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Rozdział I. Informacje wprowadzające 

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zaprasza do składania ofert na  

wykonanie badania ankietowego na terenie województwa mazowieckiego dotyczącego  

planowanego podziału administracyjnego województwa w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w 

oparciu o art. 4 pkt 8 ww. ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 8 

Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 

roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Biurze 

Planowania Regionalnego w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

 

Rozdział II. Nazwa oraz adres Zamawiającego  

 

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie  

ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, 

czas urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 800–1600 

tel. 22 518 49 00 

www.mbpr.pl 

 

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania badania ankietowego na terenie 

województwa mazowieckiego na temat planowanego podziału administracyjnego 

województwa, odpowiadającemu podziałowi statystycznemu na dwa regiony (NUTS-2): 

Warszawski Stołeczny i Mazowiecki Regionalny (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 

2016/2066 z dnia 21 listopada 2016 r.). 

2. Celem badania jest sprawdzenie stanu wiedzy oraz uzyskanie opinii mieszkańców 

województwa mazowieckiego na temat proponowanych przez partię rządzącą zmian 

administracyjnych województwa. 

3. Usługa wykonania badania ankietowego polegać będzie na: 

1) przeprowadzeniu badania ankietowego: 

a) obszar realizacji badania: województwo mazowieckie: wszystkie 42 powiaty, 

w tym 5 miast na prawach powiatu (Ostrołęka, Siedlce, Radom, Płock, Warszawa), 

wchodzące w skład 9 podregionów statystycznych NUTS-3 (Załącznik nr 4); 

b) sposób przeprowadzenia badania: dowolną metodą na podstawie kwestionariusza 

badania ankietowego przygotowanego przez Zamawiającego; 

c) informacje o kwestionariuszu badania ankietowego: kwestionariusz zawiera 10 

pytań, w tym 8 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru i 2 pytania otwarte. 

Kwestionariusz badania ankietowego stanowi Załącznik nr 5 do zapytania 

ofertowego; 

d) grupa ankietowana: mieszkańcy województwa mazowieckiego; badaniem 

powinna być objęta porównywalna liczba osób z każdego powiatu; 

e) próba badawcza: 1000 osób 

2) opracowaniu raportu podsumowującego wyniki badania ankietowego, zwanego dalej 

„raportem”, który powinien składać się z następujących części:  

http://www.mbpr.pl/
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a) wprowadzenie – zawierające informację o celu badania, czasie i miejscu badania 

oraz zastosowanej metodzie badawczej; 

b) informacja o grupie ankietowanej – liczba respondentów z poszczególnych 
regionów (NUTS-2) i podregionów (NUTS-3) statystycznych województwa 
mazowieckiego, z  uwzględnieniem profilu ankietowanych; 

c) analiza wyników badania – podsumowanie odpowiedzi respondentów na każde z 

pytań zawartych w kwestionariuszu badania ankietowego, z uwzględnieniem 

profilu ankietowanych osób; prezentacja wyników  w formie opisowej (zawierającej 

wyniki procentowe) i graficznej (diagramy/ wykresy) na poziomie regionów (NUTS-

2) i podregionów (NUTS-3) statystycznych województwa mazowieckiego; 

d) wnioski z badania – zawierające informacje o stanie wiedzy i opinii respondentów 

na temat planowanego podziału administracyjnego województwa mazowieckiego.  

4. Termin realizacji zamówienia: 

1) Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 

3 w terminie do dnia 18 listopada 2020 r.; 

2) Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji raport, w formie Word (docx) za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie do dnia 4 listopada 2020 r.; 

3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia uwag do raportu za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania 

elektronicznej wersji raportu; 

4) Wykonawca ma obowiązek rozpatrzenia i uwzględnienia uwag Zamawiającego  

oraz przekazania Zamawiającemu raportu w wersji papierowej (3 egzemplarze) 

i elektronicznej (na płycie CD/DVD lub pendrive w formacie zapisu: PDF oraz wersji 

edytowalnej), nie później niż do dnia 18 listopada 2020 r. 

5. Z wykonania przedmiotu umowy zostanie sporządzony i podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli stron protokół odbioru. 

6. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 5 sporządza się w dwóch egzemplarzach po jednym 

dla każdej ze stron. Zamawiający doręcza Wykonawcy jeden egzemplarz protokołu odbioru. 

7. Z dniem podpisania protokołu odbioru, Wykonawca bez dodatkowego oświadczenia 

przeniesie na Zamawiającego na zasadzie wyłączności autorskie prawa majątkowe do 

raportu. 

8. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) przygotowania kwestionariusza badania ankietowego (zgodnego z załącznikiem nr 5 do 

zapytania ofertowego); 

2) przeprowadzenia badania ankietowego; 

3) opracowania i przekazania Zamawiającemu raportu, o którym mowa w ust. 3, pkt 2, 

w wersji papierowej oraz elektronicznej (PDF i wersja edytowalna); 

 

Rozdział IV. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 

 

1. Formularz ofertowo-cenowy – według Załącznika nr 1. 

2. Wykaz wykonanych w ostatnich 3 latach działalności (a jeżeli okres działalności jest krótszy, 

to w tym okresie) co najmniej 3 usług polegających na przeprowadzeniu badań ankietowych. 

Należy podać: nazwę instytucji zlecającej usługę, wartość zrealizowanego zlecenia, temat 

zlecenia, daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia, wraz z dokumentami 

potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia – Załącznik nr 2. 
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3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 

Rozdział V. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą 

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną, przy 

czym każda ze stron niezwłocznie potwierdza drugiej stronie fakt ich otrzymania. 

2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

1) w sprawach merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia: 

Pani Agata Kucharska – akucharska@mbpr.pl, tel. 25 632 56 43  (pn.-pt. w godzinach 

 800–1500); 

2) w sprawach formalnych związanych z procedurą zapytania ofertowego: 

Pan Paweł Bujalski – zp@mbpr.pl, tel. 22 518 49 41 (pn.-pt. w godzinach 

 830–1530). 

 

Rozdział VI. Miejsce i termin składania ofert 

 

1. Oferty należy składać na Formularzu ofertowo-cenowym (Załącznik nr 1) w jednej  
z form: 
1) skanu przesłanego drogą elektroniczną na adres:  zp@mbpr.pl; 
2) w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego – Mazowieckie Biuro Planowania 

Regionalnego w Warszawie, przy ul. Nowy Zjazd 1, V piętro, decyduje data wpływu. 
 

Termin składania ofert: 5 października 2020 r. do godz. 11:00 

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla 

oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a 

nie data jej wysłania. 

 
Rozdział VII. Opis kryteriów oceny ofert  
 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:  
 

Kryterium Waga  

K1  Cena wykonania zamówienia  100%  

 
Zamawiający dokona obliczenia punktów w ofercie, w następujący sposób:  

Koszt usługi wykonania badania ankietowego – 100%.  

 

K1 = 
𝐖𝐦𝐢𝐧

𝐖𝐱
 x 100 x waga 100%  

 
gdzie:  K1 = liczba punktów  

Wmin = cena (wartość brutto) najtańszej oferty  

Wx = cena (wartość brutto) ocenianej oferty 

 

mailto:akucharska@mbpr.pl
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W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki, oferta zostanie poddana 

ocenie w oparciu o następujące kryterium wyboru: 

cena - 100%  

Przyjmuje się, że 1% = 1 punkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów.  

2. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość 

punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość 

punktów.  

3. Suma punktów uzyskanych w kryterium oceny ofert stanowić będzie końcową ocenę danej 

oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę 

punktów.  

4. Zamawiający dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

 

Rozdział VIII. Opis sposobu obliczenia ceny 

 

1. Wykonawca określi cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia według wzoru formularza 

ofertowo-cenowego – Załącznik nr 1. 

2. Cena brutto powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść z 

uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT i innych opłat i podatków. 

3. Cena oferty nie ulegnie zwiększeniu w toku realizacji zamówienia. 

4. Wartość zamówienia musi zostać podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Zamawiający informuje, że wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i obejmuje 

wszystkie koszty ponoszone w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający nie będzie ponosił innych niż cena oferty kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu zamówienia. 

 
 
Rozdział IX. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego  

 

Wzór umowy w przedmiotowym zamówieniu stanowi Załącznik nr 3 do dokumentacji. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych  

w załączniku oraz niniejszym zapytaniu ofertowym.  

 

Rozdział X. Załączniki 

 

Wymienione poniżej załączniki stanowią integralną część dokumentacji:  

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowo-cenowy  

Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych usług 

Załącznik nr 3 – Wzór umowy 

Załącznik nr 4 – Obszar realizacji badania  

Załącznik nr 5 – Kwestionariusz badania ankietowego  
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Załącznik nr 1 
 
 
 
    (pieczątka Wykonawcy) 

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego  

w Warszawie 

ul. Nowy Zjazd 1 

00–301 Warszawa 

FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY  

 

.................................., dnia ...................... 2020 r. 

Nazwa Wykonawcy: 

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

Adres siedziby: ......................., kod ...................., miejscowość ..................................... 

REGON ………..………, NIP………………………….…./PESEL………………………….., 

Adres do korespondencji: ......................, kod ................... miejscowość.......................... 

Telefon kontaktowy: ........................................, fax .......................................................... 

E-mail ............................................................................. 

Uczestnicząc w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na usługę przeprowadzenia badania 

ankietowego na terenie województwa mazowieckiego, dotyczącego planowanego podziału 

administracyjnego województwa oraz opracowania wyników tego badania w formie raportu 

dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, oferujemy wykonanie 

zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym za cenę: 

Przedmiot zamówienia 

Cena 

(netto) 

PLN 

Stawka 

VAT 

Wartość 

podatku 

VAT 

Cena 

(brutto) PLN 

Przeprowadzenie badania 
ankietowego na terenie województwa 
mazowieckiego, dotyczącego 
planowanego podziału 
administracyjnego województwa oraz 
opracowanie wyników tego badania w 
formie raportu 

 

  

 

 

Oświadczamy, że: 

 zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie do dnia 18 listopada 2020 r.; 

 zapoznaliśmy się z warunkami opisanymi w dokumentacji i nie wnosimy do jej treści żadnych 

uwag; 

 zobowiązujemy się do wykonania zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz wzorem 

umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego; 

 zobowiązujemy się do wykonania zamówienia za wynagrodzenie podane w formularzu 

ofertowo-cenowym; 
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 w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy umowę z Zamawiającym zgodnie  

z wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego; 

 w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę w terminie i miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. 

 

 

 

............................, dnia ................... 2020 r. ….................................................... 
(podpis osoby uprawnionej do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 
 

 

 

      (pieczątka Wykonawcy) 

 

 

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego  

w Warszawie 

ul. Nowy Zjazd 1 

00–301 Warszawa 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 

Uczestnicząc w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na usługę przeprowadzenia badania 

ankietowego na terenie województwa mazowieckiego, dotyczącego planowanego podziału 

administracyjnego województwa oraz opracowania wyników tego badania w formie raportu 

dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, oświadczam, że niżej 

wymienione usługi zostały wykonane w okresie ostatnich trzech lat działalności (a jeżeli okres 

działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert. 

 

Lp. Temat zlecenia  Wartość usługi 

Data 

rozpoczęcia 

usługi  

Data 

zakończenia 

usługi 

Odbiorca usługi (nazwa 

i adres siedziby) 

1.  

 

    

2.  

 

    

3.  

 

    

 

W załączeniu przekazuję dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. 

 

1. ............................................................................... 

2. ............................................................................... 

3. ............................................................................... 

 

 
 
 

............................, dnia ................... 2020 r. ….................................................... 
(podpis osoby uprawnionej do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3  
 

 
Umowa Nr ______________ 

zawarta w Warszawie w dniu ______________ 2020 r. pomiędzy: 
 

Województwem Mazowieckim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa, 
NIP 1132453940, REGON 015528910 reprezentowanym przez Mazowieckie Biuro Planowania 
Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, w imieniu którego występuje:  
dr Elżbieta Kozubek – Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
 
a  
 

1) W przypadku, gdy stroną umowy jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub 
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej  

 
Panem/ią ___________________________ zam._______________________________, PESEL 
______________,prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą _______________________, 
z siedzibą w______________, NIP _____________, REGON __________, zgodnie z wydrukiem  
z CEIDG z dnia ________________, stanowiącym załącznik nr 1,działającym osobiście,  
 

2) W przypadku, gdy stroną umowy jest spółka prawa handlowego.  
 
______________________________ z siedzibą w _____________, ul. ___________________, 
NIP ___________, REGON _____________, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w ________________ Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS _______________________, reprezentowaną 
przy zawieraniu niniejszej umowy przez: __________ - _____________________, zgodnie  
z odpisem z KRS z dnia _________, którego wydruk stanowi załącznik nr 1,  
 
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, 
 
zwanymi w dalszej treści umowy „Stronami”.  
 
Umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 

44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 

z późn. zm.) a także Zarządzenia nr Zarządzenia nr 8 Dyrektora MBPR w Warszawie z dnia 27 

czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w 

Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, następującej treści: 

 
§1 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować usługę polegającą na: 

„Przeprowadzenie badania ankietowego dowolną metodą na terenie województwa 

mazowieckiego, dotyczącego planowanego podziału administracyjnego województwa oraz 

opracowanie wyników tego badania w formie raportu dla Mazowieckiego Biura Planowania 

Regionalnego w Warszawie”. 
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2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust.1 obejmuje: 

1) przeprowadzenie badania ankietowego: 

a) obszar realizacji badania: województwo mazowieckie: wszystkie 42 powiaty, 

w tym 5 miast na prawach powiatu (Ostrołęka, Siedlce, Radom, Płock, Warszawa), 

wchodzące w skład 9 podregionów statystycznych NUTS-3 stanowiący Załącznik nr 

3 do umowy (Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego); 

b) sposób przeprowadzenia badania: dowolną metodą na podstawie kwestionariusza 

badania ankietowego przygotowanego przez Zamawiającego; 

c) informacje o kwestionariuszu badania ankietowego: kwestionariusz zawiera 10 

pytań, w tym 8 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru i 2 pytania otwarte. 

Kwestionariusz badania ankietowego stanowi Załącznik nr 4 do umowy  (Załącznik 

nr 5 do zapytania ofertowego); 

d) grupa ankietowana: mieszkańcy województwa mazowieckiego; badaniem powinna 

być objęta porównywalna liczba osób z każdego powiatu; 

e) próba badawcza: 1000 osób . 

2) opracowanie raportu podsumowującego wyniki badania ankietowego, zwanego dalej 

„raportem”, który powinien składać się z następujących części:  

a) wprowadzenie – zawierające informację o celu badania, czasie i miejscu badania 

oraz zastosowanej metodzie badawczej; 

b) informacja o grupie ankietowanej – liczba respondentów z poszczególnych 
regionów (NUTS-2) i podregionów (NUTS-3) statystycznych województwa 
mazowieckiego, z  uwzględnieniem profilu ankietowanych; 

c) analiza wyników badania – podsumowanie odpowiedzi respondentów na każde z 

pytań zawartych w kwestionariuszu badania ankietowego, z uwzględnieniem profilu 

ankietowanych osób; prezentacja wyników  w formie opisowej (zawierającej wyniki 

procentowe) i graficznej (diagramy/ wykresy) na poziomie regionów (NUTS-2) i 

podregionów (NUTS-3) statystycznych województwa mazowieckiego; 

d) wnioski z badania – zawierające informacje o stanie wiedzy i opinii respondentów 

na temat planowanego podziału województwa mazowieckiego.  

3. Przedmiot Umowy powinien zostać zrealizowany zgodnie z niniejszą Umową, dokumentacją 

zapytania ofertowego i ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy. 

 
§ 2. 

 

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) przygotowania kwestionariusza badania ankietowego (zgodnego z załącznikiem nr 5 do 

zapytania ofertowego); 

2) przeprowadzenia badania ankietowego; 

3) opracowania i przekazania Zamawiającemu raportu w wersji papierowej oraz 

elektronicznej (PDF i wersja edytowalna); 

 
§ 3. 

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie  

i środki materialne niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 
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2. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy zgodnie z wymaganiami określonymi 

w umowie z najwyższą starannością i uczciwością, najlepszą wiedzą oraz zasadami 

profesjonalizmu zawodowego. 

3. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że wykona przedmiot umowy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania osób, którymi 

posługuje się przy wykonywaniu przedmiotu umowy jak za swoje własne działania lub 

zaniechania. 

5. Wszelkie roszczenia osób trzecich, jakie mogą powstać w związku z wykonywaniem 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę obciążają wyłącznie Wykonawcę.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji prawnie chronionych  

i danych, w tym także danych osobowych uzyskanych przez niego w związku z zawarciem 

umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie w tajemnicy ww. 

informacji przez podmioty, o których mowa w ust. 4.  

 

§ 4. 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy, o którym mowa w § 1  

w terminie do dnia 18 listopada 2020 r. 

2. W terminie do dnia 4 listopada 2020 r. Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport,  

o którym mowa w §1 ust. 2 pkt 2 w wersji elektronicznej. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia uwag do raportu za pośrednictwem 

poczty elektronicznej, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania elektronicznej wersji 

raportu. 

4. Wykonawca ma obowiązek rozpatrzenia i uwzględnienia uwag Zamawiającego  

oraz przekazania Zamawiającemu raportu w wersji papierowej (3 egzemplarze) 

oraz elektronicznej (na płycie CD/DWD lub pendrive w formacie zapisu: PDF i wersji 

edytowalnej), nie później niż do dnia 18 listopada 2020 r. 

 

§ 5. 
 

1. Z odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony i podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron protokół odbioru, który powinien zawierać w szczególności:  

1) datę i miejsce odbioru przedmiotu umowy; 

2) ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy oraz jego zgodności  

z postanowieniami umowy; 

3) oświadczenie osób uprawnionych do odebrania przedmiotu umowy o istnieniu bądź 

braku wad w wykonanym przedmiocie umowy; 

4) w razie stwierdzenia wad odpowiednie zastrzeżenie wraz z wyznaczeniem terminu 

poprawy przedmiotu umowy; 

5) w przypadku naliczenia kary umownej – wskazanie sumy pieniężnej przypadającej do 

zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego z tego tytułu. 

2. Protokół odbioru sporządza się w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

Zamawiający doręcza Wykonawcy jeden egzemplarz protokołu odbioru.  

3. Upoważnionymi do odbioru przedmiotu umowy i podpisania protokołu odbioru osobami są:  

1) …………………………… - ze strony Zamawiającego, e- mail: ………………………..; 
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2) …………………..…..…... - ze strony Wykonawcy, e-mail. …………………………….. . 

4. Zmiana osób wskazanych powyżej lub danych adresowych nie stanowi zmiany umowy  

i wymaga jedynie poinformowania drugiej Strony w formie pisemnej.  

5. Zamawiający i Wykonawca wyznaczają osoby wskazane do kontaktu w sprawach 

wynikających z realizacji umowy. 

6. Osobami wskazanymi do kontaktu są:  

1) ……………………………….. ze strony Zamawiającego, e- mail: ……………….……; nr. 

tel.: ………………….; 

2) ………….............................. ze strony Wykonawcy, e-mail. ……………………….…..; 

nr. tel.: ..……………... . 

7. Zmiana osób wskazanych powyżej lub danych adresowych nie stanowi zmiany umowy  

i wymaga jedynie poinformowania drugiej Strony w formie pisemnej. 

 

§ 6. 

 

1. Z tytułu prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa  

w § 1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości ………………… zł (słownie: 

…………………………………..) netto, podatek VAT…………. w kwocie ………………….., co 

stanowi kwotę brutto …………………… zł (słownie: ………………………………………). 

2. Podstawą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa wyżej, będzie prawidłowo i zgodnie  

z umową wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT (lub wystawiony przez Wykonawcę 

rachunek). Wykonawca ma prawo wystawić fakturę VAT (lub rachunek) za zrealizowanie 

przedmiotu umowy, dopiero po podpisaniu – bez zastrzeżeń – protokołu odbioru, o którym 

mowa w § 5 ust. 1, przez upoważnionych przedstawicieli Stron. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturze (lub rachunku) w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostarczenia do siedziby 

Zamawiającego faktury lub rachunku. 

4. Przez dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Faktura VAT (lub rachunek) zostanie wystawiona na następujące dane: Nabywca – 

Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP 113-24-53-940,  

a Odbiorca/płatnik - Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy 

Zjazd 1, 00-301 Warszawa. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 zawiera wszelkie koszty wykonania przedmiotu 

umowy, w tym także za przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw 

majątkowych zgodnie z § 10 umowy. 

 

 

§ 7. 

 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

kary umowne: 

1) w wysokości 1,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień 

uchybienia któremukolwiek terminowi zastrzeżonemu w umowie; 

2) w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za rozwiązanie, 

wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
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2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego Wynagrodzenia. 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o potrąceniu kwot z tytułu kar umownych  

z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 

3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 

zastrzeżone na jego rzecz kary umowne. 

4. Odstąpienie przez którąkolwiek ze Stron od umowy lub jej rozwiązanie przez Zamawiającego 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie powoduje jednocześnie wygaśnięcia 

obowiązku zapłaty kar umownych, które zgodnie z umową zostały nałożone na Wykonawcę. 

 

§ 8. 

 

1. Wszelkie powiadomienia i informacje, które Strony są zobowiązane sobie przekazywać  

w związku z zawarciem umowy, wymagają formy pisemnej doręczonej osobiście, za pomocą 

operatora pocztowego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujące adresy: 

1) w przypadku ww. korespondencji pochodzącej od Wykonawcy adresem właściwym dla 

doręczeń Zamawiającego jest adres: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego  

w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa; 

2) w przypadku ww. korespondencji pochodzącej od Zamawiającego adresem właściwym 

dla doręczeń Wykonawcy jest adres: ……………………………………...………………….. 

2. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu,  

o którym mowa w ustępie poprzedzającym. W razie zaniedbania tego obowiązku 

korespondencję wysłaną pod dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczoną. 

 

§ 9. 

 

W celu zapewnienia prawidłowego stosowania „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady Europy (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 95/46/679 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych” 

(dalej jako: RODO), oraz prawidłowej ochrony danych osobowych Strony oświadczają, że 

przed zawarciem niniejszej umowy dopełniły obowiązku informacyjnego w odniesieniu do 

każdej osoby, której dane osobowe zostały wpisane w treści jako osoby reprezentujące, 

działające lub współdziałającej w imieniu Stron przy wykonywaniu niniejszej umowy. 

 

 

§ 10. 

 

1. Wykonawca oświadcza, że wszelkie dokumenty jakie wytworzy w toku realizacji przedmiotu 

umowy, w szczególności Raport stanowią Utwory, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych oraz, że posiada do nich autorskie prawa majątkowe. 

2. Z dniem podpisania protokołu odbioru lub innego dokumentu potwierdzającego przekazanie 

Utworów Zamawiającemu, Wykonawca przenosi na Zamawiającego na zasadzie wyłączności 

autorskie prawa majątkowe na polach eksploatacji określonych w ust. 3, jednocześnie zezwala 

Zamawiającemu na wykonywanie wszelkich praw zależnych. 

3. Strony zgodnie postanawiają, iż przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa 

w niniejszym paragrafie obejmuje następujące pola eksploatacji: 
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1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dzieła zarówno o charakterze trwałym, jak  

i przejściowym - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym również wprowadzania go w formie zapisu 

cyfrowego do sieci informatycznej (Internetu); 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania dzieła w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne 

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

a także publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

4. Udzielenie zezwolenia na zwielokrotnienie określoną techniką obejmuje wszystkie formy 

zwielokrotnienia, które poprzedzają zwielokrotnienie w technice ostatecznie udostępnionej 

odbiorcom. 

5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego również własność egzemplarzy oraz nośników, na 

których utrwalone są Utwory. 

 

§ 11. 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot umowy nie naruszy praw osób trzecich 

i będzie przekazywał Zamawiającemu dokumenty, materiały i inne rezultaty swojej pracy w 

stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich. 

2. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich 

zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku z korzystaniem lub rozporządzeniem 

Utworami, w tym zarzucających naruszenie praw własności intelektualnej, Wykonawca 

podejmie wszelkie działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym 

wszelkie wydatki z tego tytułu, w tym w szczególności koszty zastępstwa procesowego od 

chwili zgłoszenia roszczenia oraz koszty odszkodowań, w szczególności, w razie wytoczenia 

przeciwko Zamawiającemu 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 Zamawiającego. 

3. Ponadto, jeśli używanie Utworu stanie się przedmiotem jakiegokolwiek powództwa  

o naruszenie praw własności intelektualnej, Wykonawca na swój własny koszt zmodyfikuje 

Utwór, którego jest twórcą tak, żeby był zgodny z umową, ale wolny od jakichkolwiek wad lub 

roszczeń osób trzecich. 

4. Strony potwierdzają, że żadne z powyższych postanowień nie wyłącza możliwości 

dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego 

lub wykonania uprawnień przez Zamawiającego wynikających z innych ustaw. 

 

 

 

§ 12. 

 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 30 dni od 

stwierdzenia przez Zamawiającego przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 

niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności w przypadku: 

opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy z przekroczeniem jakiegokolwiek 
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terminu wynikającego z umowy powyżej 7 dni. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu 

od umowy będzie miało formę pisemną i będzie zawierało uzasadnienie. W takiej sytuacji 

Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 

2. 

§ 13. 

 

1. Umowę niniejszą wraz z załącznikami sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach 

– jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.). 

4. Strony zgodnie ustalają, iż wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z zawarciem 

umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

5. Bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie Wykonawca nie może przenieść 
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

 
 

Załączniki do umowy: 

1. Wydruk z CEIDG/KRS z dnia …………………….... 

2. Kserokopia formularza ofertowo-cenowego Wykonawcy z dnia ………….………….. 

3. Obszar realizacji badania 

4. Kwestionariusz badania ankietowego 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                           WYKONAWCA 
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Załącznik nr 4  

Obszar realizacji badania  
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Załącznik nr 5 

KWESTIONARIUSZ BADANIA ANKIETOWEGO 

NA TEMAT PLANÓW PODZIAŁU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

 

1. Jakiej gminy/miasta województwa mazowieckiego jest Pan(i) mieszkańcem?  

 

……………………………………………………………………………….  

 

2. Czy wie Pan(i), że partia rządząca planuje podział województwa mazowieckiego i 

utworzenie dwóch nowych województw: 

 warszawskiego stołecznego – obejmującego Warszawę z 9 sąsiadującymi 

powiatami (tzw. „obwarzankiem”) 

 mazowieckiego regionalnego – obejmującego pozostałą część województwa ze 

stolicą w Radomiu/Płocku? 

a) Tak 

b) Nie  

 

3. Z jakich źródeł dowiedział(a) się Pan(i) o planowanym podziale województwa? 
a) TV 

b) Radio 

c) Internet 

d) Prasa 

e) Dowiedziałem się teraz z badania ankietowego 

f) Inne źródła 

 

4. Czy ma Pan(i) wiedzę, w którym nowym województwie (według planowanego 

podziału) będzie położona Pana(i) gmina/miasto? 

a) Tak, w województwie warszawskim stołecznym 

b) Tak, w województwie mazowieckim regionalnym 

c) Nie wiem 

 

5. Czy uważa Pan(i), że propozycja podziału województwa mazowieckiego powinna być 

poddana konsultacjom społecznym i szczegółowej analizie ekspertów?   

a) Tak 

b) Nie  

 

6. Czy akceptuje Pan(i) koszty utworzenia i utrzymania osobnej administracji 

samorządowej 

i rządowej dla obu nowo wydzielonych województw?  

a) Tak 

b) Nie 

 

7. Czy wie Pan(i), że województwo mazowieckie od 1 stycznia 2018 r. zostało podzielone na 

dwa regiony statystyczne (odpowiadające planowanym województwom), co pozwala na 

zróżnicowane, optymalne korzystanie z funduszy UE w obecnym układzie 

administracyjnym? 
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a) Tak 

b) Nie 

 

8. Jak według Pana(i), podział województwa mazowieckiego wpłynie na dostępność i 

jakość usług publicznych (specjalistycznej opieki zdrowotnej, szkolnictwa, kultury itp.) 

dla wszystkich jego mieszkańców? 

a) Poprawi   

b) Pogorszy   

c) Nie zmieni  

 

9. Jak według Pana(i), podział województwa mazowieckiego wpłynie na funkcjonowanie 

przewozów regionalnych, realizowanych przez Koleje Mazowieckie (spółka samorządu 

woj. mazowieckiego),  np. częstotliwość połączeń, ofertę biletową?  

a) Poprawi  

b) Pogorszy  

c) Nie zmieni  

 

10. Jakie Pan(i) widzi zalety i wady proponowanego podziału województwa mazowieckiego?  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 
 


