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Poufność 

Informacje zawarte w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty oraz załączonych do niego dokumentach mogą stanowić 
informacje chronione w rozumieniu Ustawy z dania 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1913 z późn zm.). 
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I. WARUNKI OGÓLNE 

1. Dokumenty składające się na Zaproszenie do złożenia oferty, zwane dalej „Zaproszeniem” lub 
„Zapytaniem”, są własnością NRA i nie mogą być powielane w jakiejkolwiek formie bez 
uprzedniej pisemnej zgody NRA. 

2. Dokumenty te udostępniane są oferentowi przy założeniu, że informacje zawarte w treści 
dokumentów będą wykorzystane wyłącznie do przygotowania odpowiedzi. 

3. Oferentem jest podmiot, do którego skierowane jest niniejsze Zaproszenie, inny podmiot 
wskazany przez oferenta, do którego skierowane zostało zaproszenie, lub inny podmiot, który 
złożył ofertę i została ona przyjęta do rozpatrzenia w ramach postępowania przez NRA. 

4. Oferent powinien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w Zaproszeniu w celu 
prawidłowego przygotowania oferty. Oferent winien zapoznać się również z materiałami 
dostępnymi na żądanie po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności. 

5. Za dostarczenie oferty niekompletnej lub nie w pełni odpowiadającej warunkom określonym 
w Zaproszeniu pełne ryzyko, włącznie z odrzuceniem oferty, ponosi oferent. 

6. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi oferent. 
7. NRA nie będzie zwracała ofert odrzuconych lub tych, które nie zostały wybrane. 
8. Otwarcie ofert następuje bez udziału oferentów. 
9. NRA zastrzega, że: 

• ma prawo nie dokonać wyboru oferty, 

• ma prawo odwołać postępowanie na każdym jego etapie bez wyboru którejkolwiek z ofert 
bez podania przyczyny, do momentu zawarcia umowy, 

• ma prawo nie dokonać wyboru oferty z najniższą ceną, 
• ma prawo przedłużyć czas składania ofert lub czas trwania postępowania według 

własnego uznania, 
a z powyższych tytułów nie przysługują oferentowi w stosunku do NRA żadne roszczenia. 

10. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j.: Dz.U.z 2020 r., poz.1086 z późn. zm.). 

11. Wraz z wpływem ofert NRA zastrzega sobie prawo negocjacji warunków oraz ceny tak ze 
wszystkimi, jak i wybranymi przez siebie oferentami. 

12. Zaproszenie do negocjacji nie oznacza dokonania wyboru oferty przez NRA oraz nie obliguje 
do zamówienia przez NRA usługi od któregokolwiek z oferentów. 

13. Negocjacje prowadzone w ramach postępowania oraz porozumienie w zakresie wszystkich 
postanowień umowy będących przedmiotem negocjacji nie skutkują zawarciem umowy (brak 
zastosowania art. 72 § 1 Kodeksu cywilnego). 

14. Po przeprowadzeniu postępowania oraz w przypadku wyboru oferenta NRA zawiadomi go o 
wyborze, a pozostałych o zakończeniu postępowania. 

15. Do składania ofert są uprawnieni wyłącznie oferenci spełniający następujące wymogi: 
1) posiadający niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny i ekonomiczny 

oraz pracowników zdolnych do wykonania zamówienia; 
2) znajdujący się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
3) względem których nie toczy się postępowanie upadłościowe, nie ogłoszono 

upadłości, nie złożono oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego ani w 
chwili obecnej nie zachodzą przesłanki do wszczęcia wymienionych postępowań; 

 

II. KIERUJĄCY ZAPYTANIE 

Naczelna Rada Adwokacka 
Ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa, 

III. DANE KONTAKTOWE ZAWIADAMIAJĄCEGO 

Łukasz Tkacz – Dyrektor Biura NRA 
e-mail: dyrektor@nra.pl 
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Łukasz Możejko – Koordynator ds. wdrożenia i rozwoju Systemu Obsługi Adwokatury  
e-mail: koordynator@nra.pl 
Adw. Michał Szpakowski – Przewodniczący Komisji ds. Informatyzacji 
e-mail: mszpakowski@eagle.net.pl 

IV. PRZEDMIOT ZAPYTANIA I ZAKRES OFERTY 

1. Przedmiotem Zapytania jest świadczenie stałej obsługi informatycznej w zakresie administracji i 
zapewnienia bezpieczeństwa serwerów dzierżawionych przez NRA na potrzeby utrzymywania 
stron internetowych (lista stron wraz ze stosem oprogramowania wymaganym do ich 
uruchomienia przedstawiona po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności) oraz 
oprogramowania dedykowanego (opis oprogramowania wraz ze stosem oprogramowania 
wymaganym do ich uruchomienia przedstawiony po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności) 
(„Zakres A”), w ramach którego w szczególności: 
a) Oferent odpowiedzialny będzie za dostarczenie własnego lub wybór rozwiązania 

serwerowego (w tym, według ustaleń z Zamawiającym: usługi chmury, serwera wirtualnego 
lub dedykowanego serwera kolokowanego); 

b) Oferent odpowiedzialny będzie za migrację danych do nowego rozwiązania serwerowego; 
c) Oferent odpowiedzialny będzie za administrowanie oraz utrzymanie usług, domen (w 

szczególności wskazanych w Załączniku nr 3) stosu oprogramowania serwerowego, 
administrację dostępami, politykę haseł, aktualizację oprogramowania oraz inne czynności 
przyczyniające się do zwiększenia bezpieczeństwa po stronie serwerów aplikacji; w 
szczególności oprogramowanie serwerowe uwzględniało będzie rozwiązania określone przez 
NRA wskazane potencjalnemu oferentowi po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności; 

d) Oferent będzie monitorował działanie usług serwerowych przy wykorzystaniu 
skonfigurowanych automatycznych powiadomień o incydentach; 

e) Oferent będzie na bieżąco współpracował z inspektorem ochrony danych osobowych w 
zakresie bezpieczeństwa informacji, w szczególności w zakresie analizy bezpieczeństwa IT, 
procesów biznesowych w ramach organizacji i będzie przedstawiał rekomendacje w zakresie 
bezpieczeństwa IT zgodnie z najnowszą wiedzą i dobrymi praktykami ; 

f) Oferent współpracował będzie z deweloperem oprogramowania dedykowanego przy jego 
rozwoju (w ramach zebrań zespołu odbywanego raz w tygodniu w zakresie bezpieczeństwa 
usług rozwoju nowych modułów oprogramowania) w celu możliwie wczesnej eliminacji z 
oprogramowania błędów zagrażających bezpieczeństwu serwera i aplikacji. 

2. Przedmiotem Zapytania jest również udzielenie licencji lub wsparcie w udzieleniu licencji (przez 
lub od dystrybutora, partnera lub opiekuna klienta korporacji zewnętrznej) oraz administrowanie 
rozwiązaniem chmurowym polegającym na świadczeniu usług kont email, kont dedykowanej 
przestrzeni dyskowej w chmurze oraz aplikacji do telekonferencji (w trybie audio/wideo) 
oprogramowania typu Microsoft 365, Google Workspace lub podobnego dla NGOs (NRA została 
zakwalifikowana jako uprawniona organizacja przez Techsoup) dla pracowników i członków 
organów NRA w domenie nra.pl („Zakres B”). 

3. Przedmiotem Zapytania jest również świadczenie usług obsługi lokalnych zasobów IT (sieć LAN, 
dostęp do Internetu, serwis sprzętu i oprogramowania na miejscu, w tym laptopów), w tym: 
a) świadczenie pomocy helpdesk w godzinach działalności biura NRA (poniedziałek-piątek w 

godzinach 9-17); 
b) serwis raz w tygodniu w dniu otwarcia biura przez minimum 4 godziny a więcej w zależności 

od potrzeb. 
(„Zakres C”) 

4. Po złożeniu przez oferenta umowy o zachowaniu poufności, przez przekazanie do NRA  skanu 
podpisanej umowy zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1, NRA przekaże oferentowi 
odpowiedzi na ewentualne pytania umożliwiające doprecyzowanie oferty. 

5. NRA zastrzega możliwość doprecyzowania Zapytania po jego przekazaniu do oferenta. 
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6. Oferent może złożyć ofertę w Zakresie A, Zakresie B lub Zakresie C, jednakże Zamawiający 
zastrzega możliwość odrzucenia ofert złożonych w Zakresie A bez Zakresu B i w Zakresie B bez 
Zakresu A. 

7. Okres czasowy świadczenia usług musi wynosić minimum 12 miesięcy dla każdego z zakresów, 
rozpoczęcie świadczenia usług przewiduje się na kwiecień 2022 roku. 

 
 
V. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AKCEPTACJI OFERTY 

1) Wybór oferenta zostanie dokonany po przeprowadzeniu dokładnej analizy złożonych ofert pod 
względem formalnym, cenowym oraz zakresu doświadczenia oferenta przy realizacji 
analogicznych projektów. 

2) Oferent zobowiązany jest do traktowania jako poufnych wszelkich informacji, które zostaną 
mu udostępnione lub przekazane przez NRA, nie udostępniania ich w jakikolwiek sposób 
osobom trzecim bez pisemnej zgody NRA i wykorzystania ich tylko do celów określonych przy 
przygotowywaniu oferty i/lub przy realizacji umowy. 

3) Obowiązek zachowania poufności, nie dotyczy informacji: 
1) które w czasie ich ujawnienia były publicznie znane, 
2) których obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa, 

orzeczenia sądu lub decyzji innego uprawnionego organu władzy, z zastrzeżeniem 
niezwłocznego powiadomienia NRA o takim obowiązku i zabezpieczenia poufności tych 
informacji. 

4) Obowiązek zachowania poufności zostanie potwierdzony w odrębnej umowie o zachowaniu 
poufności, której wzór stanowi Załącznik nr 1. NRA zastrzega sobie prawo wykluczenia 
oferenta, jeżeli oferent nie podpisze i nie złoży wraz z ofertą umowy o poufności przekazanej 
przez NRA. 

5) NRA dokonuje oceny ofert na zamkniętym posiedzeniu Komisji ds. Informatyzacji oraz na 
zamkniętym posiedzeniu Prezydium NRA, a o wynikach powiadamia oferentów bez 
konieczności uzasadnienia swojej decyzji. 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego 

usunięciu bez pozostawienia śladów lub w formie dokumentowej z kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

2. Z zastrzeżeniem pkt IV.6 powyżej, nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani 
częściowych. 

3. Oferta powinna zawierać: 

a. nazwę i siedzibę oferenta, 
b. datę sporządzenia oferty, 
c. dane o osobie upoważnionej do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych ze 

złożoną ofertą, w tym adres do komunikacji email, 
d. propozycje cenowe wyrażone w złotych polskich (netto i brutto) i powinny wyraźnie 

wskazywać poszczególne składowe wynagrodzenia i innych świadczeń NRA na rzecz 
wykonawcy, 

e. zakres doświadczenia oferenta w zakresie objętym umową, w tym liczbę projektów 
analogicznych do stanowiących przedmiot Zapytania, realizowanych w latach 2018-
2021, 

f. podpisane oświadczenie lub skan podpisanego oświadczenia o spełnieniu warunków co 
do złożenia oferty, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zapytania. 

4. W przypadku, w którym w ramach wykonywania usług wykonane zostaną dedykowane do 
działania w ekosystemie NRA dzieła stanowiące przedmiot prawa autorskiego („Dzieło”) oferta 
musi obejmować przeniesienie praw autorskich do takiego Dzieła w pełnym zakresie znanym 
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w momencie przekazania Dzieła, przy czym wykonawcy nie będzie należne za to dodatkowe 
wynagrodzenie. 

5. Prawa autorskie do całości i poszczególnych części Dzieła zostaną przelane na NRA w ramach 
wynagrodzenia w momencie dostarczenia. Dopuszcza się wykorzystanie jako elementów 
Dzieła rozwiązań osób trzecich typu opensource lub rozwiązań płatnych, jednakże w każdym 
wypadku 
5.1. licencja na elementy Dzieła musi pozwalać na wykorzystanie ich w Dziele w sposób nie 

utrudniający realizacji praw autorskich z Dzieła ani użytkowania Dzieła; 
5.2. taka licencja nie może wymagać udostępnienia Dzieła osobom trzecim; 
5.3. taka licencja nie może zostać wypowiedziana przez uprawnionego z elementu Dzieła; 
5.4. żadne powtarzające się koszty nie będą ponoszone przez NRA; 
5.5. wszelkie koszty uzyskania takiej licencji będą ujęte jako element Wynagrodzenia 

proponowanego przez oferenta; 
5.6. Oferent zapewni, że oprogramowanie, o którym mowa powyżej musi spełniać warunki dla 

Dzieła określone w niniejszym zapytaniu. 
6. Do oferty można dołączyć: 

a. referencje klientów potwierdzające zrealizowanie zamówień analogicznych do 
Zapytania NRA 

b. przedstawienie dedykowanego zespołu do wdrożenia rozwiązania z opisem kwalifikacji 
w zakresie podobnych wdrożeń 

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Oferent pozostaje związany ofertą od upływu terminu do jej złożenia do dnia następującego 
po 60 dniach od dnia upływu terminu złożenia oferty. 

2. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu związania złożoną ofertą, NRA może 
zwrócić się do oferenta o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu ważności oferty. 

3. Nie wyrażenie przez oferenta zgody na przedłużenie terminu ważności oferty powoduje jej 
odrzucenie. 

VIII. SPOSÓB OBLICZANIA WYNAGRODZENIA ZA OFEROWANY PRZEDMIOT 
ZAPYTANIA 

1. W ofercie cenowej oferent powinien określić wynagrodzenie netto i brutto, w szczególności 
wynagrodzenie miesięczne (ryczałt) oraz liczbę godzin objętych takim ryczałtem jak też stawkę 
godzinową ponad ryczałt. 

2. Wynagrodzenie powinno być określone odrębnie dla każdego Zakresu A, Zakresu B i Zakresu 
C zaś w ramach tychże zakresów, jeżeli wynagrodzenie to nie składa się jedynie z 
wynagrodzenia miesięcznego, precyzować wszelkie inne jego składniki. 

3. Cena oferty powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny oraz zawierać wszelkie koszty 
związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

4. Cena powinna zostać wyrażona cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności przyjmuje się 
cenę wyrażoną słownie. 

5. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszym 
Zaproszeniu dokonywane będą w złotych polskich. 

6. NRA nie przewiduje możliwości rozliczeń w walutach obcych. 

IX. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY 

1. Ofertę należy dostarczyć pocztą kurierską lub przez posłańca za potwierdzeniem doręczenia 
do sekretariatu Biura Dyrektora NRA, Warszawa ul. Świętojerska 16, (Siedziba Naczelnej Rady 
Adwokackiej) lub mailowo na adresy: sekretariat@nra.pl, dyrektor@nra.pl oraz 
koordynator@nra.pl w terminie do dnia 10 grudnia 2021 roku do godziny 16:00. 

mailto:sekretariat@nra.pl
mailto:dyrektor@nra.pl
mailto:koordynator@nra.pl
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2. NRA może przed terminem składania ofert przedłużyć ten termin z inicjatywy własnej lub 
przychylając się do wniosku podmiotu, który z przyczyn od siebie niezależnych nie jest w stanie 
w terminie złożyć oferty. 

3. Wniosek oferenta o przedłużenie terminu składania ofert powinien wpłynąć do dnia 8 
grudnia 2021 roku do godziny 16:00. 

4. Wniosek, o którym mowa w pkt 2 i 3, złożony po terminie, może nie być uwzględniony przez 
NRA. 

5. Oferent może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez 
siebie ofertę. 

6. Powiadomienie o zmianie musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta z 
dopiskiem: „zmiana”. Ponadto do oferty z dopiskiem zmiana musi zostać dołączony dokument 
poświadczony za zgodność z oryginałem, określający osobę/osoby uprawnioną/e do 
reprezentacji oferenta. Zmiany może dokonać pełnomocnik/cy należycie umocowany/i zgodnie 
z pkt VI ppkt. 11. 

7. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone na piśmie. Pismo powinno jasno określać 
której oferty ono dotyczy. 

8. W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty, rozpoznawana będzie ostatnia 
oferta, wedle daty wpływu, złożona w terminie wskazanym w pkt 1. 

9. Oferent nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert. 

X. WEZWANIE DO UZUPEŁNIENIA LUB WYJAŚNIEŃ 

1. W przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez oferenta dokumentów jest niepełna, lub 
zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w Zapytaniu, NRA może w 
uzasadnionych przypadkach zwrócić się do oferenta o uzupełnienie braków lub udzielenie 
wyjaśnień na piśmie, w wyznaczonym terminie. 

2. NRA zastrzega sobie prawo poprawienia w tekście oferty oczywistej omyłki pisarskiej i omyłki 
rachunkowej w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym oferenta, w którego ofercie 
wystąpiła. Oferent ma prawo wnieść zastrzeżenia w terminie 3 dni roboczych od dnia 
otrzymania informacji od NRA. Po upływie tego terminu brak uwag ze strony oferenta 
traktowany będzie jako akceptacja poprawki. Jeżeli omyłka w obliczeniu ceny polega na 
błędnym zastosowaniu przez oferenta stawki VAT NRA zwraca się do oferenta o poprawienie 
błędu w terminie 3 dni roboczych. 

XI. INFORMACJE NA TEMAT UMOWY, KTÓRA ZOSTANIE ZAWARTA Z WYBRANYM 
OFERENTEM 

1. Wraz z ofertą oferent przedstawia projekt umowy na wykonanie dzieła. Projekt nie jest wiążący 
dla NRA. NRA może dokonać zmian w projekcie a nawet przedstawić inny projekt umowy na 
wykonanie dzieła. 

2. NRA zastrzega, że w trakcie negocjacji warunków umowy nie mogą być wprowadzone 
postanowienia mniej korzystne dla NRA niż określone w Zapytaniu. 

XII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

 

Załącznik nr 1 - Projekt umowy o zachowaniu poufności 
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków
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Załącznik nr 1 do Zapytania – Umowa o zachowaniu poufności. 
 
 

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 
 

Niniejsza umowa o zachowaniu poufności (“Umowa”) została zawarta w Warszawie, w dniu [•] 
pomiędzy: 

 
Naczelną Radą Adwokacką z siedzibą w Warszawie, ul. Świętojerska 16, 00 – 202 Warszawa, NIP: 
5260034369, reprezentowaną przez: [•] 

zwaną dalej „NRA” lub „Stroną Ujawniającą” 
 
a 
 
[pełne dane oferenta]  

zwaną dalej „Oferentem” lub „Stroną Otrzymującą” 
 
każda z nich zwana indywidualnie jako “Strona” oraz łącznie “Strony”. 
 
Zważywszy, że: 

• Oferent, w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia stałej obsługi 
informatycznej w zakresie wskazanym w zapytaniu NRA chciałby złożyć ofertę w zakresie 
objętym powyższym zapytaniem (dalej: „Proponowana Współpraca”); 

• w ramach postępowania ofertowego oraz dalszych negocjacji dot. Proponowanej Współpracy 
NRA będzie mogło ujawnić informacje mające charakter poufny 

 
Strony zawierają niniejszą umowę 
 
1. Informacje Poufne 

1.1. Określenie “Informacje Poufne” oznacza wszelkie informacje ujawnione przez Stronę 
Ujawniającą Stronie Otrzymującej bezpośrednio lub pośrednio, w związku z Proponowaną 
Współpracą, na piśmie, ustnie, graficznie, przez transmisję lub zapis audio elektronicznie, lub 
za pomocą jakichkolwiek innych mediów, lub w jakiejkolwiek innej formie, które są (i) 
oznaczone lub wskazane jako „poufne” lub „prawnie zastrzeżone” lub (ii) są z natury rzeczy 
informacjami nieujawnionymi publicznie, prawnie chronionymi lub poufnymi. Dla uniknięcia 
wątpliwości, wszelkie informacje dotyczące faktu odbywania oraz treści rozmów Stron są 
Informacjami Poufnymi. 

1.2. Niniejsza Umowa nie stanowi obowiązku ujawnienia Informacji Poufnej przez NRA. Ujawnienie 
Informacji Poufnej nie stanowi przeniesienia prawa ani udzielenia licencji związanej z prawem 
własności przemysłowej, prawem autorskim ani jakimkolwiek innym prawem o charakterze 
własności intelektualnej przez żadną ze Stron ani nie będzie imputowane ani domniemane z 
zachowania Strony zgodnie z niniejszą Umową. 

1.3. Informacja nie będzie uznana za Informacje Poufne jeżeli: 
1.3.1. jest lub stała się informacją publicznie dostępną, jednak nie w wyniku naruszenia 

niniejszej Umowy przez Stronę Otrzymującą; 
1.3.2. Strona Otrzymująca przed ujawnieniem takiej informacji przez Stronę Ujawniającą była 

w posiadaniu tej informacji lub na późniejszym etapie wejdzie w posiadanie takiej 
informacji z źródła innego niż Strona Ujawniająca, jeżeli ujawniający nie był zobowiązany 
do zachowania poufności; 

1.3.3. Strona Otrzymująca niezależnie od użycia lub odwoływania się do Informacji Poufnych 
wytworzy daną informację; 
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1.3.4. ujawnienie danej informacji jest wymagane odpowiednimi przepisami prawa i nie ma 
możliwości zaskarżenia takiego obowiązku; 

1.3.5. Strona Otrzymująca ujawniła Informacje Poufne za uprzednią zgodą Strony 
Ujawniającej. 

2. Obowiązki Strony Otrzymującej 
2.1. W związku z udostępnianiem przez Stronę Ujawniającą Informacji Poufnych, Strona 

Otrzymująca zobowiązana jest: 
2.1.1. zachować w poufności Informacje Poufne; 
2.1.2. posługiwać się Informacjami Poufnymi wyłącznie w związku z Proponowaną 

Współpracą; 
2.1.3. podjąć rozsądne środki w celu ochrony Informacji Poufnych przed nieuprawnionym 

ujawnieniem i tym samym naruszeniem postanowień niniejszej Umowy; oraz 
2.1.4. niezwłocznie poinformować Stronę Ujawniającą o uzyskaniu wiedzy o nieuprawnionym 

ujawnieniu Informacji Poufnych. 
2.2. Strona Otrzymująca zobowiązuje się do nieujawniania jakichkolwiek Informacji Poufnych 

wobec swoich Przedstawicieli (jak zdefiniowano poniżej), poza Przedstawicielami którzy 
współpracują lub są konsultowani przy Proponowanej Współpracy oraz pod warunkiem, że  

2.2.1. Strona Otrzymująca powinna informować każdy podmiot, któremu ujawnia Informacje 
Poufne, że przedmiotowa informacja ma charakter poufny oraz  

2.2.2. osoba otrzymująca zobowiązana jest do zachowania poufności na poziomie nie niższym 
niż w niniejszej Umowie. Strona Otrzymująca odpowiada za działanie takich osób jak za 
działanie własne a obowiązki Strony Otrzymującej dotyczą odpowiednio również takich 
Przedstawicieli. 

2.3. Termin “Przedstawiciele” oznacza podmioty powiązane Strony oraz członków organów, 
dyrektorów, urzędników, pracowników, partnerów, agentów, przedstawicieli, konsultantów i 
doradców Strony oraz podmiotów powiązanych Strony. 

2.4. Na pisemne żądanie Strony Ujawniającej, Strona Otrzymująca powinna niezwłocznie: 
2.4.1. zwrócić Stronie Ujawniającej lub, według uznania Strony Ujawniającej, zniszczyć 

wszystkie Informacje Poufne otrzymane przez Stronę Otrzymującą, które są w jej 
posiadaniu i / lub kontroli; 

2.4.2. zniszczyć lub trwale usunąć wszystkie dostarczone jej kopie lub kopie wytworzone przez 
nią, jej dyrektorów, funkcjonariuszy i pracowników oraz innych Przedstawicieli, w 
zakresie, w jakim odzwierciedlają one Informacje Poufne. Wszelkie kopie przechowywane 
w komputerach lub systemach elektronicznych powinny być zniszczone w zakresie, w 
jakim jest to praktycznie możliwe 

2.4.3. Niezależnie od postanowień punktu 2.4.1, Strona Otrzymująca lub osoby, którym 
ujawniono Informacje Poufne, nie będą zobowiązane do zwrotu lub zniszczenia Informacji 
Poufnych, wymaganych do zachowania przez prawo lub przepisy, w tym przepisy lub 
regulacje organu nadzoru, organu samorządowego bądź giełdy papierów wartościowych 
obowiązujące taki podmiot, bądź też jakikolwiek właściwy sąd, o ile takie Informacje 
Poufne i materiały będą traktowane jako poufne, z zastrzeżeniem warunków 
wewnętrznych zasad i procedur dotyczących przechowywania dokumentów Strony 
Otrzymującej oraz zgodnie z niniejszą Umową. 

3. Obowiązki Strony Ujawniającej 
Strona Ujawniająca oświadcza i zapewnia Stronę Otrzymującą, że ma prawo i / lub upoważnienie 
do dostarczenia Informacji Poufnych Stronie Otrzymującej i jej Przedstawicielom, nie naruszając 
żadnych ogólnych przepisów prawa lub zobowiązań stron trzecich w zakresie poufności. 

4. Dozwolone Ujawnienie 
4.1. Strona Otrzymująca i jej Przedstawiciele mogą ujawnić Informacje Poufne w minimalnym 

zakresie wymaganym przez: 
4.1.1. jakikolwiek nakaz dowolnego sądu właściwej jurysdykcji lub jakiegokolwiek właściwego 

organu sądowego, rządowego, regulacyjnego lub samorządowego, chyba że możliwe jest 
zaskarżenie takiego orzeczenia; 
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4.1.2. zasady stosownego organu dopuszczającego do obrotu giełdowego lub giełdy papierów 
wartościowych; lub 

4.1.3. przepisy prawa. 
5. Kary Umowne 

5.1. Naruszenie jakiegokolwiek z obowiązków lub zakazów określonych w niniejszej Umowie przez 
Stronę Otrzymującą uprawnia Stronę Ujawniającą do żądania od Strony Otrzymującej zapłaty 
kary umownej w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy 
przypadek naruszenia.  

5.2. Strona Ujawniająca jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 
zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych. 

6. Okres Obowiązywania 
Umowa zawarta jest na okres jednego roku. Zobowiązania w zakresie poufności w niniejszej 
Umowie będą obowiązywać przez okres obowiązywania Umowy oraz przez dwa lata od daty jej 
wygaśnięcia lub rozwiązania, niezależnie od przyczyny.  

7. Postanowienia Końcowe 
7.1. W przypadku sporów wynikających z niniejszej Umowy lub z nią związanych, taki spór zostanie 

ostatecznie rozstrzygnięty przez polski sąd powszechny rzeczowo właściwy dla siedziby NRA. 
7.2. Żadna ze Stron nie może przenieść niniejszej Umowy ani żadnych praw lub obowiązków z niej 

wynikających na osobę trzecią bez uprzedniej, pisemnej zgody drugiej Strony. 
7.3. Jakiekolwiek zmiany niniejszej Umowy zaproponowane przez Stronę staną się skuteczne po 

jej przyjęciu na piśmie przez drugą Stronę. 
7.4. Niniejsza Umowa oraz wszelkie obowiązki nieumowne wynikające z niniejsze Umowy lub z nią 

związane podlegają przepisom prawa polskiego i zgodnie z nimi będą interpretowane. 
7.5. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej. 
7.6. Z zastrzeżeniem przepisów polskiego prawa, w przypadku gdy którekolwiek z postanowień 

niniejszej Umowy jest lub stanie się nieważne lub niewykonalne, pozostaje to bez wpływu na 
ważność i wykonalność pozostałych postanowień niniejszej Umowy. 

7.7. Niniejsza Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej Strony. 

 
 
 
W imieniu NRA 
 
 
Podpis:   
Imię i nazwisko: [•]  
Data: ____.12.2021 rok  
 
Podpis:   
Imię i nazwisko: [•]  
Data: ____.12.2021 rok 
 
 
 
W imieniu Oferenta 

 
 
Podpis:   
Imię i nazwisko: [•] 
Data: ____.12.2021 rok  
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Załącznik nr 2 do Zapytania – Oświadczenie o spełnieniu warunków 
 

.………..................... dnia ...................... 

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

          (pieczątka firmowa)  

OŚWIADCZENIE 

Składając ofertę oświadczam, że reprezentowana przeze mnie spółka/przedsiębiorstwo: 

1) posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny i ekonomiczny oraz pracowników zdolnych 

do wykonania zamówienia 

2) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

3) w stosunku do spółki/przedsiębiorstwa nie toczy się postępowanie upadłościowe, nie ogłoszono upadłości, 

nie złożono oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego ani w chwili obecnej nie zachodzą 

przesłanki do wszczęcia wymienionych postępowań; 

 

 

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

  



NACZELNA RADA ADWOKACKA 

5 

 

Załącznik nr 3 do Zapytania – Lista domen 
 
Spis domen w home.pl 
• adwokatura.biz.pl 
• adwokatura.com.pl 
• adwokatura.eu 
• adwokatura.info.pl 
• adwokatura.net.pl 
• adwokatura.org.pl 
• adwokatura.pl 
o archiwum.adwokatura.pl 
o lodz.adwokatura.pl (przekierowanie na serwer home ORA Łódź) 
o newsletter.adwokatura.pl 
o olsztyn.adwokatura.pl (przekierowanie na serwer home ORA Olsztyn) 
o kza.adwokatura.pl (przekierowanie rekordem) 
o lublin.adwokatura.pl (przekierowanie rekordem) 
o wsd.adwokatura.pl (przekierowanie rekordem) 
o rejestr.adwokatura.pl (przekierowanie rekordem do rejestradwokatow.pl) 
o old.rejestr.adwokatura.pl (przekierowanie rekordem- nie działa) 
• aplikanci.org.pl 
• aplikanci.pl 
• findalawyer.pl 
• nra.pl 
o bip.nra.pl 
o zasieg.nra.pl 
o centrummediacji.nra.pl (przekierowanie rekordem) 
o www.centrummediacji.nra.pl (przekierowanie rekordem) 
o panelcm.nra.pl (przekierowanie rekordem) 
o eset.nra.pl (przekierowanie rekordem) 
o mailserver.nra.pl (przekierowanie rekordem) 
o vpn.nra.pl (przekierowanie rekordem) 
o sbs.nra.pl (przekierowanie rekordem) 
• palestra.com.pl 
• palestra.info.pl 
• palestra.org.pl 
• palestra.pl (przekierowanie na zewnętrzny serwer firmy obsługującej) 
o czasopismo.palestra.pl 
o en.palestra.pl 
o muzeum.palestra.pl 
o oba.palestra.pl 
• zapytajadwokata.pl 
 
  
Spis domen w nazwa.pl 
• rejestr-adwokatow.net.pl 
• rejestr-adwokatow.com.pl 
• rejestr-adwokatow.eu 
• rejestradwokatow.pl 
• e-magazynadwokat.pl 
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• e-magazynadwokat.com.pl 
• e-magazynadwokat.com 
• e-magazynadwokat.eu 
• nrawarszawa.pl 
• rejestr-adwokatow.pl 
• rejestradwokatow.com.pl 
• rejestradwokatow.eu 
• zajrzyjdoadwokata.pl (przekierowanie na zewnętrzny serwer DNS) 
• zajrzyjdoadwokata.com.pl 
• zajrzyjdoadwokata.com 
• emagazynadwokat.pl 
• emagazynadwokat.com.pl 
 


