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Załącznik nr 1 

 
 
(nazwa i adres wykonawcy)  

 

OFERTA 

 
 Zamawiający: 
 Politechnika Gdańska   
 ul. Narutowicza 11/12 
 80-233 Gdańsk 

  
1. Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczącego złożenia oferty na: wykonanie filmów 

animowanych przedstawiających modele reakcji chemicznych w ramach projektu eUczelnia  

o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro. 

2. My niżej podpisani:  

imię .......................... nazwisko ......................... 

 

imię .......................... nazwisko ......................... 

 
działający w imieniu i na rzecz: 

 

Pełna nazwa : 
 
e-mail: 

Adres: 

REGON nr  NIP nr 

Nr telefonu: Nr faksu: 

Nazwa banku: 
 

Nr rachunku bankowego: 
 

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami w załączniku nr 3 do zapytania 
ofertowego, za cenę: 

brutto ...........................PLN (słownie PLN:  .................................................................. .......) 
łącznie z podatkiem VAT 

zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. 
3. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminach wskazanych w pkt IV zapytania 

ofertowego. 
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4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik 2 do 
zapytania ofertowego. Nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku 
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

5. Akceptujemy warunki płatności wskazane w umowie stanowiącej załącznik nr 2 do 
zapytania ofertowego. 

6. Okres ważności oferty wynosi ……………………………………. 
 
 
 
 
.................., dn. ......................................                                             ..................................................... 

                                          (podpis i pieczątka wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 

 
Umowa  

 (WZÓR) 

Nr postępowania:  

 

Zawarta w dniu .....................................  

w Gdańsku na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) pomiędzy: 

Politechniką Gdańską, z siedzibą przy ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, 

NIP: 584-020-35-93; REGON: 000001620 

reprezentowaną na mocy pełnomocnictwa Rektora przez: 

………………………… - ………………………………………… 

zwaną dalej Zamawiającym, oraz 

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

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

                                          (pełna nazwa Wykonawcy wraz z adresem) 

 

CEIDG/KRS: …………………..NIP: ...................................; REGON: ......................................... 

reprezentowanym przez: 

..................................................... - ...................................................................... 

zwanym dalej Wykonawcą. 

§ 1 

Przedmiot umowy. 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie 7 krótkich (do 60 sekund) filmów animowanych 

przedstawiających modele następujących reakcji chemicznych: 
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a. Reakcje substytucji elektrofilowej – nitrowanie, alkilowanie, sulfonowanie 

b. Reakcje SN1 i SN2  

c. Reakcja eliminacji E1 i E2 

2. Szczegółowy opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 do 

umowy. 

3. Usługi określone w załączniku nr 1 do umowy muszą być wykonywane z należytą 

starannością. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność merytoryczną filmów. 

 
§ 2 

 
Terminy umowne. 

 
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy w ciągu 40 dni od dnia zawarcia umowy 

§ 3 

Sposób realizacji umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy z najwyższą starannością, 

efektywnością oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową. 

2. W gestii Wykonawcy leży zapewnienie materiałów oraz informacji niezbędnych do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1niniejszej umowy. 

3. Wykonawca w terminie 20 dni od dnia zawarcia umowy przygotuje scenopisy filmów 

animowanych zgodnie z poziomem szczegółowości scenopisów określonym w załączniku nr 1 

do umowy i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej 

na adres ……………………….. 

4. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od otrzymania scenopisów filmów animowanych 

poinformuje Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ………………. o ich 

akceptacji bądź zgłosi uwagi. 

5. W przypadku zgłoszenia uwag do scenopisów, Wykonawca w terminie 3 kolejnych dni 

roboczych od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu 

uwzględni uwagi Zamawiającego i przedstawi scenopisy filmów animowanych do ponownej 

akceptacji. 

6. Procedura określona w ust. 4 i 5 może zostać powtórzona maksymalnie 1 raz. 
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7. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do ostatecznej akceptacji filmy animowane, które 

przygotował na podstawie zaakceptowanych scenopisów. 

8. Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od otrzymania filmu animowanego poinformuje 

Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ……………………. o jego 

akceptacji bądź zgłosi uwagi. 

9. Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego i przedstawi film animowany do ponownej 

akceptacji. 

10. Procedura określona w ust. 8 i 9 może zostać powtórzona maksymalnie 1 raz. 

11. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego mieszczącej się przy 

ul. Narutowicza 11/12 w Gdańsku do pokoju wskazanego przez Zamawiającego, bez 

uszkodzeń. 

12. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o planowanej dostawie przedmiotu umowy do 

siedziby Zamawiającego. Powiadomienie powinno nastąpić za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres ………………….. nie później niż na 3 dni kalendarzowych przed 

planowanym terminem dostarczenia przedmiotu umowy. Dostawa odbędzie się w terminie 

i w godzinach ustalonych z przedstawicielem Zamawiającego. 

13. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi poprzez podpisanie przez przedstawicieli Zamawiającego 

i Wykonawcy protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń. 

14. Jeżeli w wyniku sprawdzenia dostarczonego towaru Zamawiający stwierdzi wady 

i niezgodność z wymaganiami określonymi w § 1 oraz ustaleniami, niezwłocznie poinformuje 

o tym Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy zgodnego 

z wymaganiami wolnego od wad, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia 

uwag do przedmiotu umowy. 

15. Osobami wyznaczonymi do kontaktów w ramach umowy oraz dokonania odbioru przedmiotu 

umowy są 

a. Ze strony Zamawiającego 

…………………………………….. tel. ……………………….. e-mail ……………………… 

b. Ze strony Wykonawcy: 

…………………………………….. tel. ……………………….. e-mail ……………………… 

16. Akceptacje, uwagi, projekty będą przekazywane drogą elektroniczną na adresy e-mail 

wskazane w umowie. 
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17. Jeśli strony uznają, że realizacja przedmiotu umowy wymaga osobistych konsultacji, spotkania 

będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego, w terminach uzgodnionych przez strony 

z co najmniej dwudniowym (w dni robocze) wyprzedzeniem. 

§ 4 

Wynagrodzenie. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, strony ustalają wynagrodzenie 

w kwocie brutto: ............................................. PLN, (słownie .................................................PLN), 

2. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem stałym dla zakresu określonego w § 1. 

3. Wynagrodzenie określone w ust.1 jest zgodne ze złożoną ofertą i obejmuje wszystkie elementy 

cenotwórcze, wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu umowy i które zostały 

określone w zapytaniu ofertowym. 

4. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze na 

podstawie odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 

5. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem w terminie 21 od dnia otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

6. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§ 5 

Kary umowne. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

◦ w przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy terminu, o którym mowa 

w § 2 umowy w wysokości 200 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

◦ za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 25% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy 

2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 25% 

wynagrodzenia brutto za odstąpienie Zamawiającego od Umowy z przyczyn zawinionych przez 

Zamawiającego z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 145 ustawy Pzp. 

3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane działaniem siły wyższej. 

4. Jako siły wyższe uznane zostają, w szczególności: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy 

transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie 

leży poza zasięgiem i kontrolą Stron. 
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5. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy 

wysokość szkody przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych lub jeżeli szkoda 

powstanie z innego tytułu. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej z przysługującego mu 

wynagrodzenia. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca rażąco naruszy postanowienia niniejszej umowy lub pomimo 

trzykrotnej reklamacji i uwag zgłoszonych na piśmie przez Zamawiającego umowa nadal nie 

będzie wykonywana przez Wykonawcę z należytą starannością i rzetelnością, Zamawiający jest 

uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem na przyszłość z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

8. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w terminie 30 dni od momentu otrzymania 

przez stronę wiadomości o wystąpieniu okoliczności determinujących odstąpienie. 

 

§ 6 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca  -  w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 umowy,  przenosi na 

Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych  do projektów graficznych, scenopisów 

i filmów animowanych wytworzonych w ramach realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa 

w § 1 umowy, zwanych dalej „utworami” oraz prawa własności egzemplarzy utworów 

stanowiących ej przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2000 r nr 80, poz. 904 z późn. zm.) na 

wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, w tym:  

a. W  zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu- wytwarzanie dowolną 

techniką, egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową niezależnie od formatu zapisu;  

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono 

– wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  

c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 

i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym 

d. udostępnienie utworu w Internecie, 

jak również przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw 

zależnych do utworów na polach eksploatacji wskazanych powyżej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, iż twórcy utworów objętych przedmiotem umowy 

nie będą wykonywać przysługujących im osobistych praw autorskich do utworów objętych 



 

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013. 

 

 
 

 

Politechnika Gdańska 

ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk 

 
Biuro Projektu 

tel. (058) 348 63 84 

www.euczelnia.pg.gda.pl 

 

 

przedmiotem umowy względem  Zamawiającego, jego licencjobiorców oraz następców 

prawnych. W szczególności Zamawiający i wyżej wymienione podmioty będą miały prawo do 

korzystania z utworów bez oznaczania autorstwa tych materiałów, swobodnego dokonywania 

zmian i modyfikacji w utworach itd.. 

3. Wykonawca odpowiada za wady prawne utworów objętych przedmiotem umowy na zasadzie 

ryzyka. 

4. Strony ustalają, iż roszczenia z tytułu rękojmi za wady utworów objętych przedmiotem umowy 

wygasają po upływie 3 lat od daty odbioru. 

5. Wykonawca oświadcza, że  wykonanie przez niego niniejszej umowy, w szczególności 

przeniesienie praw, o których mowa  nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, 

w szczególności praw własności przemysłowej, intelektualnej, praw autorskich i praw 

pokrewnych. Wykonawca oświadcza również, że wykonanie niniejszej umowy nie będzie 

prowadzić do wypełnienia znamion czynu nieuczciwej konkurencji, w szczególności nie 

stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa osoby trzeciej. 

6. Zamawiający nie ponosi i nie będzie ponosić odpowiedzialności za naruszenie praw osób 

trzecich w związku z realizacją niniejszej umowy. 

 

§ 7 

Zmiany umowy 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności 

zgody drugiej strony oraz zachowania formy pisemnej. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli 

przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

2. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności ani przeniesienia 

praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie 

3. Oferta Wykonawcy oraz zapytanie ofertowe są integralną częścią Umowy. 

4. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd 

powszechny, według prawa polskiego. 

5. Za dni robocze przyjmuje się  dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo 

wolnych od pracy w godzinach 7:30 – 15:30 
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6. Strony mają obowiązek informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy,  

a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego  

i jeden dla Wykonawcy. 

 

WYKONAWCA :                                                                                        ZAMAWIAJĄCY: 

 

Załączniki: 
1. Szczegółowy opis, zakres I warunki realizacji przedmiotu umowy; 
2. Oferta Wykonawcy; 
3. Zapytanie ofertowe. 
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Załącznik nr 3 

Załącznik nr 1 do umowy 

WIRTUALNE LABORATORIA CHEMICZNE 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest produkcja 7 krótkich (do 60 sekund) filmów animowanych 

przedstawiających modele następujących reakcji chemicznych: 

Reakcje substytucji elektrofilowej – nitrowanie, alkilowanie, sulfonowanie 

1. Reakcje SN1 i SN2  

2. Reakcja eliminacji E1 i E2 

Przykładowe opisy reakcji będące punktem wyjścia do przygotowania scenopisów zawiera 

załącznik nr 1. 

Filmy mogą zostać zrealizowane w dowolnej technologii animacji komputerowej 3D. Filmy mają mieć 

charakter edukacyjny (pomoc naukowa) i popularnonaukowy (prezentacja zagadnienia szerszej grupie 

odbiorców). Ich celem jest przekazanie materiału dydaktycznego w sposób przystępny i atrakcyjny 

wizualnie. Poprzez przystępność rozumie się, że materiał będzie interesujący również dla adresata, który 

nie dysponuje wiedzą chemiczną.  

Przykłady realizacji oddające wymagany poziom kompleksowości przedstawia załącznik nr 2. Realizacje 

wykazane w załączniku nr 2 służą jako materiał poglądowy i nie stanowią opisu przedmiotu 

zamówienia oraz jego zakresu. 

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA 
Każdy film będzie zawierał następujące elementy wspólne: 

1. Trójwymiarowe modele cząsteczek substancji chemicznych - obiekty uczestniczące w reakcjach 

 Wymagania: 

1. Modele prezentowanych cząsteczek muszą odwzorowywać proporcję wielkości atomów
1
 

                                                      

1. 1
 http://en.wikipedia.org/wiki/Atomic_radii_of_the_elements_%28data_page%29 
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2. Schemat kolorystyczny (kolory przypisane poszczególnym atomom), musi być spójny we 

wszystkich filmach, dokładna paleta kolorów zostanie skonsultowana z Zamawiającym 

w trakcie realizacji etapu II.  

3. Wizualizacja wiązań odwzorowywać będzie ich krotność (pojedyncze / podwójne / potrójne) 

2. Mechanizmy interakcji w ramach obiektu i pomiędzy obiektami  

a. obroty cząsteczek,  

b. rozerwanie wiązania,  

c. odłączenie fragmentu cząsteczki,  

d. przyłączenie fragmentu cząsteczki  

e. utworzenie wiązania  

Propozycje wizualizacji interakcji wymienionych powyżej zaproponuje wykonawca w trakcie realizacji 

etapu II.  

3. Wykres energii reakcji 

Dla reakcji SN1, SN2 prezentujemy dodatkowy element animacji - wykres energii reakcji w postaci krzywej 

zamieszczonej w dwuwymiarowym układzie współrzędnych. W trakcie animacji reakcji na krzywej 

odwzorowany będzie przesuwający się punkt. Prędkość przesuwania punktu po krzywej jest zmienna. 

Zamawiający dostarczy modele krzywych dla każdego filmu. Na każdej krzywej zaznaczone będą punkty 

o charakterze przełomowym, istotne informacyjnie.  

Znalezienie się w takim punkcie wymagać będzie wyróżnienia. Wyróżnienie zostanie osiągnięte poprzez 

zastosowanie jednej z metod wymienionych poniżej bądź ich kombinacji:  

1. wyświetlenie dodatkowej informacji w polu opisu,  

2. wyświetlenie dodatkowej informacji przy punkcie na krzywej, 

3. przeniesienie uwagi odbiorcy na widok krzywej, np. poprzez efekt zbliżenia 

 Sposób realizacji efektu wyróżnienia zaproponuje Wykonawca 

4. Pole informacyjne  

Pole służy do prezentowania dodatkowej informacji tekstowej. Mogą być na nim wymienione etapy reakcji 

- z wyraźnym wskazaniem (np. poprzez podświetlanie aktywnego elementu), który etap jest prezentowany. 

Pole tekstowe może też być użyte do prezentowania dodatkowej informacji związanej z mechanizmem 

wykresu energii. Na początku prezentacji w polu zostanie wyświetlona prosta legenda, przedstawiająca 

schemat kolorystyczny (kolory przyporządkowane atomem) 
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5. Pole napisów 

Część obszaru musi pozostać zarezerwowana na pole napisów. Pole to ma służyć do dodania 

w przyszłości napisów z zewnętrznego pliku tekstowego, co umożliwi łatwą internacjonalizację treści oraz 

dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Układ elementów na ekranie i ich wzajemne proporcje zostaną zaproponowane przez wykonawcę 

w trakcie realizacji etapu I. Przykładowy układ przedstawia ryc.1 

 

Ryc.1 Przykładowa makieta układu informacji na ekranie – wersja z wykresem energii 
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  Ryc.2 Przykładowa makieta układu informacji na ekranie – wersja bez wykresu energii 

 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA 
 

Zamówienie realizowane jest w dwóch etapach: 

1. Przygotowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu scenopisów do wszystkich filmów. 

 

Wymagany poziom szczegółowości scenopisu obejmuje: 

 Wszystkie cząsteczki biorące udział w reakcji 

 Wszystkie zmiany, którym podlegają animowane elementy (np. oderwanie, przyłączenie, 

przemieszczenie elementów) 

 Modyfikacje widoku i perspektywy (np. obroty, zbliżenia) 

 

2. Realizacja materiału filmowego na podstawie zaakceptowanych scenorysów 
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Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji 

zamówienia. Wykonawca ma prawo do konsultacji merytorycznych z osobą wskazaną przez 

Zamawiającego.  

Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 40 dni od dnia zawarcia umowy. W gestii 

Wykonawcy leży zapewnienie materiałów oraz informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

WYMAGANIA TECHNICZNE  
 

Materiały video zostaną wygenerowane do rozdzielczości 1900x1080px 

Filmy zostaną przekazane Zamawiającemu, jako pliki multimedialne w uzgodnionym przez strony 

standardowym formacie nieskompresowanym. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet materiałów źródłowych w formacie natywnym dla 

technologii, w której zostały wykonane.  

Komplet materiałów (filmy wraz z materiałami źródłowymi) zostanie dostarczony w postaci dwóch 

zestawów płyt DVD 

WYMAGANIA FORMALNE I PRAWNE 
 

Wykonawca dostarczy pisemne oświadczenie, że filmy wykonane w ramach niniejszego zamówienia 

stanowią jego wyłączną własność, są rezultatem jego twórczości i nie są obciążone prawami osób trzecich 

oraz że praw takich nie naruszają. 

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do 

nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania oraz rozporządzania filmami w całości 

i w fragmentach w kraju i za granicą oraz udzieli Zamawiającemu wyłącznego prawa zezwalania na 

wykonanie autorskich praw zależnych w zakresie zgodnym z treścią umowy.  

Wykonawca ma obowiązek uwzględnić i wprowadzić wszystkie uwagi zgłoszone przez Zamawiającego na 

etapie przedstawionych Zamawiającemu scenopisów. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność merytoryczną filmów.  
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ZAŁĄCZNIK 1 – PRZYKŁADOWE OPISY REAKCJI CHEMICZNYCH 
 

 

 http://pl.wikipedia.org/wiki/Nitrowanie 

 http://pl.wikipedia.org/wiki/Reakcja_SN1 

 http://pl.wikipedia.org/wiki/Reakcja_SN2 

 http://pl.wikipedia.org/wiki/Eliminacja_%28chemia%29 

 

ZAŁĄCZNIK 2 – PRZYKŁADOWE REALIZACJE 
 

 http://www.youtube.com/watch?v=JmcVgE2WKBE 

 http://www.youtube.com/watch?v=h5xvaP6bIZI 

 http://www.youtube.com/watch?v=r8o2EO0xl8s 

 http://www.youtube.com/watch?v=QAyriElN-30 

 

Załącznik nr 1 zawiera przykładowe opisy reakcji chemicznych. Opisy te służą jako materiał 

poglądowy i nie stanowią zakresu przedmiotu zamówienia. 

Realizacje wykazane w załączniku nr 2 służą jako materiał poglądowy i nie stanowią opisu 

przedmiotu zamówienia oraz jego zakresu. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Nitrowanie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Reakcja_SN1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Reakcja_SN2
http://pl.wikipedia.org/wiki/Eliminacja_%28chemia%29
http://www.youtube.com/watch?v=JmcVgE2WKBE
http://www.youtube.com/watch?v=h5xvaP6bIZI
http://www.youtube.com/watch?v=r8o2EO0xl8s
http://www.youtube.com/watch?v=QAyriElN-30


 

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013. 

 

 
 

 

Politechnika Gdańska 

ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk 

 
Biuro Projektu 

tel. (058) 348 63 84 

www.euczelnia.pg.gda.pl 

 

 

 
Załącznik nr 4 

 
 
 

Formularz cenowy 
 
 

Lp. Przedmiot zamówienia Wartość netto [PLN] Wartość brutto [PLN] 

1 Wykonanie filmów 
animowanych 
przedstawiających modele 
reakcji chemicznych zgodnie 
z opisem przedmiotu 
zamówienia określonym w 
załączniku nr 3 do zapytania 
ofertowego. 

  

 Razem   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
.................., dn. ......................................                                             ..................................................... 

                                          (podpis i pieczątka wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY - WZÓR 

 

Stwierdza się, że zgodnie z treścią Umowy z dnia ………………. , której przedmiotem jest wykonanie 

filmów animowanych przedstawiających modele reakcji chemicznych w ramach projektu eUczelnia, 

powyższy przedmiot umowy został dostarczony zgodnie/ niezgodnie z umową.  

 

Uwagi: 

…………………………………………..………………………………………………………………………… 

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

 

Przedmiot Umowy został zrealizowany bez zastrzeżeń. 

ZAMAWIAJĄCY po otrzymaniu faktury dokona przelewu na konto WYKONAWCY. 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla ZAMAWIAJĄCEGO 

I WYKONAWCY. 

 

STRONA PRZEKAZUJĄCA           STRONA ODBIERAJĄCA 

 

……………………………………                       ……………………………….. 

 


