Skotniki, dnia 13.08.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2.1.2/2021
na zakup dedykowanego systemu informatycznego

I.

Dane Zamawiającego:
‘’RENT-LIFT” WYNAJEM SPRZĘTU RENATA SZOKALSKA
Skotniki
Ul. Rzemieślnicza 27
95-002 Smardzew

II.

Informacje ogólne:

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje zastosowania prawa opcji.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania

zamówienia.

6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, ani zabezpieczenia należytego

wykonania umowy.
7. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.

8. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę
firm podwykonawców (o ile są znane na etapie złożenia oferty). Powierzenie
wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
9. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli

środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, nie będą wystarczające by wybrać najkorzystniejszą
ofertę.

10. Zamówienie udzielane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Innowacyjna
i konkurencyjna gospodarka, Działanie: II.1 Otoczenie biznesu, Poddziałanie: II.1.2
Profesjonalizacja usług biznesowych (typ projektu – 2) - na zakup dedykowanego
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systemu informatycznego dla przedsiębiorstwa: ‘’RENT-LIFT” WYNAJEM
SPRZĘTU RENATA SZOKALSKA udzielane w trybie postępowania ofertowego
zgodnie z zasadą konkurencyjności. Do udzielenia zamówienia nie mają
zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych.
11. Zamawiający

zakłada możliwość przeprowadzenia
z oferentem, którego oferta została wybrana.

III.

INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW
(KONSORCJA/SPÓŁKI CYWILNE):

SKŁADAJĄCYCH

negocjacji

cenowych

OFERTY

WSPÓLNIE

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (podmioty

te występujące wspólnie, zwane są dalej: „konsorcjami”).
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika

do reprezentowania ich w zapytaniu
w postępowaniu i zawarcia umowy.

ofertowym

albo

reprezentowania

3. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, dla pełnomocnika do reprezentowania

w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

4. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców,

o których mowa w ust. 1.
5. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

6. Oferta złożona przez konsorcjum musi spełniać następujące dodatkowe wymogi:

1) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała
wszystkich wykonawców występujących wspólnie;
2) oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie
i z osobna dla wszystkich podmiotów składających ofertę;
3) należy załączyć pełnomocnictwo dla reprezentowania konsorcjum, zgodnie
z ust. 3;
4) pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na
rzecz każdego i wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę.
7. W przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum:

1) formularz oferty podpisuje pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie
konsorcjum (dotyczy całego konsorcjum). W formularzu oferty w miejscu
dotyczącym wykonawcy, zaleca się wpisać informacje dotyczące wszystkich
członków konsorcjum, jak również można wpisać jedynie nazwę pełnomocnika
konsorcjum pod warunkiem, że przy nazwie swojej firmy wskaże, że działa jako
pełnomocnik konsorcjum;
2) każdy z Wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi
udokumentować, że nie podlega wykluczeniu – oświadczenie stanowiące
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wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia stanowiące załącznik nr
2 do zapytania ofertowego składa każdy z członków konsorcjum oddzielnie;
3) inne
niewymienione
dokumenty,
oświadczenia
podpisuje/parafuje
pełnomocnik lub wszyscy członkowie konsorcjum;
4) wszelka korespondencja prowadzona będzie z podmiotem występującym jako
reprezentant pozostałych (pełnomocnik).
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt V zapytania ofertowego
musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie.
9. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana,

Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy regulującej współpracę tych
wykonawców.

10. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu

(zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) Zamawiający nie dopuszcza by
Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem,
jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazanego zakresu prac.
Wykonawca ten może powołać się na doświadczenie grupy wykonawców, której
był członkiem pod warunkiem, że faktycznie i konkretnie uczestniczył w
wymaganym zakresie w realizacji wykazanej części zamówienia. Zamawiający
zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienie w zakresie
faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia
stosownych dowodów np. umowa konsorcjum, z której wynika zakres
obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.

11. W przypadku gdy wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu/umowy

większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien on wyodrębnić
je rodzajowo i podać ich wartość.

IV.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem postępowania jest zakup dedykowanego systemu informatycznego zgodnie z poniższą
specyfikacją.
Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca (Oferent) zobowiązany będzie do realizacji
następujących zadań:
1. Wykonanie niezbędnych prac programistycznych, w wyniku których opracowane zostanie
dedykowane oprogramowanie klienckie zaprojektowane z uwzględnieniem indywidualnych
potrzeb firmy. W szczególności opracowany system informatyczny musi spełniać następujące
minimalne funkcjonalności wskazane poniżej:
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•
zarządzanie zintegrowaną bazą danych kontrahentów, usług (w tym wynajmu) i towarów,
•
kompleksowe zarządzanie rejestrem wynajmu (w tym indywidualnymi kalendarzami
dostępności z uwzględnieniem informacji o rezerwacjach),
•
definiowanie własnych charakterystyk opisujących klientów,
•
tworzenie wielowariantowych ofert sprzedaży,
•
kompleksowa obsługa procesu przyjmowania i realizacji zamówień ze strony pracowników,
•
obsługa zamówień krajowych i zagranicznych,
•
zarządzanie cenami i rabatami,
•
zarządzanie korespondencją tradycyjną oraz elektroniczną,
•
pełna historia działań realizowanych przez poszczególnych pracowników firmy,
•
kompleksowe zarządzanie bazą danych posiadanych zasobów (w tym posiadanego sprzętu
oraz pracowników),
•
definiowanie własnych charakterystyk opisujących zasoby,
•
szczegółowa historia wynajmu,
•
przypomnienia o ważnych wydarzeniach (w tym wymaganych przeglądach i konserwacji,
badaniach okresowych itp.)
•
możliwość załączania dowolnych plików i notatek (w tym dokumentacji technicznej).
•
elastyczne rozliczanie usług (wynajmu),
•
kompleksowa obsługa dokumentów sprzedaży (w tym: zamówień sprzedaży, faktur proforma oraz faktur sprzedaży),
•
definiowanie własnych charakterystyk opisujących oferowane usługi i towary,
•
kompleksowe zarządzanie cennikami (w tym grupowymi i indywidualnymi),
•
możliwość częściowej realizacji lub anulowania zamówień,
•
rezerwacje zasobów (sprzętu i pracowników),
•
zarządzanie limitami kredytowymi, terminami i sposobami płatności,
•
wydruk wszystkich dokumentów w formacie PDF.
•
Możliwość wykonywania analiz oraz generowania raportów standardowych (opracowanych
podczas wdrażania systemu),
•
Możliwość samodzielnego definiowania przez użytkowników dowolnych analiz oraz
raportów (po wdrożeniu systemu),
•
Możliwość prezentacji standardowych pulpitów menedżerskich (opracowanych podczas
wdrażania systemu),
•
Możliwość samodzielnego definiowania przez użytkowników własnych pulpitów
menedżerskich (po wdrożeniu systemu),
•
Eksport analiz i raportów oraz pulpitów menedżerskich do programu MS Excel (lub
równoważnych),
•
Eksport analiz i raportów oraz pulpitów menedżerskich w formacie PDF.
Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
- 48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe,
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1) Termin realizacji przedmiotu zamówienia: maksymalnie do dnia 31 sierpnia 2021 r.
2) Przetwarzanie danych osobowych przedstawicieli Zamawiającego:
W przypadku gdy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca uzna za
niezbędne do przetwarzania dane osobowe przedstawicieli Zamawiającego lub danych
osobowych innych administratorów udostępnianych Wykonawcy przez Zamawiającego –
Wykonawca uzgodni zasady i zakres ich przetwarzania z Zamawiającym na podstawie
odrębnej umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
Wykonawca zobowiązany będzie dołożyć szczególnej staranności, aby zapewnić ochronę
powierzanych mu przez Administratora danych osobowych, zgodnie z zapisami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 (RODO) oraz
zgodnie z umową na usługę wykonania badania ewaluacyjnego.
Komunikacja Wykonawcy z podmiotami i osobami, których dane osobowe zostaną
powierzone przez Zamawiającego danych musi uwzględniać wymogi art. 12 RODO.
Przetwarzający będzie miał obowiązek przejrzystego i zrozumiałego informowania o
celach i powodach przetwarzania danych osobowych oraz fakcie zawarcia umowy
powierzenia przetwarzania z Zamawiającym.
W przypadku wystąpienia konieczności wykorzystania danych zawierających dane
osobowe, które nie znajdują się w zasobach Zamawiającego, nie zostały wskazane w
niniejszym zapytaniu ofertowym i w ofercie Wykonawcy, a które Wykonawca uzna za
niezbędne do zrealizowania celów badania i możliwe do pozyskania - należy taką
konieczność zgłosić Zamawiającemu przed rozpoczęciem ich pozyskiwania.
Każdorazowemu uzgodnieniu z Zamawiającym podlega w szczególności:
a) podstawa prawna przetwarzania oraz niezbędny zakres pozyskiwanych danych;
b) sposób pozyskania, źródło danych, z którego dane miałyby być pozyskane;
c) treść planowanej komunikacji na linii Wykonawca – zewnętrzne podmioty, jeśli
dotyczy;
d) sposób realizacji obowiązków informacyjnych zgodnie z art. 14 RODO.
Przetwarzający, w przypadku naruszenia przez niego przepisów RODO przy określaniu
celów i sposobów przetwarzania, uznawany jest za administratora w odniesieniu do tego
przetwarzania (art. 28 ust. 10 RODO) i na nim spoczywa obowiązek zapewnienia
zgodności z prawem takiego przetwarzania.
3) Obowiązek stosowania właściwych oznaczeń i logotypów:
Wykonawca zobowiązany jest oznakowania wszystkich materiałów powstających
w ramach realizacji umowy zgodnie z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta
programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” dostępnym
na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl
V.

Opis warunków udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający łącznie następujące
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warunki:
a) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz potencjał osobowy i finansowy,
b) Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do niezakłóconego
wykonywania przedmiotu zamówienia,
c) Wykaże w postaci oświadczenia że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał min. 2 usług, polegające na wdrożeniu
dedykowanego oprogramowania informatycznego
d)

Dysponuje co najmniej dwoma osobami posiadających doświadczenie we wdrażaniu
dedykowanych rozwiązań informatycznych

2. Oferta musi spełniać wszystkie poniższe warunki:
a)

Oferent musi przedstawić dowody na należyte zrealizowanie co najmniej 2 usług,
polegających na wdrożeniu dedykowanego oprogramowania informatycznego

3. W zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału:
a) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali
lub nie należycie wykonali zobowiązania wobec Zamawiającego, chyba że było to
następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności;
b) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania uchylili się
od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty lub do nie doszło do
zawarcia umowy z Zamawiającym z przyczyn leżących po stronie tego Oferenta,
4. Informacje na temat zakresu wykluczenia:
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane z 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 Wykonawcy, a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a)

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 5 % 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.
Ocena spełnienia powyższych warunków oparta będzie o zasadę spełnia- nie spełnia (1-0) i zostanie
przeprowadzona w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia Oferenta. Opis sposobu
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przygotowania oferty. Wnioskodawca składa pisemne oświadczenie wraz z kopiami dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganych warunków udziału w postępowaniu.

VI.

Opis sposobu przygotowania oferty

1. Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty
związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Oferta powinna zawierać wypełniony formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 1
do Zapytania Ofertowego.
3. Oferta powinna zawierać nazwę i adres Oferenta.
4. Oferta powinna zawierać cenę całkowitą netto i brutto.
5. Oferta musi być ważna przynajmniej przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek
Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.
6. Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego
ofertę i ostemplowana pieczęcią firmową. Każdą stronę oferty należy parafować.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane datowane własnoręcznie
przez osobę umocowaną do reprezentowania wykonawcy.
8. Każdy wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. Złożenie przez danego wykonawcę
więcej niż jednej oferty, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego
wykonawcę.
9. Wykonawca musi wskazać w ofercie te części zamówienia, które zamierza powierzyć
podwykonawcom i podać firmy podwykonawców, o ile są już znane.
10. Nie ujawnia się informacji stanowiących 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.
11. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie
zgodnie z uchwałą SN z dnia 20 października 2005 r. (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
12. W przypadku oferty składanej w formie elektronicznej – należy przesłać skan dokumentów.
Musi on obejmować ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami.
13. Oferty składane elektronicznie nie mogą być zabezpieczone hasłem.
14. Zamawiający wymaga złożenia w Ofercie następujących oświadczeń i dokumentów,
a mianowicie:
1) referencji lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnej wiedzy
i doświadczenia w zakresie objętym zamówieniem oraz spisu zasobów technicznych/
ludzkich;
2) oświadczeń Oferenta według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego, że nie zachodzą okoliczności wyłączające go z ubiegania się o zamówienie,
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w szczególności:
a) wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono jego
upadłości,
b) Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne,
c) Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
d) Oferent nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych,
e) Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
niezakłóconą realizację zamówienia,
f) Oferent nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym, z członkami
Zarządu Zamawiającego ani z innymi osobami zatrudnionymi u Zamawiającego
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań lub uczestniczącymi w imieniu
Zamawianego w przygotowaniu i realizacji zapytania ofertowego (w tym w wyborze
wykonawcy); ww. powiązania polegają w szczególności na: uczestniczeniu w spółce
jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 5 %
udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub
zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim,
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.
3) Pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy przez osobę występującą w jego imieniu
(podpisującą ofertę), jeżeli nie wynika ono z dokumentu dotyczącego wpisu do właściwego
rejestru (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).
Zaleca się, aby dokument pełnomocnictwa w swej treści zawierał co najmniej:
a) dane identyfikacyjne – w treści pełnomocnictwa należy podać dane identyfikujące osobę,
której pełnomocnictwo jest udzielane, w przypadku: osób fizycznych – seria i numer
dowodu osobistego, PESEL, a w przypadku osób prawnych – siedziba, numer Krajowego
Rejestru Sądowego, NIP, REGON,
b) zakres umocowania,
c) okres ważności pełnomocnictwa,
d) w treści pełnomocnictwa powinna być uregulowana kwestia substytucji, tj. uprawnienia
do udzielania dalszych pełnomocnictw. Zgodnie z art. 106 Kodeksu cywilnego,
pełnomocnik może ustanowić dla mocodawcy innych pełnomocników, tylko wtedy, gdy
umocowanie takie wynika z treści pełnomocnictwa, z ustawy, lub ze stosunku prawnego
będącego podstawą pełnomocnictwa. W przypadku, gdy wolą mocodawcy jest, aby jego
pełnomocnik był uprawniony do upoważniania innych osób do reprezentowania go,
należy to wyraźnie zaznaczyć w treści pełnomocnictwa,
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e) datę wystawienia pełnomocnictwa w celu uniknięcia wątpliwości, od jakiego momentu
pełnomocnik jest uprawniony do dokonywania czynności określonych w treści
pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz swego mocodawcy.
15. Dokumenty, o których mowa w ust. 14 należy przedstawić w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji
Oferenta. Za osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione
do reprezentowania wykonawcy, wskazane we właściwym rejestrze lub w stosownym
pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w oryginale lub poświadczone za zgodność
z oryginałem (art. 104 Kodeksu cywilnego stanowi o nieważności jednostronnej czynności
prawnej dokonanej w cudzym imieniu bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu).
16. Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Oferentów wymogów określonych
w zapytaniu ofertowym w zakresie kompletności i jakości oferty, a mianowicie pod uwagę będą
brane oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierające komplet ważnych oświadczeń
i dokumentów wymaganych w niniejszym zapytaniu ofertowym; oferent ponosi negatywne
konsekwencje nie przedłożenia kompletnej oferty, zgodnej z wymogami zapytania ofertowego
i Kodeksu cywilnego.
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego
z przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie Oferenta
do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów.
18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji doświadczenia Oferenta bezpośrednio
u podmiotów które wydały referencję lub podpisały umowę a w przypadku personelu
u podmiotów na rzecz których wykonały określoną prace będącą podstawą do uznania
warunku doświadczenia. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia, Zamawiający
ma prawo wyłonić innego wykonawcę oraz poinformować odpowiednie organy Państwa
o złożeniu fałszywych oświadczeń celem zdobycia zamówienia finansowanego ze środków
publicznych.

VII.

Wymagania dotyczące ceny

1. Cenę za wykonanie całosci przedmiotu zamowienia Wykonawca przedstawia
w polskich złotych, w „Formularzu ofertowym”, stanowiącym Załącznik nr 1 do
zapytania ofertowego.
2. Zaoferowana cena brutto powinna uwzględniac wykonanie wszystkich prac
i czynnosci okreslonych w Opisie przedmiotu zamowienia oraz zawierac wszelkie koszty
związane z realizacją zamowienia w tym naleznosci podatkowe, swiadczonego przez
okres i na warunkach okreslonych w ofercie Wykonawcy.
3. Jezeli złozono ofertę, ktorej wybor prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek
od towarow i usług, ktory miałby obowiązek rozliczyc zgodnie z tymi przepisami.
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Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybor oferty będzie
prowadzic do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, ktorych dostawa lub swiadczenie będzie prowadzic do jego
powstania, oraz wskazując ich wartosc bez kwoty podatku.
4. Cena oferty musi byc podana z dokładnoscią do dwoch miejsc po przecinku.
5. Zamawiający nie dopuszcza mozliwosci złozenia oferty oraz prowadzenia rozliczen
w walutach obcych. Wszelkie przyszłe rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą
dokonywane będą w złotych polskich
6. Jezeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne częsci składowe, wydają się raząco
niskie w stosunku do przedmiotu zamowienia i budzą wątpliwosci Zamawiającego co do
mozliwosci wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi
przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisow, Zamawiający zwroci się
o udzielenie wyjasnien, w tym złozenie dowodow dotyczących wyliczenia ceny lub
kosztu.
7. Obowiązek wykazania, ze oferta nie zawiera raząco niskiej ceny lub kosztu spoczywa
na Wykonawcy.
8. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, ktory nie udzielił wyjasnien lub jezeli
dokonana ocena wyjasnien wraz ze złozonymi dowodami potwierdza, ze oferta zawiera
raząco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamowienia.

VIII.

Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w formie pisemnej na adres: ‘’RENT-LIFT” WYNAJEM SPRZĘTU
RENATA SZOKALSKA, Skotniki, Ul. Rzemieślnicza 27; 95-002 Smardzew lub przesłać w
formie
elektronicznej
(skany
podpisanych
dokumentów)
na
adres:
rszokalska@interia.pl w terminie do dnia 20.08.2021 r. do godz. 23:59:59.

Na kopercie/w temacie wiadomości proszę podać:
„Oferta na zakup dedykowanego systemu informatycznego”
W przypadku składania oferty osobiście lub za pośrednictwem poczty Ofertę wraz z wymaganymi
załącznikami na ponumerowanych zapisanych stronach należy umieścić w trwale zamkniętej
kopercie oznakowanej nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowanej na adres Zamawiającego.
Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie
będą brane pod uwagę.

10

IX.

Kryteria oceny ofert

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska łącznie we wszystkich
kryteriach oceny ofert największą liczbę punktów.
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Lp.

1.

2.

Nazwa
Waga
kryterium

Cena netto

Okres
gwarancji

60%

Sposób przyznawania punktów
Liczba punktów obliczona zostanie jako proporcja ceny netto łącznej za usługi objęte
niniejszym zapytaniem najniższej ze złożonych ofert do ceny netto łącznej za usługi
objęte niniejszym zapytaniem z oferty ocenianej pomnożona przez wagę danego
kryterium, tj. w sposób następujący:

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑤 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑐𝑖𝑒 𝑧 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧ą 𝑐𝑒𝑛ą
∙ 𝑤𝑎𝑔𝑎 𝑘𝑟𝑦𝑡𝑒𝑟𝑖𝑢𝑚
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦
W ramach kryterium oceniana będzie liczba miesięcy na jaką zostanie udzielona
gwarancja:
40% 12 miesięcy – 0 pkt
13-24 miesięcy – 20 pkt.
Powyżej 24 miesięcy – 40 pkt.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.
W przypadku podania ceny netto przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na potrzeby
oceny na PLN dokonane zostanie według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.
Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Najkorzystniejszą ofertą zostanie wybrana ta, z najwyższą liczbą uzyskanych punktów.
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferta, która uzyska największa liczbę punktów wg powyższych
kryteriów i metodologii obliczania zostanie uznana za najkorzystniejszą. W przypadku gdy
najkorzystniejsza oferta w całości przekroczy budżet przeznaczony na działania będące
przedmiotem zapytania, Zamawiający może podjąć negocjacje z oferentami.

X.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert planowane jest dnia 23.08.2021 r. w siedzibie Zamawiającego.
Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
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XI.

Wyjaśnienia, uzupełnienia i zmiany zapytania ofertowego:

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej
o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli niezwłocznie
wyjaśnień, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert (pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert).
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
3. Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu
składania wniosku o udzielenie wyjaśnień.
XII.

Zasady poprawiania omyłek w treści oferty:

1. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie, czyli bezsporne, niebudzące wątpliwości omyłki
dotyczące wyrazów, w szczególności:
a) ewidentny błąd gramatyczny,
b) mylną pisownię wyrazów,
c) niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,
d) ewidentny błąd rzeczowy,
e) rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe (omyłki dotyczące działań arytmetycznych na
liczbach), z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych
poprawek w szczególności w przypadku sumowania poszczególnych kosztów
ogółem brutto:
a) jeżeli obliczona suma (łączna wartość brutto) nie odpowiada sumie
poszczególnych kosztów ogółem brutto przyjmuje się, że prawidłowo podano
poszczególne koszty ogółem brutto,
b) jeżeli łączną wartość zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje
się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada zapisowi liczbą;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
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2. Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie
zgodził się na poprawienie innej omyłki, o której mowa w ust. 1 pkt 3, podlega
odrzuceniu.
XIII.

Wykaz istotnych zagadnień umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą:

1. Postanowienia ogólne:
1) Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznoorganizacyjnym, kadrowym, finansowym oraz uprawnieniami, wiedzą
i doświadczeniem pozwalającym na należyte zrealizowanie przedmiotu Umowy.
2) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z zachowaniem
terminów oraz z najwyższą starannością, efektywnością oraz zgodnie z najlepszą
praktyką i wiedzą zawodową oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
polskiego i wspólnotowego.
3) Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć wykonania Umowy
osobom trzecim. W razie powierzenia wykonania Umowy osobom trzecim
Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Zamawiającego z tytułu jej
wykonania.
4) Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia Zamawiającemu kontroli
wykonywania Umowy, a w szczególności do przedstawiania wszelkich
dokumentów i informacji związanych z wykonywaniem Umowy oraz składania
oświadczeń wymaganych przez Zamawiającego. Zamawiający lub upoważniony
przez niego podmiot ma prawo do dokonywania kontroli wykonywania Umowy
w każdym momencie, a w szczególności ma prawo wglądu we wszelkie
dokumenty związane z wykonywaniem Umowy przez Wykonawcę.
5) Strony w toku realizacji niniejszej Umowy komunikują się wyłącznie w języku
polskim, przy czym dopuszcza się używanie określeń obcojęzycznych w zakresie
określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 931). Obowiązek komunikowania się w języku polskim dotyczy
wszelkich środków porozumiewania się, w tym w szczególności wszelkiej
korespondencji, rozmów w trakcie spotkań, telekonferencji oraz innych rozmów
przeprowadzanych pomiędzy Zamawiającym, a personelem Wykonawcy oraz
innymi osobami, którymi posługuje się Wykonawca przy wykonywaniu niniejszej
Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu
wszelkiej Dokumentacji w języku polskim. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy
Zamawiający może wyrazić zgodę w formie pisemnej na przekazanie części
Dokumentacji w języku obcym.
6) Wykonawca zobowiązuje się do zapewniania, iż wszystkie prace prowadzone
w wykonaniu niniejszej Umowy będą prowadzone w sposób minimalizujący
zakłócenia organizacji pracy Zamawiającego.
7) Strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań celem najefektywniejszej
realizacji Umowy, w szczególności polegających na niezwłocznym przekazywaniu
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drugiej Stronie danych i informacji mających znaczenie dla realizacji podjętych
niniejszą Umową zobowiązań.
8) W toku realizacji prac i usług objętych Przedmiotem Umowy, Strony zobowiązane
są na bieżąco informować się wzajemnie o wszelkich znanych im zagrożeniach,
trudnościach, czy przeszkodach związanych z wykonywaniem Umowy.
9) Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu, na jego pisemne
żądanie, zgłoszone w każdym czasie obowiązywania Umowy, w terminie
wskazanym przez Zamawiającego uwzględniającego uzasadniony czas potrzebny
do ich przygotowania, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji w zakresie
niezbędnym do dokonania przez Zamawiającego oceny prawidłowości wykonania
Umowy, a także w zakresie niezbędnym do wykonania przez Zamawiającego
obowiązków informacyjnych nałożonych przez wewnętrzne i zewnętrzne organy
nadzorcze, kontrolne, organy władzy państwowej i organy wymiaru
sprawiedliwości.
10)Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się w pełni
z warunkami przedstawionymi w OPZ i Umowie związanymi z realizacją
Przedmiotu Umowy i je akceptuje.
11)Zamawiający udzieli Wykonawcy dostępu do posiadanych informacji
i dokumentów w zakresie niezbędnym do realizacji Przedmiotu Umowy
z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to utrudnień w pracy Zamawiającego.
12) Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy płatne Wykonawcy jest
współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
2. Spotkania:
1) W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, na żądanie Zamawiającego mogą zostać
zorganizowane spotkania z jednoczesnym udziałem przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy, które będą odbywać się w miarę bieżących potrzeb
w siedzibie Zamawiającego.
2) Zamawiający zobowiązuje się do informowania Wykonawcy o planowanym
terminie spotkania z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia roboczego.
3) Wykonawca jest zobowiązany do uczestnictwa w spotkaniu, o którym został
poinformowany zgodnie z postanowieniami umowy.
1. Licencja:
1.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu bezterminowej licencji na korzystanie
z oprogramowania powstałego w ramach niniejszej Umowy.
2.
Zamawiający ma prawo do przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających
z niniejszej umowy na osoby lub podmioty trzecie.
2. Kary umowne:
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1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
1) nieterminowe wykonanie przedmiotu Umowy (w wykonaniu którejkolwiek
czynności leżącej po stronie Wykonawcy), w terminie ustalonym przez Strony,
w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto;
2) niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy, w wysokości 20%
wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto;
3) rozwiązania przez Zamawiającego umowy ze skutkiem natychmiastowym
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wartości
całkowitego wynagrodzenia umownego brutto;
4) realizacji przedmiotu Umowy za pomocą osób niewskazanych w ofercie lub
niezatwierdzonych przez Zamawiającego - w wysokości 2 % wartości łącznego
wynagrodzenia umownego, oddzielnie za każdy przypadek;
5) gdy Wykonawca powierzy wykonanie przedmiotu umowy podwykonawcy mimo,
iż w formularzu ofertowym nie deklarował powierzenia lub powierzy wykonanie
przedmiotu umowy podwykonawcy niezadeklarowanemu w formularzu
ofertowym, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 10%
całkowitego wynagrodzenia umownego brutto;
6) nieusprawiedliwione niestawiennictwo przedstawicieli Wykonawcy na spotkaniu
zorganizowanym przez Zamawiającego
7) nieuwzględnienie poprawek Zamawiającego zgłoszonych w trakcie procedury
odbioru - 1% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego
w umowie za każdy przypadek;
2. Zastrzeżona kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia na zasadach ogólnych
odszkodowania przewyższającego karę umowną.
3. Kary umowne są wymagalne z chwilą zaistnienia podstaw do ich naliczenia, bez
potrzeby odrębnego wezwania do zapłaty.
4. Kary umowne są płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania lub poprzez
potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie wymagalnych kar umownych
z przysługującego mu wynagrodzenia.
6. Kary umowne podlegają sumowaniu, co oznacza, że naliczenie kary umownej z jednego
tytułu nie wyłącza możliwości naliczenia kary umownej z innego tytułu, jeżeli istnieją
ku temu podstawy.
3. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym:
1. Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1) dwukrotnego pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do
poprawienia jakości świadczenia usługi, nadal wykonuje ją w sposób nienależyty,
2) wykonywania przedmiotu Umowy przez osoby nieposiadające do tego
kwalifikacji,
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3) innych rażących uchybień ze strony Wykonawcy dotyczących wykonywania
Umowy,
4) Wykonawca jest niewypłacalny lub grozi mu niewypłacalność, co czyni wątpliwym
wykonanie Umowy;
5) zostanie wszczęte wobec Wykonawcy postępowanie egzekucyjne,
6) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub ukończeniem dzieła tak dalece, że nie
jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie wyznaczonym,
7) gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej
zawarcia,
8) gdy podmiot nadzorujący działania Zamawiającego podjął decyzje wpływające
bezpośrednio na realizację Umowy,
9) w przypadku powzięcia informacji o zaistniałych okolicznościach
uniemożliwiających z winy Wykonawcy wykonywanie przedmiotu Umowy,
10) jeżeli wyjdzie na jaw, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia, którego
dotyczy niniejszą umowa, Wykonawca złożył oświadczenie niezgodne z prawdą.
2. Oświadczenie woli o rozwiązaniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym wymaga
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Rozwiązanie przez Zamawiającego Umowy ze skutkiem natychmiastowym nie
zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych zastrzeżonych w Umowie.
4. Zamawiający rozwiązując Umowę ze skutkiem natychmiastowym będzie
zobowiązany jedynie do odbioru należycie wykonanych prac oraz zapłaty
wynagrodzenia za ich wykonanie.

4. Siła wyższa:
1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niedotrzymanie zobowiązań
umownych, jeżeli takie niedotrzymanie będzie skutkiem działania siły wyższej.
2. Siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne, nagłe nieprzewidywalne i niezależne
od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części, na
stałe lub pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy
zachowaniu należytej staranności Stron. Za siłę wyższą Strony nie uznają w
szczególności przerwy w dostępie do Internetu lub braku takiego dostępu, chyba
że jest to wynikiem wystąpienia siły wyższej.
3. Siłą wyższą jest w szczególności:
1) Klęski żywiołowe, w tym pożar, powódź, susza, trzęsienie ziemi, huragan;
2) Działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne.
4. Obowiązkiem każdej ze Stron jest pisemne, bezzwłoczne, dokonane najpóźniej
w ciągu 24 godzin od chwili, w której stało się możliwe zawiadomienie drugiej
strony o wystąpieniu siły wyższej. W zawiadomieniu należy wskazać na rodzaj
siły wyższej oraz na sposób, w jaki wpłynęła ona na niemożność dotrzymania
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5.

6.

7.

8.

przez Stronę zobowiązań umownych. Brak takiego zawiadomienia oznaczać
będzie, że siła wyższa nie skutkowała niemożnością dotrzymania przez Stronę
postanowień umownych, ze wszystkimi konsekwencjami dla Strony, która nie
dokona zawiadomienia.
Po stwierdzeniu zaistnienia przypadku siły wyższej Wykonawca i Zamawiający
podejmują wspólnie wszystkie kroki w rozsądnych granicach w celu
zapobieżenia lub zmniejszenia skutków oddziaływania siły wyższej na
przedmiotu Umowy.
Skutek siły wyższej będzie służył do zwolnienia znajdującej się od jej działania
Strony
z zobowiązań dotkniętych działaniem danego przypadku siły wyższej na
podstawie niniejszej umowy, aż do usunięcia oddziaływania siły wyższej.
Jeżeli Strony w dobrej wierze nie uzgodnią zaistnienia siły wyższej, ciężar
dowodu zaistnienia siły wyższej spoczywa na Stronie powołującej się na jej
zaistnienie.
Zawieszenie wykonania obowiązków nie będzie wykraczać poza zakres
oddziaływania siły wyższej, ani nie będzie trwało dłużej niż oddziaływanie siły
wyższej.

9. Zmiany umowy:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy, w zakresie:
1) zmiany czasu świadczenia i planowania usługi tj. zmianę sposobu planowania
wykonywania zadań w ramach przedmiotu zamówienia w przypadku zdarzeń
losowych niezależnych od Wykonawcy, na uzasadnione wystąpienie
Wykonawcy i po akceptacji Zamawiającego ( np. Brak dostawy środków w
wyniku opóźnień dostawców wynikające z niemożliwych do przewidzenia
sytuacji, lockdown spowodowany pandemią uniemożliwiający realizację
przedmiotu zamówienia);
2) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów
prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy Zamawiający
dopuszcza zmiany w zakresie dostosowania postanowień Umowy do zmiany
przepisów prawa;
3) w przypadku wystąpienia siły wyższej, Zamawiający dopuszcza zmiany
w zakresie dostosowania Umowy do okoliczności będących skutkiem siły
wyższej,
4) wystąpią rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie
i załącznikach, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie
umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy i załączników
w celu jednoznacznej interpretacji ich zapisów przez Strony;
5) zmiany terminów realizacji poszczególnych obowiązków Wykonawcy
wynikających z OPZ (w tym terminów realizacji poszczególnych etapów),
w sytuacji gdy w toku realizacji umowy ujawnią się nieznane Stronom na dzień
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zawierania umowy okoliczności uniemożliwiające dochowanie terminów
wskazanych w OPZ (w szczególności: przedłużająca się procedura odbioru,
konieczność przygotowania informacji/dokumentów niezbędnych do
realizacji przedmiotu Umowy);
6) zmiany sposobu dokumentowania sposobu wykonania Umowy, sposobu
koordynacji realizacji Umowy przez przedstawicieli Stron – w sytuacji gdy
pojawią się nieprzewidziane wcześniej okoliczności mające wpływ na sposób
realizacji Umowy;
7) zmiany dotyczące Przedmiotu Umowy w zakresie dostarczanych Urządzeń,
w przypadku zaprzestania produkcji przez producenta oferowanego sprzętu
(urządzenia, elementu), jeśli Wykonawca pomimo dołożenia należytej
staranności nie mógł uzyskać takiej informacji do chwili zawarcia Umowy, o ile
Wykonawca wykaże, iż dołożył należytej staranności, aby uzyskać od
producenta informację odnośnie kontynuowania lub zaprzestania produkcji
oferowanego sprzętu (urządzenia, elementu) i zaoferuje w zamian Sprzęt, o nie
niższych parametrach technicznych i funkcjonalności, kompatybilny
z modelem Sprzętu zaoferowanym w Ofercie.

XIV.

Pozostałe informacje:

1. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących
postępowania:
P. Renata Szokalska; tel. 501 308 618; rszokalska@interia.pl
2. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia Zapytania Ofertowego na każdym
etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania
przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne
roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z zamawiającym lub nie
przedstawi wymaganych dokumentów, zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania
umowy z kolejnym Wykonawcą, który uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

XV.

Załączniki do zapytania ofertowego:

1) Formularz ofertowy,
2) Oświadczenie oferenta,

18

19

