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Nr sprawy A.I. 271-27/11                                                                       Kraków, dnia 12.07.2011 r. 
 
 

KONKURS NA STRONĘ INTERNETOW Ą  
DLA KRAKOWSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI 

REGULAMIN 
 

1. Organizator konkursu:  Krakowskie Centrum Rehabilitacji, Al. Modrzewiowa 22, 30-249 
Kraków, zwanym dalej „Organizatorem”. 

2. Wszystkie informacje dotyczące konkursu umieszczone są na stronie www.kcr.pl. 
3. Przedmiot konkursu: Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie strony internetowej dla 

Krakowskiego Centrum Rehabilitacji. 
4. Zasady konkursu: 

4.1.Konkurs skierowany jest do osób tworzących strony internetowe. W konkursie może 
wziąć udział, każda osoba tworząca strony internetowe. 

4.2.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zadaniem uczestników konkursu jest 
zaprojektowanie strony internetowej. 

4.3.Projekt strony internetowej powinien zawierać: opracowanie graficzne strony głównej, 
jak i poszczególnych podstron. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 3 do konkursu. 

4.4.Sposób przygotowania oferty: 
a) Wypełniony i podpisany formularz cenowy i oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 

do konkursu. 
b) Projekt strony internetowej Krakowskiego Centrum Rehabilitacji w formacie JPG 

/BMP/PDF/HTML na płycie CD/DVD (płyta musi być opisana tak aby można było 
zidentyfikować wykonawcę). 

4.5.Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie lub opakowaniu. Na 
opakowaniu należy umieścić następujące informacje: 
   „Nazwa i adres Wykonawcy 
  Krakowskie Centrum Rehabilitacji, znak sprawy: A.I. 271 -27/11 
               Oferta na stronę internetową” 

4.6.Termin składania ofert: Oferty należy składać nie później niż do dnia 31.07.2011 r. 
do godz. 10.00. na adres: Krakowskiego Centrum Rehabilitacji, Al. Modrzewiowa 22, 
30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja, w sekretariacie.  
Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku od 7.30 – 15.00. Oferty złożone po 
terminie nie będą otwierane. 

5. Wybór oferty:  
5.1.Organizator wybierze tylko jedną ofertę. Organizator zastrzega sobie prawo do 

niewybrania żadnej oferty i unieważnienia konkursu. 
5.2.Przy wyborze oferty Organizator kierować się będzie następującymi kryteriami: 

a) Wygląd strony, oraz zakładek – ogólne wrażenia estetyczne strony, 
b) Cena wykonania strony wraz z jej wdrożeniem (cenę należy podać w kwocie brutto 

za całość wykonania projektu wraz z jej wdrożeniem oraz uruchomieniem na 
domenie Organizatora) 



c) Termin wykonania zamówienia. 
5.3.Wybór oferty nastąpi w terminie 30 dni od upływu terminu do ich złożenia. 
5.4.Organizator poinformuje wszystkich Wykonawców biorących udział w konkursie drogą 

pisemną, faksem lub drogą elektroniczną. Ponadto o wynikach konkursu Organizator 
poinformuje na swojej stronie internetowej.  

5.5.Z wybranym Wykonawcą, Organizator konkursu zawrze umowę – stanowiącą załącznik 
nr 2 do konkursu. 

6. Sposób porozumiewania się stron: 
Osobami upoważnionymi do kontaktu ze strony organizatora są: Paweł Wesołowski nr tel.: 
12 428 7384, Paweł Wypyski nr tel.: 12 428 7383  

7. Informacje dodatkowe:     
7.1.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji z wybranymi 

wykonawcami dotyczącymi w szczególności: wyglądu strony, ceny, terminu wykonania, 
oraz postanowień umowy stanowiącej załącznik nr 2.  

7.2.Projekt strony zgłoszony przez Wykonawcę w konkursie jest projektem wstępnym. 
Ostateczny projekt strony zostanie ustalony z wybranym wykonawcą przez 
Organizatora. 

7.3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny. 
7.4.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu do dnia 

upływu terminu składania ofert. O zmianach w Regulaminie zamawiający 
poinformuje na swojej stronie internetowej: www.kcr.pl. 

 
8. Załączniki: 

8.1.Formularz cenowy i oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 1 
8.2.Wzór umowy – załącznik nr 2 
8.3.Opis strony i podstron – załącznik nr 3 
8.4.Logo KCR – załącznik nr 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Numer sprawy: A.I. 271- 27/11                                                                          Załącznik nr 1 do konkursu 

 
 

………………………………… 
(Pieczęć Wykonawcy) 

 
FORMULARZ  OFERTY 

 
Nazwa (firma) Wykonawcy: ..................................…………........................................................................… 

Adres Wykonawcy (ulica, kod pocztowy, miejscowość): ............................................................................... 

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

powiat ................................................              województwo .......................................... 

Regon ............................................             NIP ..........................................................  

e-mail .............................@ ..............               Internet: .......................................................  

Telefon: ........................................        Fax: ......................................................... 

 

Składając ofertę na Konkurs na stronę internetową dla Krakowskiego Centrum Rehabilitacji zobowiązuje się 

w przypadku wyboru mojej oferty do wykonania strony internetowej, wdrożenia oraz uruchomienia na 

domenie Organizatora zgodnie z poniższymi warunkami: 

1. Cena brutto wykonania zamówienia: ............................................................................... zł brutto. 

(słownie: .......................................................................................................... zł brutto)  

W tym podatek VAT. 

2. Termin wykonania zamówienia: ...........dni od dnia zaakceptowania ostatecznego projektu strony. 

 

Oświadczam, że: 

1. Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję warunki w nim określone. 

2. Związany jestem złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

3. Zapoznałem się z treścią wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu i w pełni go 

akceptuję. Zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na określonych 

w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Organizatora.  

4. Projekt strony internetowej, który dostarczyłem na konkurs nie jest kopią żadnej innej strony.  

5. Posiadam wyłączne prawa autorskie do projektu i w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się 

do ich przeniesienia na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2.  

 

 

 

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

      Data i podpis  


