitej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia. 

2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją  przedmiotu 

zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy. 

3. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 

zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić  
w górę). 

4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

 

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE 

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
 

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w 
kryteriach: 

1) kryterium 1 „koszt oferty” - waga 60 % 

2) kryterium 2 „doświadczenie” - waga 40 %. 

2. Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom 

przyznawane zostaną punkty za powyższe kryteria według niżej określonych zasad: 

1) kryterium 1 „koszt oferty”                                                     od 0 do 60 punktów  

Nazwa/nazwisko Wykonawcy 
adres Wykonawcy 

                                                                   Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  

                                                               Dział Zamówień Publicznych 
                                                               ul. Gagarina 5 (pok. nr 108 lub 112) 

                                                               87-100 Toruń 
OFERTA NA: 

Opracowanie e-materiałów dydaktycznych –  część: … 
sygnatura: DBZFS-921/7/17, PU-44/2017 
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2) kryterium 2 „doświadczenie”    od 0 do 40 punktów 

3. Kryterium 1: koszt oferty 

Koszt oferty stanowi cena oferty, a w przypadku wykonawcy, który jest osobą fizyczną nie prowadzącą 
działalności gospodarczej - cena oferty powiększona o narzuty na wynagrodzenia, których płatnikiem 

jest zamawiający.  

Zamawiający przyzna punkty w kryterium „koszt oferty” przyjmując za podstawę wyliczenia najniższy 
zaoferowany koszt i przypisując mu 60 punktów. Zamawiający przyzna pozostałym ofertom punkty 

według następującego wzoru: 
 

                                                                                        najniższy koszt 

liczba punktów w kryterium 1 = ------------------------------- x 60 
                               koszt badanej oferty 

 
4. Kryterium 3: doświadczenie 

Zamawiający przyzna punkty w kryterium „doświadczenie” jeżeli osoba wskazana w załączniku nr 5 do 

Ogłoszenia posiada doświadczenie w wykorzystywaniu innowacyjnych metod nauczania i materiałów 

interaktywnych, w tym uwzględniających przynajmniej jedną z poniżej wymienionych metod: 

1) metody konwersacyjne, 

2) autorskie programy nauczania, 
3) przygotowywanie e-materiałów dydaktycznych, 

4) przygotowywanie uczniów do konkursów. 

Zamawiający przyzna punkty w kryterium „doświadczenie” przyjmując za podstawę wyliczenia 

największą liczbę lat doświadczenia w wykorzystywaniu innowacyjnych metod nauczania i materiałów 
interaktywnych i przypisując jej 40 punktów. Zamawiający przyzna pozostałym ofertom punkty według 

następującego wzoru: 

 

                                                                  liczba lat doświadczenia w badanej ofercie 

liczba punktów w kryterium 2 = ----------------------------------------------------- x 40 
            największa liczba lat doświadczenia  

 

 

XV. ODRZUCENIE OFERTY, WYKLUCZNIE WYKONAWCY 

1. Zamawiający odrzuci ofertę: 

1) której treść nie odpowiada treści Ogłoszenia, 
2) której złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 
3) która została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu, 

4) która jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Zamawiający wykluczy wykonawcę: 

1) który nie uzupełnił wymaganych dokumentów lub nie złożył wyjaśnień w odpowiedzi na 

wezwanie Zamawiającego, 
2) który nie potwierdził spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale 

VI Ogłoszenia.  

XVI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli: 

1) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył  

na sfinansowanie zamówienia, chyba że może zwiększyć tę kwotę do wysokości ceny 
najkorzystniejszej oferty, 

2) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 
zamówienia nie leży w interesie publicznym, 

3) postępowanie obarczone jest wadą, uniemożliwiającą zawarcie umowy, której nie można usunąć, 

wystąpiły okoliczności uniemożliwiające dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty. 
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XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ  DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

1. Przed zawarciem umowy Wykonawca jest zobowiązany do okazania dokumentów potwierdzających 
wykształcenie osoby wskazanej w Załączniku nr 5 do Ogłoszenia. 

 

2. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może wezwać wykonawcę  
do przedłożenia umowy regulującą współpracę wykonawców. 

 

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

XIX. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE 

1. Uczelnia zamawia, a Przyjmujący zamówienie przyjmuje do wykonania dzieło pn. „Opracowanie e-
materiałów dydaktycznych – część … zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu umowy zawartym 
w załącznikach do niniejszej umowy, składającymi się na Opis przedmiotu zamówienia, stanowiącymi 
jej integralną część. 

2. Przyjmujący zamówienie wykona dzieło z własnych materiałów. 

3. Rozpoczęcie wykonania dzieła nastąpi dnia następnego po zawarciu umowy, a zakończenie dzieła 

dnia siódmego od daty zawarcia umowy. 

4. Uczelnia odbierze dzieło w siedzibie Uczelni. 

5. Za wykonanie dzieła Uczelnia zapłaci Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenie ryczałtowe brutto w 
wysokości ……………………….. słownie zł: .......................................................................................... 

6. Wynagrodzenie Przyjmującego zamówienie, który jest pracownikiem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
będzie pomniejszone o część składki na ubezpieczenie społeczne (którą wg przepisów pokrywa 
Przyjmujący zamówienie) oraz pomniejszone o należną zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na 
ubezpieczenie zdrowotne. Wynagrodzenie dla Przyjmującego zamówienie, który nie jest 
pracownikiem UMK będzie pomniejszone o należną zaliczkę na podatek dochodowy.  

7. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Przyjmującego zamówienie w 
terminie do 5-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu dostarczenia rachunku (faktury) 
zatwierdzonego przez Pełnomocnika JM Rektora ds. realizacji projektu lub koordynatora projektu, pod 
warunkiem, że rachunek (faktura) zostanie złożony do 1-ego dnia danego miesiąca w Dziale 
Kształcenia (Dziale Dydaktyki CM) lub do 5-tego dnia danego miesiąca w Dziale Nauki (Dziale Nauki i 
Współpracy z Zagranicą CM) lub Dziale Płac (Dziale Płac CM) z limitu projektu. W przypadku 
przekroczenia powyższych terminów, wypłata wynagrodzenia nastąpi w kolejnym miesiącu 
kalendarzowym. 

8. Do przyjęcia wykonanego dzieła Uczelnia upoważnia p. ....................................................................... , 
(która(y) potwierdzi to na rachunku (fakturze) Przyjmującego zamówienie). 

9. W razie zwłoki w wykonaniu dzieła Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zapłaty kary 
umownej w wysokości .............. % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki.  

10. Uczelni przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 
zastrzeżoną karę umowną na zasadach ogólnych. 

11. Uczelnia może odstąpić od umowy, gdy zwłoka Przyjmującego zamówienie w wykonaniu przedmiotu 
umowy przekroczy okres trzech dni oraz żądać kary umownej.  

12. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż przysługuje mu do dzieła wyłącznie i nieograniczone prawo 
autorskie oraz to, że dzieło stanowiące przedmiot umowy nie jest obciążone żadnymi roszczeniami i 
innymi prawami osób trzecich. 

13. Przyjmujący zamówienie przenosi na Uczelnię całość praw majątkowych do dzieła na następujących 
polach eksploatacji: 

1) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami 
i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką 
drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do 
pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, 
włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, 
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2) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy dzieła, 

3) tworzenie nowych wersji, opracowań i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub 
jakiekolwiek inne zmiany), 

4)  publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie 
i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie dzieła w 
ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w 
szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, niezależnie od formatu, systemu lub 
standardu,  

5) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, 

6) nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) 
lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci 
kablowe i platformy cyfrowe, 

7) prawo do określania nazw dzieła, pod którymi będą one wykorzystywane lub rozpowszechniane, 
w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na swoją rzecz znaków 
towarowych, którymi oznaczone będzie dzieło lub znaków towarowych wykorzystanych w dziele, 

8)  prawo do wykorzystywania dzieła do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, 
sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz 
innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, oraz dla celów edukacyjnych 
lub szkoleniowych, 

9) prawo do rozporządzania opracowaniami dzieła oraz prawo udostępniania go do korzystania, w 
tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach 
eksploatacji.  

14. Skutek rozporządzający przeniesienia całości autorskich praw majątkowych na Uczelnię nastąpi z 
chwilą zapłaty Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenia.  

15. W przypadku zaistnienia po stronie Uczelni potrzeby nabycia praw do dzieła na innych polach 
eksploatacji, niż określone w ust. 13, Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się w terminie 14 dni od 
dnia zgłoszenia takiej potrzeby, do złożenia dodatkowego oświadczenia o przeniesieniu autorskich 
praw majątkowych na dodatkowych polach eksploatacji na rzecz Uczelni, na warunkach przez nią 
określonych. 

16. Przeniesienie całości praw autorskich i pokrewnych do dzieła na Uczelnię jest nieograniczone w 
czasie, obowiązuje w kraju i za granicą, a także obejmuje wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na 
wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 

17. Wszelkie publikacje dzieła zawierać będą na wstępie informację, kto jest autorem dzieła i komu 
przysługują prawa autorskie. 

18. Strony umowy postanawiają, że zapłata wynagrodzenia za wykonanie dzieła stanowi jednocześnie 
zapłatę honorarium z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych. 

 
 

XX. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO OGŁOSZENIA 
 

1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – Sposób wykonania przedmiotu zamówienia , 
2. Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia – zawartość e-materiałów, 

3. Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia – zestaw konspektów, 

4. Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia – zestaw wzorów elementów składowych e-materiałów, 
5. Załącznik nr 5 – Wzór wykazu osób, 

6. Załącznik nr 6 – Wzór formularza oferty. 
 

 

 

 

(-) mgr Justyna Morzy 
 

KANCLERZ 
UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA 
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