Zapytanie ofertowe nr 1/01/2022 z dnia 20.01.2022

Ogłoszone w związku z realizacją projektu pn.” Wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozwój w
branży web2print wraz z wprowadzeniem innowacyjnych produktów
poligraficznych” w ramach Działania 3.2. Innowacje w MŚP, konkurs nr WND-RPSL.03.02.00-2409E2/20-002 w ramach RPO WŚ 2014-2020.
Zamówienie prowadzone jest zgodnie z wytycznymi dotyczących udzielania zamówień publicznych dla
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla beneficjenta
niebędącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na
podstawie art. 3. ust 1. pkt.5 Ustawy.
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
FOXSTUDIO Kamil Sikora z/s w Pszczyna (43-200) ul. Władysława Broniewskiego 3 REGON:
241469517 NIP: 6381692592
2. Osoba do kontaktu
Jolanta Krawiec, jez.jola@gmail.com
3. Tryb udzielenia zamówienia:
Zasada konkurencyjności
Szacowana wartość zamówienia: powyżej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku do towarów i usług
(VAT).
Sposób ponoszenia wydatków jest zgodny z zasadą uczciwej konkurencji.
Zapytanie ofertowe przygotowano zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
42113110 - Płyty fundamentowe
45100005-8 – Przygotowanie terenu pod budowę
45213150-9 - Roboty budowlane w zakresie biurowców
44221100-6 – Okna, drzwi i podobne elementy
45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421100-5 – Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach
5. Data ogłoszenia zapytania ofertowego
04.02.2022
6. Termin składania ofert
Oferty można składać do dnia 07.02.2022 r. do godziny 23.59.
7. Sposób składania ofert:
Decyduje data i godzina wpływu oferty do biura poprzez dowolną z poniższych form:

a) Poczta tradycyjna:
43-200 Pszczyna, Foxstudio ul. Broniewskiego 3,
b) elektroniczna:
studio@foxstudio.eu
Uwaga: w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną, załącznik 1 i 2 powinny stanowić skany
dokumentów podpisane przez osobę/ osoby upoważnioną do sporządzenia oferty. Zamawiający
akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, odt. Zaleca się aby każdy załącznik
wielostronicowy był zapisany w jednym pliku. Zaleca się aby każdy załączony plik miał nadaną inną
nazwę własną. W przypadku problemów technicznych związanych z otwarciem lub wydrukiem e-maila,
spowodowanych niezastosowaniem się do powyższych zaleceń konsekwencje powyższego obciążają
Wykonawcę, który oświadcza, iż nie będzie z tego tytułu wysuwał roszczeń względem Zamawiającego.
Liczy się data i godzina otrzymania oferty drogą elektroniczną.
c) Osobiście:
43-200 Pszczyna, Foxstudio ul. Broniewskiego 3,
Formularz ofertowy wraz z załącznikami należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną lub
dostarczyć osobiście w zaklejonej kopercie, zawierającej nazwę oraz dane teleadresowe Oferenta, z
dopiskiem (elektronicznie czyt. tytułem) „Oferta- zapytanie ofertowe nr 1/01/2022”
Oferty należy złożyć zgodnie z wzorem stanowiącym załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zapytania
ofertowego.
Wymagane jest, aby oferta była czytelnie podpisana przez Oferenta i opatrzona datą sporządzenia.
8. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup robót budowlanych ora materiałów budowlanych związanych z
uruchomieniem nowego działu produkcji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do zapytania.
9. Harmonogram realizacji zamówienia
Harmonogram projektu:
1 etap - Prace budowlane związane z fundamentami 09.02.2022 – 31.03.2022 (1 mc)
2 etap – Prefarbykacja i montaż modułów do pełnej konstrukcji 31.03.2022 – 31.05.2022 (2 mc)
3 etap – Utwardzenie terenu oraz wykonanie instalacji terenowych 31.05.2022 – 30.06.2022 (1 mc)
4 etap – Wykończenie ścian, stropów i fachu modułów zgodnie z systemem typu KNAUFF 01.07.2022
– 30.09.2022 (3 mc)
5 etap – Wykonanie stolarki okiennej 01.09.2022 – 31.10.2022 (1 mc)
6 etap – Prace wykończeniowe 01.11.2022 – 30.11.2022 (1 mc)
Termin realizacji zamówienia: do 30.11.2022 r.

10. Miejsce realizacji zamówienia:
ul. Katowicka 135
miejscowość Piasek
43-211
gmina Pszczyna
11. Warunki udziału w postępowaniu:
Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty spełniające poniższe
warunki. Niespełnienie jakiegokolwiek z niżej wymienionych warunków skutkować będzie
odrzuceniem oferty.
Warunek 1. Brak powiązań
O zamówienie może ubiegać się Oferent, który nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru oferenta a Oferentem, polegające w
szczególności na:
a. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia Oferenta,
stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Warunek 2. Wymagania formalne
Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym
przedmiotowi zamówienia oraz nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 u.p.z.p.
Warunek zostanie spełniony poprzez złożenia oświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej z podaniem numeru wpisu do właściwego rejestru. Oświadczenie o
braku wykluczeniu na podstawie art. 24 u.p.z.p.
Warunek 3. Niezbędna wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
Posiadają niezbędne doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zapytania. Na
potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawcy załączają do formularza oferty dokumenty
potwierdzające realizację w ciągu 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 5
inwestycji o charakterze budowlanym.

Spełnienie warunku weryfikowane będzie w formule spełnia/nie spełnia na podstawie
złożonego oświadczenia stanowiącego element Formularza Ofert – załącznik nr 1.
Warunek 4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie precyzuje (opisuje) sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, o treści wskazanej w formularzu ofertowym stanowiącym
Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Warunek 5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie precyzuje (opisuje) sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, o treści wskazanej w formularzu ofertowym stanowiącym
Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

12. Termin związania ofertą:
60 dni, licząc od terminu zakończenia składania ofert.
13. Oferta musi zawierać następujące elementy:
Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu oferty (załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania) wraz z pozostałymi załącznikami.
Oferta musi zawierać następujące elementy:
1. Pełne dane identyfikujące Oferenta (nazwa, adres, nr NIP),
2. Wycenę przedmiotu dostawy,
3. Datę przygotowania i termin ważności oferty,),
4. Cenę całkowitą netto i brutto dostawy,
5. Termin realizacji przedmiotu dostawy,
6. Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres email),
7. Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.
8. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
9. Oświadczenie o spełnianiu wszystkich warunków udziału w postępowaniu.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

14. Kryteria oceny ofert, zasady punktacji:
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie
następującymi kryteriami:
a) Cena – 100 % max. ilości punktów,
Razem: 100%

2. Opis sposobu kryterium oceny ofert:
a) Kryterium ceny oferty będzie rozpatrywane na podstawie ceny oferty podanej przez
Wykonawcę na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
Punkty za kryterium ceny oferty oblicza się wg poniższego wzoru:
Wartość punktowa = (cena najniższa spośród złożonych ofert/cena oferty badanej) x 100 pkt
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do
drugiego miejsca po przecinku.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 100 punktów.

3. Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z Oferentami, którzy złożyli
najkorzystniejsze oferty.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie upubliczniona na stronie internetowej
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Zamawiający podpisze z Oferentem, którego oferta została wybrana, umowę na realizację przedmiotu
zamówienia.
W przypadku, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, nie podpisze umowy na realizację
przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie
uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert.
Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferty
dodatkowe nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli zaproponowana przez
niego cena jest rażąco niska, a w szczególności jest niższa o 30% od szacowanej wartości zamówienia
lub średniej arytmetycznej wszystkich ofert złożonych przez Oferentów w postępowaniu.

15. Podstawy wykluczenia:
Z postępowania zostaną wykluczeni wykonawcy, którzy:
• nie spełnią któregokolwiek warunku udziału w postępowaniu,
• których oferty zostaną odrzucone z przyczyn wskazanych w zapytaniu ofertowym.

16. Zawarcie umowy:
1.
2.

3.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w formie pisemnej w czasie i miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.
Zamawiający wyznacza termin do podpisania umowy, tj. 30 dni od dnia wyboru dostawcy i
przekazuje go Wykonawcy przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail) lub
telefonicznej. Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od
zawarcia umowy.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
I.

Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.

1. Zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania możliwe są jedynie
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania
ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i
przypadkach:
a) zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od
towarów i usług, dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.), które wejdą w
życie po dniu zawarcia umowy;
b) zmiany warunków i terminów płatności w przypadku gdy zmiany te wynikać będą z przyczyn
niezależnych od Zamawiającego,
c) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie
dało się przewidzieć na dzień ogłoszenia zamówienia lub złożenia oferty, a które są niezbędne
do wykonania zamówienia,
d) zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku, gdy z powodów niezależnych od stron
nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie. Zamawiający przewiduje
możliwość wprowadzenia istotnych zmian w treści umowy w sprawie zamówienia na
następujących warunkach:
a. przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia
takiej zmiany, jeżeli z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
w sprawie zamówienia, nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania
przedmiotu zamówienia;
b. przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących
po stronie Zamawiającego wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;
c. gdy zaistnieją nieprzewidziane okoliczności, tzn. okoliczności, których przy zachowaniu
należytej staranności nie można było przewidzieć, zmiany będą konieczne, gdyż bez ich
dokonania świadczenie wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia nie będzie mogło być
zrealizowane, bądź nie będzie mógł zostać osiągnięty cel, dla którego miało być wykonywane;
w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia
rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia;
d. w sytuacji, gdy rezultat będący przedmiotem danego świadczenia wchodzącego
w zakres przedmiotu zamówienia będzie mógł być wykonany szybciej, bardziej efektywnie,
mniejszym nakładem sił i środków bądź przy zastosowaniu rozwiązań korzystniejszych dla
Zamawiającego z punktu widzenia kosztów wykonania przedmiotu zamówienia, kosztów
eksploatacji, niezawodności w okresie eksploatacji lub możliwości rozwoju; w takim przypadku
Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego
przedmiotem danego świadczenia;
e. powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących "siłą wyższą"), grożących rażącą
stratą w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezależnych od Zamawiającego i
wykonawcy, których nie przewidzieli oni przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia; w takim
przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu
będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia
celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu przedmiotu zamówienia;
f. wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych lub regulacji dotyczących zasad
dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wprowadzonych w życie po dniu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia; w takim przypadku Zamawiający

i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem
danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem dostosowania go
do zmienionego stanu prawnego;
g. zaistnienia, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia, przypadku siły wyższej, przez którą,
na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy jako zdarzenie zewnętrzne wobec łączącego
Zamawiającego i wykonawcę stosunku prawnego:
charakterze od nich niezależnym,
którego nie mogli przewidzieć przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia,
którego nie można uniknąć, ani któremu nie mogli zapobiec przy zachowaniu należytej
staranności,
której nie można przypisać Zamawiającemu lub wykonawcy.
Za siłę wyższą uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe,
zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków
atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub
skażenia.
W takim przypadku termin wykonania przedmiotu zamówienia może zostać przesunięty o czas
trwania siły wyższej oraz czas trwania jej następstw. W takim przypadku Zamawiający i
wykonawca mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego
przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem
dostosowania go do skutków wystąpienia siły wyższej.
h. Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian treści umowy w sprawie
zamówienia w przypadkach dozwolonych zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wskazane w pkt 1 i 2 Zapytania
zmiany będą dokonywane na wniosek Zamawiającego lub wykonawcy, za zgodą obu stron, w
formie aneksu do umowy w sprawie zamówienia sporządzonego na piśmie pod rygorem
nieważności
3. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu 1. powyżej:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego,);
b) zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości
prawnej) teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami;
c) udzielenie zamówień uzupełniających nieobjętych Przedmiotem Zamówienia

17. Upublicznienie zapytania:
a. Upublicznienie
zapytania
ma
miejsce
na
stronie
internetowej
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
b. Informacja o zmianach zapytania ofertowego, treść pytań dotyczących zapytania
ofertowego wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego oraz wyniki postępowania
upublicznione zostaną w sposób tożsamy z upublicznieniem zapytania ofertowego.
18. Pozostałe informacje:
1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez
podania przyczyny.
2. Oferent powinien zagwarantować sposób realizacji usługi korzystny z punktu widzenia
ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów,
surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji zamówienia.
3. W ramach składania wniosku o dofinansowanie złożone w niniejszym postępowaniu
oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej.

4. Dane osobowe i/ lub dokumenty podane w ramach niniejszego postępowania przez
Oferenta będą gromadzone i przetwarzane w poniższy sposób:
a. administratorem danych osobowych i/lub dokumentów będzie Zamawiający
b. dane osobowe i/lub dokumenty będą zbierane i przetwarzane w celu przeprowadzenia
niniejszego postępowania ofertowego zgodnego z zasadą konkurencyjności w ramach
ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP RPO WŚ
2014-2020 w zgodzie z art. 6 pkt 1 a, b, f RODO (tj. Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych).
c. Uprawnienie do dostępu oraz przetwarzania danych osobowych/ dokumentów
obejmuje:
• Pracowników Zamawiającego, w szczególności pracowników administrujących
niniejszym postepowaniem ofertowym, kierownika wnioskowanego projektu oraz
osoby/przedsiębiorstwa sporządzające wniosek o dofinansowanie projektu
• Pracowników uprawnionych w ramach Działania 3.2. Innowacje w MŚP RPO WŚ 20142020, w tym: Instytucji Rozliczającej lub Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej,
Wdrażającej, Monitorującej, Kontrolującej itd.
• Pracowników innych uprawnionych instytucji w tym w szczególności Urzędu Kontroli
Skarbowej, Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
• Pracowników firm, którym zlecono przeprowadzenie kontroli lub audytu projektu.
d. Dane osobowe/ dokumenty będą przechowywane przez okres niezbędny do
rozstrzygnięcia postepowania ofertowego, okres wnioskowania o udzielenie dotacji na
realizację projektu oraz w przypadku, gdy umowa o dofinansowanie projektu zostanie
zawarta przez Zamawiającego z instytucją udzielającą wsparcia w ramach konkursu w
ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP RPO WŚ 2014-2020 obejmuje również okres
realizacji projektu oraz wymagany w konkursie okres przechowywania dokumentacji
związanej z projektem, również w przypadku jego przedłużenia przez odpowiednią
instytucję w ramach konkursu.
e. Oferent posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych/ dokumentów
oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
f. Oferent ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw
przyznanych na mocy RODO.
g. Podanie przez Oferenta danych osobowych i dokumentów wskazanych w niniejszym
postępowaniu oraz wyrażenie zgody na dostęp do nich oraz ich przetwarzanie w
zakresie określonym powyżej jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych do
przeprowadzenia niniejszego postepowania ofertowego danych i dokumentów oraz
brak zgody na dostęp do nich i ich przetwarzanie wiążąca się będzie z wykluczeniem
Oferenta z postępowania ofertowego.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem
wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania wyłącznie w formie pisemnego
aneksu z następujących powodów:
a. Uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,
b. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Oferenta,
c. Okoliczności siły wyższej,
d. Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,

e. Pozostałych zmian opisanych w pkt. 16 ppkt. 3. I niniejszego zapytania.
6. Warunki płatności za dostawę będącą przedmiotem zamówienia zostaną ustalone na
etapie sporządzania umowy między Zamawiającym a Oferentem,
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
9. Procedura wynikająca z „Zasady konkurencyjności” nie przewiduje środków
odwoławczych.
10. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi podmiot ubiegający się o
zamówienie.
Zapraszamy do składania ofert.
Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

