Lublin, dnia 3 sierpnia 2017 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ PROGRAMISTYCZNĄ W RAMACH POWIERZONYCH OBOWIĄZKÓW
SENIOR DEVELOPERA/TEAM LEADERA ZESPOŁU PROGRAMUJĄCEGO W JĘZYKACH C++/RUST

Przystępując do realizacji projektu "Simteract - Inteligentny System Ruchu Drogowego na Potrzeby
Symulatorów i Gier Wideo" - projekt realizowany przez SIMTERACT Sp. z o.o. ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi
priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych
pomysłów Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, spółka SIMTERACT Sp. z o.o. zgłasza
zapytanie ofertowe na przedstawioną poniżej usługę programistyczną. Przedmiot zamówienia stanowi
usługa programistyczna w ramach powierzonych obowiązków Senior Developera/Team Leadera zespołu
programującego w językach C++/Rust, w których realizowany będzie system w ramach projektu.
A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiot zamówienia stanowi usługa programistyczna w ramach powierzonych obowiązków Senior
Developera/Team Leadera w zespole realizującym projekt „Inteligentny System Ruchu Drogowego
na Potrzeby Symulatorów i Gier Wideo”. Do zakresu obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

-

Zaprojektowanie architektury systemu i przygotowanie metody przechowywania danych
Przygotowanie środowiska programistyczno-graficznego
Testy skuteczności i inteligentnych metodologii
Implementacja środowiska inteligentnej metodologii realizacji
Stworzenie systemów poruszania się pojazdów i sieci mapy
Optymalizacja i rozpraszanie systemu
Opracowanie wersji demo systemu dla prezentacji klientom
Udział w pracach realizowanych przez pracowników zespołu programistów;
Kompleksowy nadzór nad całością prac programistycznych.

Szczegółowy zakres obowiązków zawiera projekt Umowy stanowiący Załącznik Nr 4 do zapytania
ofertowego.
2. Kod CPV: 72000000-5
3. Nazwa kodu CPV: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania,
internetowe i wsparcia

B. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące wiedzy i
doświadczenia niezbędnego do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, wyrażają wole zawarcia z
Zamawiającym umowy stanowiącej załącznik Nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego, oraz nie podlegają
wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów.
2. Wykonawcy muszą nadto spełniać następujące wymagania:
• wykształcenie wyższe w zakresie informatyki (szczególnie: informatyka, informatyka stosowana);
sposób weryfikacji: skan/kserokopia dyplomu ukończenia studiów
• minimum 5-letnie doświadczenie pracy na stanowisku programisty (lub podobnym)
• co najmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu zespołu programistów (na stanowisku team
leader, lead programmer lub podobnym)
• doświadczenie w pracy w co najmniej trzech silnikach gier wideo
• znajomość języków programowania C++ lub RUST
• znajomośc ́ technik związanych z tworzeniem z inteligentnych algorytmów
3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie zgodnego z prawdą oświadczenia stanowiącego
załącznik Nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, oraz prawidłowo wypełnionych i podpisanych:
formularza oferty wraz z formularzem kalkulacji cenowej, stanowiących załącznik Nr 1 i 2 do niniejszego
zapytania ofertowego.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
7. Wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
8. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób trwały i gwarantujący odczytanie treści, a kolejne
strony winny zostać ponumerowane.
9. Oferta powinna być sporządzona na drukach stanowiących załączniki do zapytania lub ściśle według
określonych wzorów Formularza Oferty stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zapytania oraz Formularza
Kalkulacji Cenowej stanowiącego Załącznik Nr 2 do Zapytania.
10. Wykonawca przesyła ofertę drogą elektroniczną na adres email: marcin@simteract.com
11. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu uzupełnienia
lub wyjaśnienia złożonej oferty.
C. KRYTERIA OCENY OFERT I INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH:
1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert nie podlegających wykluczeniu, oraz przypisze
odpowiednie wartości punktowe według niżej wymienionego kryterium oceny ofert i zasad przyznawania
punktów:
2. Kryterium finansowe (cena) –waga 100 punktów;
3. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, to jest takiej, która otrzyma najwyższą wartość
punktową.

D. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY
Po spełnieniu przez Oferentów wszystkich wskazanych warunków Zamawiający dokona oceny złożonych
ofert nie podlegających wykluczeniu, oraz przypisze odpowiednie wartości punktowe według niżej
wymienionego kryterium oceny ofert i zasad przyznawania punktów:
- kryterium finansowe (cena) – waga 100 punktów;
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, to jest takiej, która otrzyma najwyższą wartość
punktową.
Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie ceny netto 1 (jednej) roboczogodziny wykonywania usługi,
o której mowa w pkt.A.1 niniejszego zapytania podanej przez Oferenta w formularzu ofertowym (Załącznik
Nr 2 do zapytania). Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
W = (Wn/Wo) x waga
gdzie:
W – wartość punktowa w kryterium finansowym,
Wn– wartość oferty z najniższą ceną,
Wo – wartość oferty badanej.
E. TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy złożyć do dnia 17 sierpnia 2017 roku do godz. 23:59 –decyduje data i godzina wpływu do
Zamawiającego.
2. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
F. ZAKRES WYKLUCZENIA
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych,
udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub
kapitałowo. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest do
podpisania zgodnie z prawdą oświadczenia stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszej oferty.
2. Wykluczeniu podlegają także Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, nie
złożyli prawidłowo wypełnionej oferty i wszystkich wymaganych załączników, lub też złożyli ofertę po
terminie.
G. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO
POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania w zakresie przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia, a także dokonania w niej zmian
nieistotnych, co zostało przewidziane w §4 umowy stanowiącej załącznik Nr 4 do niniejszego zapytania
ofertowego.
2. Zmiana umowy w zakresie przedmiotu umowy możliwa jest w sytuacji zmniejszenia albo zwiększenia
zakresu zadań niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy.

3. Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia możliwa jest w wypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości
roboczogodzin określonych w § 1 umowy.
4. Nieistotna zmiana umowy może mieć na celu w szczególności usunięcie oczywistych omyłek pisarskich,
lub błędów redakcyjnych i jest rozumiana jako zmiana, która w wypadku wprowadzenia na etapie
postępowania ofertowego nie wpłynęłaby ani na wynik tego postępowania, ani na krąg podmiotów
mogących złożyć ofertę.
H.TERMIN REALIZACJI:
Zamówienie należy zrealizować w okresie od dnia 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.
I. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z
upływem ostatecznego terminu składania ofert.
J.OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU
Do kontaktu w sprawach formalno-merytorycznych dotyczących postępowania upoważniony jest Marcin
Jaśkiewicz, numer telefonu 783 843 591, email marcin@simteract.com
K. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku –Kodeks
Cywilny, a także postanowienia obowiązujących Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania
uzasadnienia, lub do jego zakończenia bez wyboru oferty.

Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego Nr 1047696
Zamawiający:
SIMTERACT Sp. z o.o.
ul. B. Dobrzańskiego 3
20-262 Lublin
FORMULARZ OFERTY
Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy:
…............................................................................................................................................................
(IMIĘ I NAZWISKO/PEŁNA NAZWA WYKONAWCY, NR NIP/KRS/REGON)
z siedzibą w/zamieszkałego w* ….........................................................................................................
(ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY)
…............................................................................................................................................................
(NR TELEFONU, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ)
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 1047696 składam ofertę w postępowaniu na usługę
programistyczną w ramach powierzonych obowiązków Senior Developera/Team Leadera zespołu
programującego w językach C++/Rust prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Nr ………………………….
Oferuję realizację zamówienia za cenę:
............................................... zł brutto (słownie: …...........................................................................);
Wartość oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w szczególności:
zakładany zysk, należne podatki, składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, których
naliczenie i pobranie wynika z obowiązujących przepisów.
Oświadczam, że zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w zapytaniu ofertowym i
Umowie.
Oświadczam, że posiadam kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia,
oraz spełniam wszystkie wymagania przewidziane w Zapytaniu Ofertowym.
Oświadczam, że zamówienie wykonam osobiście.
Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do należytego wykonania zamówienia.
Pozostaję związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni od ostatecznego upływu terminu składania ofert.
Oferta wraz z załącznikami zawiera …................. stron.
….........................................
miejscowość i data

…………………………………………………………
czytelny podpis osoby upoważnionej

Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego Nr 1047696
FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ

Lp.

Przedmiot
zamówienia

1.

Usługa programistyczna
w ramach powierzonych
obowiązków Senior
Developera/Team
Leadera zespołu
programującego w
językach C++/Rust

j.m.

1 rbh

Stawka
netto za
j.m.

Przewidywana
krotność j.m.

Wartość
netto

Stawka
VAT

Wartość
brutto

2560

RAZEM:

Wartość oferty należy wyliczyć według następujących zasad:
1. Wykonawca winien określić wartość netto za jednostkę miary z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku oraz stawkę podatku VAT.
2. Ceny jednostkowe powinny uwzględniać zysk, oraz wszystkie inne koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia z wyłączeniem podatku od towarów i usług VAT.
3. Wartość netto należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku mnożąc wartość netto za
jednostkę miary przez ilość przewidywanych jednostek miary.
4. Wartość brutto stanowi iloczyn wartości netto i stawki podatku VAT.
5. Wartość pozycji RAZEM stanowi cenę za realizację przedmiotu zamówienia.
UWAGA: Wykonawcy korzystający ze zwolnienia podmiotowego w zakresie VAT w kolumnie „wartość
brutto” wpisują kwotę wartości netto.
Wykonawcy, którzy realizują zamówienia odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w
ramach działalności wykonywanej osobiście w kolumnie „wartość netto” wpisują kwotę wartości brutto
ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, jeżeli obowiązek ich naliczenia i odprowadzenia
wynika z obowiązujących przepisów.

….........................................
miejscowość i data

…………………………………………………………
czytelny podpis osoby upoważnionej

Załącznik Nr 3 do Zapytania Ofertowego Nr 1047696
Zamawiający:
SIMTERACT Sp. z o.o.
ul. B. Dobrzańskiego 3
20-262 Lublin
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Z POWODU ISTNIENIA KONFLIKTU INTERESÓW
Składając ofertę w postępowaniu Nr 1047696 usługę programistyczną, oświadczam, że Wykonawca:
…............................................................................................................................................................
(IMIĘ I NAZWISKO/PEŁNA NAZWA WYKONAWCY, NR NIP/KRS/REGON)
z siedzibą w/zamieszkały w* ….............................................................................................................
(ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY)
…............................................................................................................................................................
(NR TELEFONU, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ)
- spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące wiedzy i doświadczenia, sytuacji finansowej oraz
potencjału technicznego i osobowego;
- nie jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo poprzez wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub
osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
….........................................
Miejscowość, data

……………………………………………………
czytelny podpis osoby upoważnionej

Załącznik Nr 4 do Zapytania Ofertowego Nr 1047696
UMOWA …………………………………..

zawarta w dniu ………………………………………… roku w Rzeszowie pomiędzy stronami:
SIMTERACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą 20-262 Lublin,
ul. B. Dobrzańskiego 3, NIP: 9462665230, REGON: 366109153, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS
pod numerem 0000653426,
Reprezentowaną przez Marcina Jaśkiewicza – Prezesa Zarządu
zwaną dalej „ Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę programistyczną w ramach
powierzonych obowiązków Senior Developera/Team Leadera zespołu programującego w językach
C++/Rust, zwaną w dalszej części umowy „Przedmiotem Umowy”.
2. W ramach Przedmiotu Umowy, do zadań Wykonawcy należeć będą:
• Zaprojektowanie architektury systemu i przygotowanie metody przechowywania danych
• Przygotowanie środowiska programistyczno-graficznego
• Testy skuteczności i inteligentnych metodologii
• Implementacja środowiska inteligentnej metodologii realizacji
• Stworzenie systemów poruszania się pojazdów i sieci mapy
• Optymalizacja i rozpraszanie systemu
• Opracowanie wersji demo systemu dla prezentacji klientom
• Udział w pracach realizowanych przez pracowników zespołu programistów;
• Kompleksowy nadzór nad całością prac programistycznych.
3. Przewidywany wymiar roboczogodzin w całym okresie realizacji umowy wynosi 2560 rbh.
4. Przedmiot Umowy będzie wykonywany w biurze Spółki w Rzeszowie przy ul. Jana i Jędrzeja
Śniadeckich 20D/7 lub innym miejscu na terenie Polski, wskazanym przez Zamawiającego.
5. Zamawiający zapewnia Wykonawcy wszelkie materiały i narzędzia niezbędne do wykonania
Przedmiotu Umowy z obowiązkiem rozliczenia niezwłocznie po zakończeniu realizacji umowy
6. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do należytego
wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca oświadcza ponadto, że Przedmiot Umowy wykona
osobiście.

§2
1. Strony postanawiają, iż w przypadku opracowywania przez Wykonawcę projektów (np. utworów,
programów komputerowych, wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii
układów scalonych), które będą podlegały ochronie na podstawie przepisów dotyczących własności
intelektualnej (w tym prawa autorskiego i praw pokrewnych lub prawa własności przemysłowej) w
ramach wynagrodzenia określonego w §6 wszelkie przenaszalne prawa dotyczące tych projektów
przechodzą z chwilą ustalenia tych projektów (w tym również w częściach nieskończonych i cząstkowych)
na Zamawiającego tj. Wykonawca przenosi na Zamawiającego bezterminowo oraz bez jakichkolwiek
ograniczeń (w tym terytorialnych) autorskie prawa majątkowe i prawa własności przemysłowej do
Projektów, prawo do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie praw zależnych do Projektów oraz
rozporządzania i korzystania z opracowań Projektów.
2. Zamawiający uzyskuje prawo do rozporządzania oraz wykorzystywania Projektów (oraz pozostałych
praw określonych w ust 1) na wszystkich, znanych w dniu podpisywania Umowy polach eksploatacji, a w
szczególności:
a) wykorzystywania projektów do prowadzenia portali i serwisów internetowych;
b) opracowywania i wdrażania projektów do produkcji lub sprzedaży;
c) wytwarzania produktów na bazie projektów;
d) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Projektów - wielokrotnego, nieograniczonego w czasie
wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Projektów, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
e) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Projekty utrwalono wprowadzenie
do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Projektów;
f) w zakresie rozpowszechniania Projektów - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Projektów w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
g) wprowadzenia zapisu do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, także ogólnie
dostępnych w rodzaju Internet;
h) uzyskiwania patentów, praw ochronnych lub praw z rejestracji;
3. Z chwilą ustalenia Projektu lub jego części prawa uprawnienie do pobierania pożytków i innych
dochodów, jakie przynoszą Projekty przechodzą na Zamawiającego.
4. Wykonawca udziela zgody na publiczne udostępnienie Projektów. Wykonawca oświadcza, iż nie będzie
korzystał z autorskich prawa osobistych do Projektów, rezygnuje z nadzoru autorskiego oraz zezwala na
dokonanie obróbki,
w tym dokonywania zmian w Projektach.
5. Przeniesienie prawa następuje z chwilą ustalenia Projektu. Niewymagana jest do sporządzenia
oświadczenia o przyjęciu forma pisemna. Na Zamawiającego przechodzi również własność egzemplarza
Projektów.
6. W trakcie wykonywania obowiązków prowadzących do wykonania Projektu, Wykonawca zobowiązuje
się do nie naruszania jakichkolwiek praw osób trzecich.
7. Wynagrodzenie określone w §3 obejmuje wszystkie pola eksploatacji.
§3

Całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie z
zapytaniem ofertowym i specyfikacją szczegółową zawartą w ofercie, wynosi .................. złotych brutto
(słownie: ..............................................................................................................).
2. Wartość umowy zawiera wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w szczególności
zakładany zysk, wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do
wyników prac realizowanych w ramach umowy, należne podatki oraz składki na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne, jeżeli obowiązek ich naliczenia i odprowadzenia wynika z obowiązujących przepisów.
3. Wynagrodzenie płatne będzie w częściach za okresy miesięczne, w wysokości odpowiadającej ilości
przepracowanych roboczogodzin w danym miesiącu.
4. Płatności będą dokonywane za miesiąc „z dołu” przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze VAT/rachunku, w terminie do 7 dni od daty wystawienia faktury VAT/rachunku.
5. Podstawę do wystawienia faktury VAT/rachunku stanowi podpisany przez Strony protokół odbioru
częściowego zawierający ustalenia dotyczące prac zrealizowanych w danym miesiącu.
6. Za prace niewykonane lub wykonane nierzetelnie wynagrodzenie nie przysługuje.
§4
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:
a) Przedmiotu Umowy – w sytuacji zmniejszenia albo zwiększenia zakresu zadań niezbędnych do
wykonania Przedmiotu Umowy;
b) Wynagrodzenia – w sytuacji zmniejszenia lub zwiększenia ilości roboczogodzin wskazanych w § 1 ust. 3
umowy.
c) Nieistotnych zmian umowy, które mogą mieć na celu w szczególności usunięcie oczywistych omyłek
pisarskich, lub błędów redakcyjnych i są rozumiane jako zmiany, która w wypadku wprowadzenia na
etapie postępowania ofertowego nie wpłynęłyby ani na wynik tego postępowania, ani na krąg podmiotów
mogących złożyć ofertę.
2. Każda ze Stron może wnioskować o wprowadzenie zmian w zakresie określonym w ust. 1 składając
stosowny wniosek wraz z uzasadnieniem.
§5
1. Wykonawca w czasie obowiązywania niniejszej umowy nie może prowadzić działalności konkurencyjnej
wobec Zamawiającego ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz
podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji). Zakaz konkurencji może być ograniczony
jedynie po uprzednim pisemnym zezwoleniu Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania niniejszej umowy, a także po jej rozwiązaniu lub
wygaśnięcia, do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji strategicznych, programowych,
technologicznych, technicznych, informatycznych, handlowych, organizacyjnych, finansowych,
personalnych i prawnych dotyczących Zamawiającego oraz jego klientów, nieujawnionych do wiadomości
publicznej przez Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną.

3. Jakiekolwiek przekazywanie, ujawnianie, rozpowszechnianie, wykorzystywanie, zbywanie albo
oferowanie zbycia tajemnicy przedsiębiorstwa wymaga uprzedniego pisemnego zezwolenia
Zamawiającego.
4. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu
Zamawiającemu wszelkich dokumentów innych materiałów dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa, a w
szczególności dotyczące Klientów Zamawiającego, najpóźniej w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.
5. Jakiekolwiek naruszenie przez Wykonawcę zakazu konkurencji lub tajemnicy przedsiębiorstwa
traktowane będzie, jako ciężkie naruszenie warunków Umowy, a nadto spowoduje odpowiedzialność
odszkodowawczą i karną.
§6
Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135) przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 81/83 oraz Ministerstwo Rozwoju z siedzibą w
Warszawie przy pl. Trzech Krzyży 3/5, za pośrednictwem SIMTERACT Sp. z o.o., w celach związanych z
obsługą umowy UDA-POPW.01.01.02-06-0010/17-00 dotyczącej projektu „Simteract – Inteligentny
System Ruchu Drogowego na potrzeby Symulatorów i gier wideo” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
2014-2020 Osi Priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.1 Platformy Startowe dla
nowych pomysłów Poddziałania 1.1.2. Rozwój Startupów w Polsce Wschodniej.
§7
1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. z
zastrzeżeniem umownego warunku.
2. Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia lub za zgodnym oświadczeniem na zasadzie porozumieniem stron.
3. Oświadczenie w przedmiocie wypowiedzenia umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§8
1. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks
Cywilny.
3. Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać
polubownie w drodze negocjacji. W razie braku możliwości osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia,
spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze Stron.
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