Częstochowa 06.08.2010 r.

Modyfikacja
Nr 06/POIG.8.1/2010/mod-01
dotycząca ogłoszenia z dnia 02.08.2010 r. o numerze 06/POIG.8.1/2010.
o zamówieniu na:
zakup usług prawnych związanych z przygotowaniem wzorów umów,
oraz konsultacje w zakresie prawa autorskiego
dla projektu
„Stworzenie platformy usług rejestrowania, wyszukiwania, licencjonowania
oraz pozyskiwania cyfrowych materiałów graficznych objętych prawem autorskim”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej
w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności
gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.

W związku z prośbą o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia dla postępowania ofertowego
zarejestrowanego po numerem 06/POIG.8.1/2010/ z dnia 02.08.2010 ZAMAWIAJĄCY modyfikuje pkt 4
ogłoszenia, który otrzymuje brzmienie:
Od OFERENTÓW wymaga się przygotowania z należytą starannością wzorów następujących dokumentów:
1.

Umowy partnerskiej oraz udzielenie konsultacji w zakresie zagadnień objętych tematem umowy a w
szczególności:
• zdefiniowanie ogólnych zasad partnerstwa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa;
• zdefiniowanie warunków technicznych, finansowych i prawnych dostarczania materiałów
graficznych przez ich Autorów;
• określenie praw i obowiązków Autora (jako dostawcy) ze zwróceniem szczególnej uwagi na
przepisy prawa autorskiego i praw pokrewnych;
• określenie praw i obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO (jako dystrybutora dostarczonych przez Autora
materiałów graficznych) w szczególności mając na uwadze przepisy prawa regulujące zasady
świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zapisy ustawy o ochronie danych osobowych;

2.

Regulaminu serwisu www dla klientów ZAMAWIAJĄCEGO normującego zasady korzystania z
udostępnionych usług ze zwróceniem szczególnej uwagi na:
• obowiązujące przepisy prawne dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną;
• zagadnienia związane z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych z doprecyzowaniem;
• praw i obowiązków użytkownika (odbiorcy materiałów graficznych) ;

3.

Regulaminu serwisu www dla partnerów ZAMAWIAJĄCEGO regulującego zasady korzystania z
udostępnionych przez niego usług a szczególnie:
• określenie praw i zasad dostępu do oferowanych usług z uwzględnieniem odpowiednich zapisów
regulacji prawnych
• sposobu wykorzystania i przetwarzania danych osobowych.
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W związku z wprowadzonymi zmianami ZAMAWIAJĄCY przedłuża termin składania ofert do dnia
10.08.2010r godz 17.00.
ZAMAWIAJĄCY poinformuje o modyfikacji opisu przedmiotu wszystkich OFERENTÓW którzy złożyli oferty.
OFERENCI którzy złożyli oferty przed dniem 06.08.2010 włącznie mogą dokonać jej modyfikacji przesyłając
ponownie kompletną ofertę na adres ZAMAWIAJĄCEGO podany w ogłoszeniu.
Pozostałe zapisy zawarte w ogłoszeniu nr 06/POIG.8.1/2010 nie uległy zmianie.

Częstochowa, dnia 06.08.2010 r.

Koordynator projektu
Paweł Wolański
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