
 
ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 08.01.2018r. 

 

 

I. Podmiot prowadzący Zapytanie ofertowe  

 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny  

ul. Kilińskiego1;  

47-303 Krapkowice  

NIP: 190052018  

 

II. Określenie przedmiotu Zapytania ofertowego: opracowanie dokumentacji i szkolenie w następującym zakresie:  

 
Nazwa Opis przedmiotu zamówienia 

dokumenty wewnętrzne do 

„Sklepu internetowego” 

W oparciu o:  

• ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.  

(z poźn. zm.);  

• ustawę kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (z poźn. zm.)  

• inne właściwe przepisy prawa krajowego;  

 

opracowanie Regulaminu sklepu internetowego, Polityka Prywatności.  

dokumenty wewnętrzne w 

zakresie praw autorskich i 

pokrewnych 

W oparciu o:  

• ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.;  

• ustawę kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (z poźn. zm.);  

• inne właściwe przepisy prawa krajowego;  

 

opracowanie wg. indywidulanych potrzeb: zgody na publikację wizerunku, 

zgody na publikację zdjęć lub innych materiałów autorskich i praw pokrewnych, 

umowa cywilna z przeniesieniem praw autorskich itp.  

Szkolenie dla 

pracowników biura 

Stowarzyszenia Kraina św. 

Anny 

1 godzina szkoleniowa =  

45 min 

 

➢ Forma zajęć: wykład/warsztaty  

➢ Czas trwania: do 8 godzin szkoleniowych 

 

Liczba uczestników: do 7 osób  

• Podstawowe regulacje prawne praw autorskich;  

• Prawo autorskie w perspektywie organizacji pozarządowej;  

• Kogo i co chroni prawo autorskie;  

• Okoliczności i sposoby sięgania do twórczości innych;  

• Dorobek autorów w Internecie - konsekwencje nieprawidłowego wykorzystania;  

• Pola eksploatacji wizerunku – kluczowe zagadnienia;  

• Praca grupowa wypracowanie dokumentów wewnętrznych dla Stowarzyszenia 

Kraina św. Anny (dodatkowe zadanie);  

 

 
III. Miejsce i termin zgłoszenia wykonania przedmiotu zapytania  

 

Oferent przedstawi Stowarzyszeniu propozycję cenową wraz z ofertą szczegółową i dodatkowymi informacjami, mające 

wpływ na wybór oferenta, najpóźniej do 17.01.2018r. , do godziny 15:00 na adres e-mail: asystent@annaland.pl   

1. Kwalifikacje z zakresu praw autorskich i praw pokrewnych, prawa cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną;   

2. Doświadczenie w przeprowadzeniu tego typu szkoleń  

 

mailto:asystent@annaland.pl


IV. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami  

 

Alicja Schwarzer Telefon 77 44 67 130, e-mail: asystent@annaland.pl  

 

V. Termin wykonania przedmiotu zapytania 

  

• Termin wykonania zamówienia: styczeń 2018r.  

• Miejsce realizacji: obszar Stowarzyszenia Kraina św. Anny.  

 

VI. Kryteria wyboru oferty, obejmują m.in.:  

 

• najniższą cenę brutto za dany przedmiot;  

• przedstawione kwalifikacje;  

• przedstawione doświadczenie;  

 

VII. Klauzule:  

• A. Stowarzyszenie dokona wyboru Wykonawcy na podstawie złożonych ofert.  

• B. Stowarzyszenie zastrzega możliwość zmiany ilości, bądź rezygnacji z zapytania bez podania przyczyny.  

• C. Stowarzyszenie dopuszcza składanie ofert częściowych i wyboru kilku wykonawców.  

• D. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest 

ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku.  

 

Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych Stowarzyszenia Kraina św. Anny. 
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