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I.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

1.  Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest: 

„MEBLE-OKMED” Demko Sp. j.  
ul. Kolejowa 13; 14-500 Braniewo 

KRS 0000140522, NIP: 582-12-98-233, REGON: 170348122  

 

2. Numer postępowania: 3/ZO/2023 

Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 

Wszelkie materiały dotyczące postępowania, dostarczone przez Wykonawców, nie podlegają zwrotowi. 

3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 

Zbigniew Kosiński e – mail: zbigniew.kosinski@mebleokmed.pl tel: +48 538 519 300 
II.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych  

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,   

2. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia  11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. 

poz.1129 z późn.zm.) 

3. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione przez umieszczenie w Bazie Konkurencyjności: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  oraz   

na stronie internetowej Zamawiającego  www.mebleokmed.pl  

 

III.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Rozwiązania Informatycznego 
zawierającego następujące Produkty: 

1. Analiza Rozwiązania Informatycznego oraz opracowanie dokumentów analitycznych tj. specyfikacji 

biznesowej i technicznej, w tym: 

a) opracowanie Analizy Przedwdrożeniowej zawierającej projekt funkcjonalny Rozwiązania 

Informatycznego, który będzie zgodny z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w dokumencie 

Opisu Przedmiotu Zamówienia, 

b) opracowanie Projektu Technicznego dla Rozwiązania Informatycznego, który będzie zgodny z 

wymaganiami Zamawiającego zawartymi w dokumencie Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

2. Przeprowadzenie wdrożenia Rozwiązania Informatycznego, wynikiem którego będzie: 

a) zbudowanie Rozwiązania Informatycznego zgodnie z założeniami Zamawiającego oraz opracowanymi 

dokumentami analitycznymi, 

b) przygotowanie planu wdrożenia  

c) wykonanie prac integracyjnych, 

d) usunięcie nieprawidłowości w okresie stabilizacji. 

3. Dostarczenie licencji dla Rozwiązania Informatycznego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi 

w dokumencie Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

4. Dostarczenie Planu Testów i Scenariuszy Testowych Rozwiązania Informatycznego. 

mailto:zbigniew.kosinski@mebleokmed.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.mebleokmed.pl/
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5. Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Zamawiającego zgodnie z wymaganiami oraz zasadami 

przyjętymi w Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

6. Dostarczenie Dokumentacji dla wdrożonego w ramach niniejszego Zamówienia Rozwiązania 

Informatycznego. 

7. Świadczenie Usług gwarancyjnych dla Rozwiązania Informatycznego. 

8. Dostarczenie kodów źródłowych Rozwiązania Informatycznego. 

2. W każdym przypadku, gdy w treści niniejszego Zapytania ofertowego, w szczególności z Opisu przedmiotu 
zamówienia posłużono się wskazaniem producenta, nazwą własną wyrobu (produktu, materiału itp.), normą  
lub innym wyróżnikiem, który mógłby identyfikować konkretny wyrób wykonawca ma prawo zaoferować 
produkty (np. wyrób, urządzenie, materiał, normę) równoważne. Posłużenie się w opisie przedmiotu 
zamówienia wskazanymi powyżej określeniami, miało na celu wyłącznie, wskazanie produktu, którego 
parametry stanowią wymagany poziom (standard) jakości. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 
opisanym, pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości, a wykonawca udowodni w 
swojej ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w 
zapytaniu ofertowym. 

3. Ofertę należy złożyć na cały zakres przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 
częściowych ani wariantowych. Celem postępowania jest wybór wykonawcy na wykonanie całego zakresu 
zamówienia. W przypadku podziału zamówienia np. na poszczególne dostawy, Zamawiający miałby trudności 
w skoordynowaniu działań różnych dostawców realizujących poszczególne części zamówienia, co mogłoby 
poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia i zwiększeniem kosztów wykonania zamówienia oraz 
wydłużeniem czasu jego realizacji. Brak podziału zamówienia na części nie utrudnia udziału podmiotom z 
sektora małych i średnich przedsiębiorstw.   

4. Kody CPV    

    48000000-8   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne  

    48900000-7   Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 

    48517000-5  Pakiety oprogramowania informatycznego 

    72000000-5   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 

 

IV. TERMIN REALIZACJI – 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.  

 

V. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA. 

1. Z postępowania wyklucza się podmioty powiązane z Zamawiającym kapitałowo i osobowo. 

2. Na potwierdzenie braku przesłanek wykluczenia, Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie o braku 

powiązań osobowych i kapitałowych według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego. 

Oświadczenie powinno być podpisane przez osobę uprawnioną do jego reprezentowania. 

3. Wykonawcy składający ofertę wspólnie (konsorcjum) składają Oświadczenie o braku powiązań osobowych  

i kapitałowych, odrębnie dla każdego członka konsorcjum.  

4. Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych od podwykonawców. 

Podwykonawca Wykonawcy składa oświadczenie Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania 

czynności w ramach niniejszego zamówienia. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy 
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zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 

z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu 

dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

 z odrębnych przepisów. 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.  

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.  

3) Zdolności technicznej i zawodowej 

 

Na potwierdzenie posiadania doświadczenia Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu otwarcia ofert (jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie),  należycie wykonał 

(a  w  przypadku świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  nadal  wykonuje) co najmniej jedną usługę wdrożenia 

rozwiązań e-commerce zintegrowane z ERP wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem 

dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego 

dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, 

a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 

wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. 

 

VII.TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ:  

1. Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni, od dnia wskazanego jako termin składania ofert. 

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIĄJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW: 

1. Forma i zasady porozumiewania się: 

1) oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie 

lub drogą elektroniczną, 

2) jeśli przekazanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nastąpiło w inny sposób niż pisemnie, 

każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania, 

3) ilekroć Zamawiający wprowadza obowiązek zachowania formy pisemnej, oznacza to konieczność jej 

zachowania pod rygorem nieważności, 

4) Wykonawca zobowiązany jest przekazywać dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje w sposób umożliwiający zapoznanie się przez Zamawiającego z ich treścią, tj. w dni robocze,  

w godz. 8
00 –15

00
, 

5) strony zobowiązane są informować siebie nawzajem o każdej zmianie adresów oraz innych danych 

teleadresowych, w tym adresów e-mailowych. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz 

informacje przekazane na ostatnio podany adres Wykonawcy będą uznawane za skutecznie złożone. 
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2. Udzielanie informacji dotyczących treści Zapytania ofertowego, wprowadzania ewentualnych zmian do projektu 

umowy oraz jego modyfikacje: 

1) Wykonawca może zwrócić się pisemnie lub drogą elektroniczną do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

Zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli odpowiedzi na zadane pytanie lub wniosek o wyjaśnienie treści 

Zapytania ofertowego, o ile zostało ono przekazane Zamawiającemu nie później niż 4 dni przed upływem 

terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia pytania, które wpłynie po 

tym terminie bez odpowiedzi; 

2) Zamawiający odpowie na zadane przez Wykonawców pytania najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem 

składania ofert; 

3) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść 

Zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę Zapytania ofertowego Zamawiający przekaże drogą elektroniczną 

niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano treść zapytania oraz opublikuje na swojej 

stronie internetowej (bez podawania źródła zapytania) oraz w Bazie konkurencyjności; 

4) jeżeli w wyniku zmiany treści Zapytania ofertowego jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 

w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje drogą elektroniczną o tym 

Wykonawców, którym przekazano Zapytanie ofertowe. 

 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY: 

1. Ofertę stanowią następujące załączniki i oświadczenia: 

1) Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 2; 

2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – Załącznik nr 3;   

3) Klauzula RODO- Załącznik nr 5. 

4) Poświadczenia należytego wykonania zamówienia (referencje) 

2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub w formie skanu oferty na adres e-mail: oferty@mebleokmed.pl lub za pomocą Bazy 

Konkurencyjności.  

Dopuszcza się podpisanie oferty podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (za pomocą dowodu 

osobistego). 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum) muszą ustanowić 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania 

ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia oraz spełnić następujące warunki: 

1) pełnomocnictwo należy przedłożyć z ofertą, umowę konsorcjum można przedłożyć przed podpisaniem 

umowy; 

2) treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania; 

3) umowa konsorcjum powinna zawierać klauzulę o solidarnej odpowiedzialności uczestników konsorcjum 

wobec Zamawiającego; 

4) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

4. Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być naniesione czytelnie oraz parafowane przez osobę (osoby) 

podpisujące ofertę –  w przeciwnym wypadku nie będą uwzględnione. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 
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7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania zamówień dodatkowych ani uzupełniających/podobnych. 

9. Zamawiający dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia. 

10. Oferta i wszystkie załączone do niej dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/y 

upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy  

11. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty zawierające informacje były ponumerowane.   

12. Jeżeli w terminie określonym w Zapytaniu ofertowym Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, bądź złoży 

dokumenty zawierające błędy  –  Zamawiający może wezwać go do ich uzupełniania w wyznaczonym terminie, 

chyba że pomimo ich uzupełnienia oferta i tak zostałaby odrzucona lub konieczne będzie unieważnienie 

postępowania. 

13. Ofertę wraz z załącznikami, składaną w formie pisemnej  należy umieścić w nieprzejrzystej, zamkniętej 

kopercie/paczce, zaadresowanej na adres Zamawiającego i oznaczyć: „Oferta w postępowaniu na: 

„Pozyskanie i wdrożenie Rozwiązania informatycznego do rozwoju działalności w branży e- commerce” - Nr 

spr. 3/ZO/2023” 

W przypadku składania oferty pocztą elektroniczną należy powyższe oznaczenie wskazać jako temat e- maila:  

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 07.03.2023 r. GODZ. 13:00 (wstawić termin wyznaczony na składanie ofert).  

14. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany 

winny być przekazane Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie  

o wprowadzeniu zmian powinno być złożone   z dodatkowym oznaczeniem: ZMIANA OFERTY. 

15. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną ofertę składając odpowiednie 

oświadczenie z dodatkowym oznaczeniem: WYCOFANIE OFERTY. 

16. Wykonawca może zastrzec zawarte w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie 

składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 

17. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY: 

1) Cena będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Należy ją podać w polskich 

złotych. 

2) Wykonawca poda cenę ofertową za całość zamówienia w ust. 1 Formularza ofertowego stanowiącego 

załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.  

3) W cenie powinien być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT).  

4) W przypadku podania rozbieżnie ceny ofertowej liczbowo i słownie za prawidłową uznaje się cenę 

podaną słownie.  

 

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADNIA I OTWARCIA OFERT: 

1. Oferty należy składać do dnia 07.03.2023 r. do godz. 13.00 na adres Zamawiającego lub na adres e – mail: 

oferty@mebleokmed.pl lub za pomocą Bazy Konkurencyjności.  

2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godz. 14.00  

w siedzibie Zamawiającego.  
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XI.OPIS SPOSOBU OCENY OFERTY: 

1. Zamawiający przewiduje następujące kryteria oceny ofert : 

a) Cena – 40 % 

Ocena nastąpi według wzoru: 

Najniższa cena brutto 

-----------------------------         x 40 (punktów) 

Cena brutto oferty badanej 

 

b) Koszt – 10% 

Ocena nastąpi według wzoru: 

Najniższy koszt brutto + 1 

-----------------------------         x 10 (punktów) 

Koszt brutto oferty badanej + 1 

 

W ramach niniejszego kryterium Zamawiający będzie oceniał koszt licencji zewnętrznych jakie będą niezbędne do 

wdrożenia Rozwiązania Informatycznego, a których koszt będzie spoczywał na Zamawiającym po wdrożeniu. 

Wykonawca ma obowiązek podać w Formularzu ofertowym koszt wszystkich licencji, praw autorskich, innych 

uprawnień jakie będą niezbędne do prawidłowego działania Rozwiązania Informatycznego w skali jednego roku z 

wyszczególnieniem czego koszt dotyczy. W przypadku niepodania kosztu w formularzu ofertowym przyjmuje się, 

że zostanie on poniesiony przez Wykonawcę w cenie oferty.   

 

c) Doświadczenie – 30 % 

 

Za dodatkowe udokumentowane doświadczenie potwierdzające wykonanie wdrożenia rozwiązań e- commerce 

zintegrowanych z ERP w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu otwarcia ofert (jeżeli  okres  prowadzenia  

działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie),  ponad doświadczenie wykazane na potwierdzenie spełniania warunku 

udziału w postępowaniu, Wykonawca może uzyskać następującą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert: 

Za wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat pięciu wdrożeń i powyżej – 30 pkt,  

Za wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat od trzech do czterech wdrożeń - 20 pkt,  

Za wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat dwóch wdrożeń - 10 pkt. 

 

Na potwierdzenie spełniania kryterium oceny ofert Wykonawca do oferty załączy dowody określające, czy te 

dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały 

wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z 

przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w 

przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. 
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d) Bezpłatne wsparcie techniczne w okresie gwarancji– 10 % 

 
W ramach kryterium oceny ofert Wykonawca zadeklaruje w ofercie bezpłatne wsparcie wyrażone w ilości miesięcy 

udzielonego bezpłatnego wsparcia po dokonaniu przez Strony Odbioru Końcowego Rozwiązania Informatycznego 

w okresie gwarancji.   

Za zaoferowanie wsparcia 24 miesięcy i dłużej Wykonawca uzyska 10 pkt,  

Za zaoferowanie wsparcia pomiędzy 12 miesięcy a 23 miesięcy Wykonawca uzyska – 8 pkt,  

Za zaoferowanie bezpłatnego wsparcia pomiędzy 6 miesięcy a 11 miesięcy Wykonawca uzyska – 5 pkt. 

 

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje bezpłatne wsparcie techniczne w okresie gwarancji poniżej 6 miesięcy 

lub nie wskaże w ofercie zadeklarowanego okresu gwarancji uzyska 0 pkt.  

Celem uniknięcia wątpliwości wskazanie długości bezpłatnego wsparcia technicznego w okresie gwarancji nie 

wpływa na samą długość okresu gwarancji. Wymagany okres samej gwarancji – 24 miesiące.  

 

e) Atrakcyjność – 10 %  

 

Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za legitymowanie się Wykonawcy nagrodami lub wyróżnieniami za 

wykonane strony Internetowe na poziomie min. krajowym zgodnie z następującą punktacją: 

 

Za posiadanie co najmniej 5 nagród – 10 pkt, 

Za posiadanie od 2 -4 nagród – 5 pkt. 

 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert. 

3. Zamawiający do realizacji zadania wybierze Wykonawcę z najwyżej punktowaną ofertą. 

4. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będą 

taką samą punktację, Zamawiający zaprosi Wykonawców, którzy złożyli takie oferty, do złożenia ofert 

dodatkowych. Oferty dodatkowe powinny zawierać cenę nie wyższą od pierwotnej. 

5. W toku badania i oceny przedstawionych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert, jak również Zamawiający jest uprawniony na każdym etapie postępowania zwrócić się do 

Wykonawców o uzupełnienie dokumentów niezbędnych do prawidłowej oceny złożonej oferty, w szczególności 

Wykonawcę, którego oferta została wstępnie oceniona najwyżej. 

 
XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM   

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 

XIII. OGÓLNE WARUNKI UMOWY: 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zawarł umowę 

zgodnie z treścią projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego. Wykonawca może 

na etapie składania ofert wnieść swoje uwagi oraz propozycje do zapisów umowy w formie pytań do 

Zapytania ofertowego. 



 

8 
 

2. Zmiany, które wynikają z udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi na pytania do Zapytania ofertowego, 

a mające wpływ na treść projektu umowy są dla Wykonawców wiążące. 

3. Podstawą rozliczeń między stronami będzie protokół odbioru i faktura wystawiona po wykonaniu usługi.  

4. Faktura może być doręczona drogą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego.  

5. Zamawiający dokona zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 

przewidzianym w umowie.  Wykonawca zobowiązany jest do wskazania numeru rachunku umieszczonego w 

wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy podatku VAT prowadzonym przez Krajową 

Administrację Skarbową. W przypadku braku takiego rachunku i opóźnienia w zapłacie Zamawiający 

zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu opóźnienia. 

6. Za datę zapłaty będzie uznawany dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

XIV. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy/om, którego/ych oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w Zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria oceny 

oferty dla danej części. 

2. Na podstawie warunków określonych w trakcie procesu wyboru Wykonawców, Zamawiający podpisze z 

Wykonawcą umowę w terminie nie wcześniejszym niż 5 dni od daty dokonania wyboru wykonawcy  

i przekazania mu stosownej informacji. Termin 5 – dniowy nie ma zastosowania w sytuacji, w której  

w postępowaniu została złożona tylko 1 ważna oferta. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający 

może wybrać ofertę kolejną spośród pozostałych ofert. 

 

XV. INFORMACJE KOŃCOWE: 

1. Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli: 

1) treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego, 

2) została złożona z naruszeniem Zapytania ofertowego lub warunków udziału w postępowaniu,  

3) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, 

4) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

5) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Dokumenty i informacje zawarte w Zapytaniu ofertowym mogą być wykorzystane jedynie zgodnie z ich 

przeznaczeniem. 

3. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym  

i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi, z uwzględnieniem zadawanych przez 

Wykonawców pytań i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi. 

4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od 

wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez 

Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty i nie przewiduje zwrotu kosztów udziału 

 w postępowaniu. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem 

Zamawiającego. 
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5. Jakiekolwiek ustalenia dokonane przed zawarciem umowy nie dają podstaw prawnych do składania roszczeń 

finansowych wobec Zamawiającego. 

6. Jeżeli w terminie określonym w Zapytaniu ofertowym Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, bądź złoży 

dokumenty zawierające błędy – Zamawiający może wezwać go do ich uzupełniania w wyznaczonym terminie, 

chyba że pomimo ich uzupełnienia oferta i tak zostałaby odrzucona lub konieczne będzie unieważnienie 

postępowania. 

7. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny w szczególności, gdy zaoferowana 

cena budzi wątpliwości Zamawiającego.  

8. W przypadku gdy zaoferowana cena przekracza kwotę środków przeznaczonych na realizację zamówienia 

Zamawiający może unieważnić postępowanie. 

9. Wykonawcy zapoznają się z Klauzulą informacyjną związaną z Rozporządzeniem 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 

(„RODO”). Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia 

wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, wynikających z RODO w 

szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane 

osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał.  

 

XVI. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:  

Oznaczenie załącznika Nazwa Załącznika 

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia   

Załącznik nr 2 Wzór Formularza Oferty 

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

Załącznik nr 4 Wzór umowy 

Załącznik nr 5 Klauzula RODO 

 


