Projekt „Głogowska Akademia Zawodowców” realizowany przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego w
partnerstwie z Powiatem Głogowskim, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Wrocław, dnia 05.01.2018 roku
Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
Hoża 1
60-591 Poznań
Biuro projektu we Wrocławiu
ul. Jedności Narodowej 112 50-301 Wrocław
Znak sprawy: Zapytanie ofertowe nr 1/2018/GAZ

ZAPYTANIE OFERTOWE
W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI
Dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowejgeodezyjnej w pomoce naukowe i narzędzia praktyczne.
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2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Rodzaj zamówienia: Dostawy

Podział na zadania:
1. Sprzęty dydaktyczne - doposażenia pracowni geodezyjnej
2. Sprzęt specjalistyczny - doposażenia pracowni geodezyjnej
W zakresie zadania nr 1:
1. Dostawa obejmuje wyposażenie pracowni w praktyczne pomoce i sprzęty dydaktyczne, które zostały
szczegółowo opisane w Specyfikacji Zadania 1.
2. Każdy oferowany przez Wykonawcę towar musi posiadać znak CE potwierdzający, że spełnia on wymagania
określone przez normy europejskie.
3. Towary składane lub o bardziej skomplikowanej budowie, powinny posiadać instrukcje użytkowania w języku
polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach.
4. Sprzęty muszą być nowe i posiadać odpowiednie atesty. Na dostarczone wyposażenie pracowni oraz na sprzęty
dydaktyczne będzie udzielona minimum 2 letnia gwarancja. Atesty, deklaracje zgodności itp. do produktów zostaną
dołączone do towarów.
5. Wszystkie towary stanowiące przedmiot umowy muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób minimalizujący
możliwość powstawania urazów lub innych zagrożeń dla zdrowia podczas ich użytkowania i spełniać wymagania
funkcjonalne.
6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów łącznie z
rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń i montażem, na koszt własny i ryzyko Wykonawcy,
w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. Towary będę dostarczone do lokalizacji w Głogowie
- placówka szkolna.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne oferowanego przedmiotu zamówienia i zobowiązuje
się do natychmiastowej wymiany towaru na towar wolny od wad, podobnie jak w przypadku stwierdzenia
niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia.
8. Dostawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy co najmniej 2 dni wcześniej.
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9. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wyposażenia pracowni w praktyczne pomoce i sprzęty
dydaktyczne zgodne, pod względem jakości, estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa z opisem zawartym w
Formularzu Cenowym do oferty stanowiącym Załączniki nr 2A do Zapytania Ofertowego.
SPECYFIKACJA – ZADANIE 1
lp.

nazwa

1

tyczka teleskopowa do
pryzmatu

2

specyfikacja - wymagania minimalne
2 m po rozłożeniu
zacisk mimośrodowy

jednostka liczba
szt.

11

pryzmat z obudową (typu LD18) lustro pryzmatyczne, dalmiercze
w zestawie z tarczą celowniczą
całość montowana na gwint 5/8"
średnica 62,5 mm
możliwość pochylenia tarczy wraz z pryzmatem
pod dowolnym kątem
dwie stałe: 0 i -30 mm
adapter do montowania na tyczce
wysokość/szerokość tarczy: 160/200 mm

szt.

11

3

stojak do tyczki

możliwość zaciskania nóg stojaka
z klamrą (łapką)
wysokość 1 m

szt.

7

4

żabka niwelacyjna

masa: 3kg
liczba trzpieni: 2
średnica trzpieni: 20 mm
wymiary: 145 mm x 30-50 mm

szt.

10

5

tyczka składana

sztuka

1

6

węgielnica z pionem

Zestaw 4 składanych tyczek geodezyjnych
służących do sygnalizacji punktów.
Parametry techniczne:
ilość elementów: 2,
rodzaj materiału: cienkościenna stalowa rurka
okryta dwukolorowym (biało-czerwonym)
płaszczem zabezpieczającym przed ścieraniem i
obijaniem tyczek,
łączenie elementów: za pomocą gwintu,
pokrowiec: worek z płótna wodochronnego, ze
ściągaczem w połowie długości.
węgielnica pryzmatyczna
pion metalowy o wadze 150g
przeziernik do obserwacji celu wykonany z żółtej
płytki szklanej
pokrowiec transportowy w zestawie

szt.

2

3
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ruletka geodezyjna (typu Richter materiał taśmy; stal hartowana pokryta warstwą
414WSR/30m) lub równoważna zabezpieczającą przez ścieraniem,
materiał obudowy: aluminium,
długość 30m,
podział: „mm” z rozbiegówką („zero przesunięte”)
podziałka transwersalna
podziałka transwersalna: 1:1000, 1:2000, 1:4000,
1:5000
podziałka katastralna: 1:1440, 1:2500, 1:2880,
1:5000
wykonana z mosiądzu
niwelator samopoziomujący
powiększenie – 24x,
(typu South NL-C32) lub
magnetyczne tłumienie drgań,
równoważny
minimalna ogniskowa – 0,2 mm,
dokładność – 2,0 mm/1 km podwójnej niwelacji,
w zestawie: niwelator, kufer transportowy, łata
aluminiowa teleskopowa, statyw aluminiowy 150
cm z płaską głowicą, pion sznurkowy, igła
rektyfikacyjna.

szt.

3

szt.

1

szt.

4

10

statyw

wykonany z aluminium
posiada blokady na klamry
wysokość min: 0,97 m, max: 1,6 m

szt.

8

11

łata niwelacyjna

aluminiowa teleskopowa
długość po rozłożeniu 5m; po z łożeniu 1,22m
blokada poszczególnych elementów
zabezpieczenie stopki
z pokrowcem i libellą

szt.

9

12

przenośnik (do podziałki)

długość 155mm
maksymalne rozwarcie do kąta 180st.
ramiona wykonane z metalu

szt.

5

13

szkicownik

drewniany A4
pasek o regulowanej długości,
jeden zamek
dwie podkładki do rysowania, w tym jedną
przezroczystą.

szt.

6

8

9

W zakresie zadania nr 2:
1. Dostawa obejmuje wyposażenie pracowni w sprzęt specjalistyczny - Tachimetr elektroniczny (szt.6), który został
szczegółowo opisany w Specyfikacji Zadania 2.
2. Towar musi posiadać znak CE potwierdzający, że spełnia on wymagania określone przez normy europejskie.
3. Towary składane lub o bardziej skomplikowanej budowie, powinny posiadać instrukcje użytkowania w języku
polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach.
4. Sprzęty muszą posiadać odpowiednie atesty. Na dostarczone wyposażenie pracowni oraz na sprzęty
dydaktyczne będzie udzielona minimum 2 letnia gwarancja. Atesty, deklaracje zgodności itp. do produktów zostaną
dołączone do towarów.
4

FUNDACJA INICJOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO
Biuro projektu:
ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław
tel. 71 72 42 298
www.firs.org.pl

Projekt „Głogowska Akademia Zawodowców” realizowany przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego w
partnerstwie z Powiatem Głogowskim, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

5. Wszystkie towary stanowiące przedmiot umowy muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób minimalizujący
możliwość powstawania urazów lub innych zagrożeń dla zdrowia podczas ich użytkowania i spełniać wymagania
funkcjonalne.
6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów łącznie z
rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń i montażem, na koszt własny i ryzyko Wykonawcy,
w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. Towary będę dostarczone do lokalizacji w Głogowie
- placówka szkolna.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne oferowanego przedmiotu zamówienia i zobowiązuje
się do natychmiastowej wymiany towaru na towar wolny od wad, podobnie jak w przypadku stwierdzenia
niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia.
8. Dostawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy co najmniej 2 dni wcześniej.
9. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wyposażenia pracowni w praktyczne pomoce i sprzęty
dydaktyczne zgodne, pod względem jakości, estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa z opisem zawartym w
Formularzu Cenowym do oferty stanowiącym Załączniki nr 2B do Zapytania Ofertowego.
SPECYFIKACJA – ZADANIE 2
lp.

nazwa

specyfikacja - wymagania minimalne

jednostka liczba

1

tachimetr
elektroniczny

− możliwość pomiaru bezlustrowego,
− błąd pomiaru kierunku nie gorszy niż 20cc,
− błąd pomiaru odległości nie gorszy niż 3mm+3ppm,
− pamięć wewnętrzna,
− oprogramowanie w języku polskim,
− moduł transmisji danych do i z komputera,
− zapewniona obsługa serwisowa

szt.

6

Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (zadanie 1 i/lub zadanie2).
2. Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie
przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie
materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry,
celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne,
zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane
przykładowo.
3. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach projektu Projektu RPDS.10.04.0102-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu
Społecznego.
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4. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień:
Wspólny Słownik Zamówień:
Numer CPV

Opis

31700000-3

Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

38295000-9

Sprzęt topograficzny

38296000-6

Przyrządy badawcze

38200000-7

Przyrządy geologiczne i geofizyczne

4. INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH DODATKOWYCH
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień dodatkowych.
5. TERMIN REALIZACJI UMOWY
Termin wykonania zamówienia: od dnia udzielenia zamówienia (zawarcia umowy) do maksymalnie 21 dni
kalendarzowych (nie później niż do 12.02.2018 r.).
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
6.1.1. Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej
objętej niniejszym postępowaniem.
Wykonawca posiada uprawnienia lub zezwolenia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie
przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
6.1.2. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie składowe zadania 1 i/ lub 2 w standardzie minimum opisanym
w specyfikacji poszczególnych pozycji.
6.1.3. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.
(załącznik nr 3)
6.1.4. Wykonawca złoży odpowiednie oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszym Zapytaniu.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenie to
oznacza, że mają charakter wzorcowy i Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. Podane parametry
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w opisie przedmiotu zamówienia są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaoferować przedmioty o
podanych parametrach lub wyższych. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy tj. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z ofertą szczegółowej specyfikacji/opisu, z
której będzie wynikać spełnienie min. parametrów określonych przez Zamawiającego.
W przypadku podania przez wykonawcę w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu wartości w
walucie innej niż złoty (PLN) Zamawiający dokona przeliczenia tej kwoty na złote (PLN), na podstawie średniego
kursu złotego (PLN) w stosunku do waluty obcej, określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego, na
dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w niniejszym postępowaniu.
7. ODRZUCENIE OFERTY I WYKLUCZENIE WYKONAWCY
7.1 Z postępowania wykluczone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z 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, w szczególności poprzez:
a)
uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b)
posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji
c)
pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d)
pozostawanie 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 (załącznik nr 1)
7.2 W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta wykonawcy, który:
a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod względem merytorycznym, a
niezgodność ma charakter istotny
b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wskazanych przez
Zamawiającego
c) przedstawi nieprawdziwe informacje
d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu
e) złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z określonym w zapytaniu wytycznymi)
7.3 W związku z wykluczeniem wykonawcy lub odrzuceniem oferty wykonawcy nie przysługują mu środki ochrony
prawnej.
8. RAŻĄCO NISKA CENA
8.1 Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do
przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w
szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia (powiększonej o podatek od towarów i usług) lub średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający może zwrócić się
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość
ceny, w szczególności w zakresie:
a)
oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań, wyjątkowo sprzyjających warunków
wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny
nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
7
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podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015
r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265)
b)
pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów
8.2 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. W przypadku gdy
oferta wykonawcy budzi wątpliwości Zamawiającego co do rażąco niskiej ceny, Zamawiający wzywa wykonawcę
do wyjaśnień. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia.
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.
10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
10.1. Oferty należy składać do dnia 15.01.2018 roku, oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania
ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania.
10.2. Sposób i miejsce składania ofert:
a) osobiście w Biurze projektu: ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław do godz. 14:00
b) pocztą/kurierem w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego: Fundacja
Inicjowania Rozwoju Społecznego Biuro projektu: ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław do
godz.14:00
c) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: i.boguszynska@firs.org.pl do godz.23:59
10.3. Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni od daty zakończenia postepowania.
11. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ INFORMACJE NA TEMAT WAG PUNKTOWYCH LUB
PROCENTOWYCH PRZYPISYWANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT
11.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:
Zadanie nr 1:
Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

80%

2

Termin dostarczenia zamówienia (od dnia
zawarcia umowy) poniżej 10 dni kalendarzowych.

20%
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Zadanie nr 2:
Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

80%

2

Wydłużony okres gwarancji jakości

20%

11.2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 11.1. kryteria będą liczone według następujących wzorów:
Zadanie nr 1:
Nr
kryterium
1

Wzór
(Cmin/Cof) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w badanej ofercie
Ocena niniejszego kryterium odbywać się będzie według następujących zasad:

2

- zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia zamówienia w całości w czasie równym lub krótszym
niż 10 dni kalendarzowych w badanej ofercie– 20 pkt.
- brak zobowiązania Wykonawcy do dostarczenia w czasie równym lub krótszym niż 10 dni
kalendarzowych w badanej ofercie – 0 pkt.
Dokonanie oceny spełniania wymaganych warunków nastąpi zgodnie z regułą „spełnia – nie
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w
Zapytaniu Ofertowym.

Zadanie nr 2:
Nr
kryterium
1

Wzór
(Cmin/Cof) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w badanej ofercie
Ocena niniejszego kryterium odbywać się będzie według następujących zasad:

2

- zadeklarowany do 3 m-cy okres dodatkowej gwarancji w badanej ofercie – 5 pkt.
- zadeklarowany do 6 m-cy okres dodatkowej gwarancji w badanej ofercie – 10 pkt.
- zadeklarowany do 12 m-cy okres dodatkowej gwarancji w badanej ofercie – 20 pkt.
- brak zadeklarowania dodatkowego okresu gwarancji w badanej ofercie – 0 pkt.
Przy czym:
- Zamawiający ustala okres podstawowej gwarancji 24 miesięce (obowiązujący wszystkich
wykonawców; Zamawiający nie będzie przyznawał punktów za zaoferowanie podstawowego
okresu gwarancji);
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- Zamawiający ustala maksymalny okres dodatkowej gwarancji 12 miesięcy. W przypadku
wskazania przez wykonawcę okresu dodatkowej gwarancji, dłuższego niż 12 miesięcy, przyjmuje
się okres 12 miesięcy;
- Łączny okres gwarancji nie może być dłuższy niż 36 miesięcy (okres podstawowej gwarancji +
okres dodatkowej gwarancji);
- Okres gwarancji powinien zostać podany w miesiącach.

11.3. Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać maksymalnie 100 pkt.w poszczególnym zadaniu.
11.4. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
12.1. Oferty należy składać do dnia 15.01.2018 r.:
d) osobiście w Biurze projektu: ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław do godz. 14:00
e) pocztą/kurierem w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego: Fundacja
Inicjowania Rozwoju Społecznego Biuro projektu: ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław do
godz.14:00
f) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: i.boguszynska@firs.org.pl do godz.23:59
12.2 Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
12.3 Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez wykonawcę (w przypadku składania oferty drogą
elektroniczną należy przesłać zeskanowane dokumenty, podpisane przez wykonawcę).
12.4 Złożona oferta winna zawierać:
1. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wkluczeniom w ramach prowadzonego postępowania (stanowiące
załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego)
2. W zakresie:
Zadania 1
a) wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 A do Zapytania Ofertowego;
i/ lub
Zadania 2
b) wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 B do Zapytania Ofertowego;
3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania. (stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania
Ofertowego)
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13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
13.1 Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty wykonawcy związane z prawidłową
i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm.
13.2 Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia.
13.3 Cenę deklaruje się na formularzu oferty, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
14. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY
W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w umowie w celu właściwej
realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres
zmian może dotyczyć m.in.:
a. okresu, harmonogramu i zakresu realizacji umowy,
b. zabezpieczenia i kar umownych,
c. wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w
umowie).
15. INFORMACJE DODATKOWE
15.1 Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
15.2 Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści
niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Zamawiający zastrzega, iż termin składania ofert zostanie
przedłużony o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres
wprowadzonych zmian.
15.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich
lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego wykonawcę.
15.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z wykonawcą, który spełnia warunki udziału w postępowaniu
i złoży najkorzystniejszą ofertę (uwzględniając wszystkie kryteria oceny ofert).
15.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyny,
na każdym jego etapie do momentu wyboru wykonawcy.
15.6 Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych.
15.7 Zamawiający zastrzega, że wykonawcy mogą zadawać pytania najpóźniej do dnia 12.01.2018 roku osobiście,
mailowo na adres: i.boguszynska@firs.org.pl, telefonicznie 071 72 42 298; 795 076 469, do godz. 14:00.
15.8 Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wynikach rozstrzygnięcia zapytania wszystkich wykonawców, którzy
ubiegali się o udzielenie zamówienia.
...........................................................................
Osoba działająca w imieniu Zamawiającego
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ZAŁĄCZNIKI:
- Załącznik nr 1 _Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca
- Załącznik 2A_Formularz ofertowy -Zadanie 1
- Załącznik 2B_Formularz ofertowy -Zadanie 2
- Załącznik nr 3_ Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania.
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