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Łukta, dn. 05.04.2018 r. 

Nr postępowania:  ZO-02/2018 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia 

 na zakup i dostawę sprzętu turystyczno- rekreacyjnego 

 

 

1. Informacje ogólne:  

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na zakup  

i dostawę sprzętu turystyczno-rekreacyjnego w ramach operacji pt. "Utworzenie wypożyczalni 

sprzętu turystyczno- rekreacyjnego" w ramach PROW 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Umowa 

przyznania pomocy nr: 00009-6935-UM1410021/16. 

Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907) z uwagi na niespełnienie łącznie trzech okoliczności wymienionych 

w art. 3 ust. 5., postępowanie jest prowadzone w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą 

konkurencyjności. 

2. Nazwa i adres Zamawiającego:  

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta, 14-105 Łukta, ul. Mazurska 30, tel./faks (89) 647-52-50, e-mail: 

frrl@frrl.org.pl, NIP: 741-15-33-316. 

3. Osoby uprawnione do kontaktu: 

Osoby upoważnione do kontaktu ze strony Zamawiającego:  

1. Sprawy merytoryczne: Maria Lemanowicz–tel./faks (89) 648-45-54, e-mail:m.lemanowicz@frrl.org.pl,  

2. Sprawy techniczne: Patryk Pawełczyk-tel./faks (89) 647-51-84,e-mail: p.pawelczyk@frrl.org.pl.  

 

UWAGA:  

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią dokumentu. Złożenie 

oferty będzie uważane za akceptację zasad prowadzenia postępowania opisanego  

w niniejszym dokumencie. 
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4. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia wypożyczalni sprzętu turystyczno-

rekreacyjnego z podziałem na następujące części: 

 Część A: 

1) rower składany – 2 szt., 

2) tandem – 2 szt., 

3) przyczepka do roweru – 2 szt., 

4) fat bike – 2 szt., 

5) rower górski – 2 szt., 

6) rower miejski – 2 szt., 

7) rower trójkołowy – 2 szt., 

8) gokart dwuosobowy – 2 szt., 

9) gokart jednoosobowy – 2 szt., 

10) deskorolka elektryczna – 5 szt., 

11) łyżworolki – 18 par,  

12) fotelik rowerowy – 4 szt., 

13) wieszaki rowerowy ścienny – 20 szt., 

14) sufitowy uchwyt na rower – 10 szt., 

15) stojak na rowery – 1 szt., 

16) stojak rowerowy serwisowy – 2 szt., 

17) kompresor olejowy – 1 szt., 

18) regał metalowy – 3 szt., 

19) szafka narzędziowa – 1 szt., 

20) zestaw naprawczo-konserwujący – 1 szt. 

21) akcesoria ochronne – 1 zestaw. 

 Część B: 

1) kajak dwuosobowy – 10 szt., 

2) wiosło – 20 szt., 

3) kamizelka ratownicza – 20 szt. 

 Część C: 

1) zestaw do narciarstwa biegowego – 4 szt., 

2) zestaw do narciarstwa zjazdowego – 6 szt. 

2. Cały sprzęt i wyposażenie wypożyczalni mają być fabrycznie nowe, nieużywane  

i nieeksponowane na terenie sklepów ani w czasie imprez handlowych (bez śladów użytkowania). 

3. Rowery i przyczepki rowerowe mają być złożone, wyregulowane, kompletne, przygotowane do jazdy 

natomiast pozostały zamawiany sprzęt i wyposażenie ma być dostarczone w oryginalnych 

opakowaniach producenta z etykietą zawierającą nazwę handlową oraz nazwę i adres producenta. 
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4. Dostarczone produkty mają być wolne od wad, nowe i spełniające obowiązujące wymagania i normy 

jakościowe. 

5. Po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru Wykonawca ma obowiązek dostarczyć parafowane 

i ostemplowane karty gwarancyjne.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przedmiotu zamówienia dostarczonego  

w sposób niewłaściwy, w uszkodzonym opakowaniu lub w przypadku, gdy uszkodzony jest 

przedmiot zamówienia lub gdy przedmiot zamówienia i jego jakość są niezgodne z opisem zawartym  

w formularzu oferowanych parametrów technicznych – Załącznik nr 1A i/lub Załącznik nr 1B i/lub 

Załącznik nr 1C. 

7. W sytuacji dostarczenia przedmiotu umowy wadliwego lub niezgodnego z umową, Zamawiający 

wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na dostarczenie przedmiotu zamówienia zgodnego z 

umową. Wyznaczenie dodatkowego terminu nie wstrzymuje naliczenia kar umownych z tytułu 

opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w terminie.  

8. Gwarancja obejmuje wady fabryczne sprzętu w tym wady ukryte oraz uszkodzenia będące efektem 

takich wad. Gwarancja nie obejmuje defektów, które są skutkiem zużycia elementów oraz uszkodzeń 

eksploatacyjnych typu uderzenia, zerwania.  

9. W przypadku rowerów i przyczepek rowerowych Wykonawca zobowiązuje się bezpłatnie dokonać 

jednego przeglądu serwisowego w czasie okresu gwarancji, polegającego na sprawdzeniu 

poprawności działania dostarczonego przedmiotu umowy, regulacji zamontowanych elementów 

wyposażenia oraz ewentualnie zakwalifikowaniu do naprawy oraz wymianie elementów 

eksploatacyjnych wymaganych przez producenta. Przed przeprowadzeniem każdego przeglądu 

strony uzgodnią wspólnie termin. Fakt ten Wykonawca potwierdzi Zamawiającemu na piśmie (faks, 

email).  

10. Jeżeli producent rowerów i przyczepek rowerowych wymaga do utrzymania gwarancji 

przeprowadzania dodatkowych przeglądów serwisowych Wykonawca ma obowiązek  

je przeprowadzić i ponieść ich całkowite koszty.  

11. Gwarancja na sprzęty wymienione w punkcie 4.1. w: części A: poz. od 1 do 12 i 17, części B:  

poz. od 1 do 2 i części C: od 1 do 2 - min 24 miesiące. Na pozostałe wyposażenie składające się 

na przedmiot umowy usługi gwarancyjne będą świadczone na podstawie zasad zawartych w kartach 

gwarancyjnych producentów.  

12. Wykonawca dostarczy wraz z dostawą przedmiotu zamówienia instrukcje obsługi w języku polskim. 

13. Po przekazaniu sprzętu do eksploatacji i podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń Wykonawca 

wystawi Zamawiającemu faktury/rachunki.  

14. Oferty proponujące asortyment o odmiennych, niższych od wymaganych parametrów zostaną 

odrzucone.  

5. Termin realizacji zamówienia: 

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2018 roku. 
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6. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań  

w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez 

złożenie oświadczenia wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na prawidłową i terminową realizację 

przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań  

w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez 

złożenie oświadczenia wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. 

7. Warunki wykluczenia: 

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę: 

1. Powiązanego z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie 

się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą 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; 

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej; 

d) pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.  

2. Wobec którego będzie zachodziło podejrzenie, że nie będzie w stanie zrealizować przedmiotu 

zamówienia. 

3. Który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał lub nienależycie wykonał w istotnym 

stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia zawartą z Zamawiającym, co doprowadziło do 

rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 

8. Warunki płatności: 

Płatności będą realizowane przelewem w okresach ustalonych przez Wykonawcę, w terminie 14 dni  

od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku na wskazany rachunek bankowy 

Wykonawcy. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą  będą prowadzone w złotych polskich, 

wg wartości nominalnej przedmiotu zamówienia. 
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9. Sposób przygotowania oferty:    

1. Oferta powinna być sporządzona z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1A i/lub 

Załącznik nr 1B i/lub Załącznik nr 1C do niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach jednej części przedmiotowego 

zapytania. 

3. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub trzy części przedmiotowego zapytania. 

4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi  

we właściwym rejestrze lub osobę upoważnioną. Wszelkie zmiany w treści ofert powinny być 

podpisane lub parafowane. 

5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki, o których 

mowa w zapytaniu ofertowym. 

6. Oferta powinna: 

a) być opatrzona pieczątką firmową, posiadać  datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę 

Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, zawierać czytelny podpis Wykonawcy, 

b) zawierać cenę brutto całości zamówienia. 

7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

8. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 

9. Oferta, dla których zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego zapytania winny 

być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści. 

10. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty: 

1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy (Załącznik nr 1A i/lub Załącznik nr 

1B i/lub Załącznik nr 1C). 

2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

(Załącznik nr 2). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie,  

że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 3). 

4. Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania 

Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy - pełnomocnictwo zgodnie z działem VI 

rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) 

winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 

wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą 
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uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już 

aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

6. Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych 

za zgodność przez Wykonawcę z dopiskiem "za zgodność z oryginałem" i opatrzone datą ich 

potwierdzenia” natomiast oświadczenia woli winny zostać złożone w formie oryginału. Dokumenty 

sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym 

przez Wykonawcę. 

11. Miejsce oraz termin składania oferty: 

1. Termin składania ofert – do dnia 13.04.2018 r. do godz. 15:00. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert w następujący sposób: osobiście lub pocztą  

w siedzibie Zamawiającego – 14-105 Łukta, ul. Mazurska 30. 

3. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający opublikuje wyniki postępowania na 

stronie internetowej Fundacji: www.frrl.org.pl i portalu ogłoszeń ARiMR: 

https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html.  

12. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz  

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

 do części A: 

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu 

ofertowym.  

a) 60% - cena, 

Cena oferty będzie oceniona według następującego wzoru:  

𝐶𝑒𝑛𝑎 =  
𝑁𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑜𝑤𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜

𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜
𝑥 100 𝑝𝑘𝑡 𝑥 60 % 

 

 Cena oferty musi być skumulowana, aby uwzględniała realizację przedmiotu zmówienia za cały 

okres zamówienia, oraz uwzględniała jego specyfikę. Cena musi zawierać wszystkie elementy 

cenotwórcze realizacji zamówienia, w szczególności koszty wszystkich obowiązujących opłat  

i podatków, podatek VAT, inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. 

 Cena oferty musi być wyrażona w polskich złotych, liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc  

po przecinku oraz słownie. 

 Wykonawca w cenie oferty powinien uwzględnić wszystkie koszty i składniki związane  

z realizacją zamówienia.  
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b) 20% - dodatkowa ilość bezpłatnych serwisów 

Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie ilości dodatkowych bezpłatnych serwisów dot. 

sprzętów z części A. Serwisy zagwarantowane będą Zamawiającemu przez Wykonawcę  

w pełnych liczbach, zgodnie z formularzem ofertowym oraz postanowieniami wzoru Umowy. 

Dodatkowa ilość serwisów liczona będzie wg wzoru: 

 

𝐷𝑜𝑑𝑎𝑡𝑘𝑜𝑤𝑎 𝑖𝑙𝑜ść 𝑏𝑒𝑧𝑝ł𝑎𝑡𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑠𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠ó𝑤 =
𝐼𝑙𝑜ść 𝑑𝑜𝑑𝑎𝑡𝑘𝑜𝑤𝑦𝑐ℎ 𝑠𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠ó𝑤  𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗

𝑁𝑎𝑗𝑤𝑖ę𝑘𝑠𝑧𝑎 𝑖𝑙𝑜ść 𝑑𝑜𝑑𝑎𝑡𝑘𝑜𝑤𝑦𝑐ℎ 𝑠𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠ó𝑤 
 𝑥 100 𝑝𝑘𝑡 𝑥 20% 

 

 

c) 20% - skrócenie terminu realizacji 

Ocenie będzie podlegała zaoferowana liczba tygodni skrócenia terminu wykonania zamówienia 

od określonego w rozdziale IV, przy czym ilość tygodni skrócenia realizacji zamówienia nie 

może przekroczyć 4 tygodni. 

 

𝑆𝑘𝑟ó𝑐𝑒𝑛𝑖𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑢 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑗𝑖 =  
𝑂𝑓𝑒𝑟𝑜𝑤𝑎𝑛𝑎 𝑖𝑙𝑜ść 𝑡𝑦𝑔𝑜𝑑𝑛𝑖 𝑠𝑘𝑟ó𝑐𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑢

𝑁𝑎𝑗𝑤𝑖ę𝑘𝑠𝑧𝑎 𝑧𝑎𝑜𝑓𝑒𝑟𝑜𝑤𝑎𝑛𝑎 𝑖𝑙𝑜ść  𝑡𝑦𝑔𝑜𝑑𝑛𝑖 𝑠𝑘𝑟ó𝑐𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑢
 𝑥 100 𝑝𝑘𝑡 𝑥 20 % 

 do części B 

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu 

ofertowym.  

a) 80% - cena 

Cena oferty będzie oceniona według następującego wzoru:  

𝐶𝑒𝑛𝑎 =  
𝑁𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑜𝑤𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜

𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜
𝑥 100 𝑝𝑘𝑡 𝑥 80 % 

 

 Cena oferty musi być skumulowana, aby uwzględniała realizację przedmiotu zmówienia za cały 

okres zamówienia, oraz uwzględniała jego specyfikę. Cena musi zawierać wszystkie elementy 

cenotwórcze realizacji zamówienia, w szczególności koszty wszystkich obowiązujących opłat  

i podatków, podatek VAT, inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. 

 Cena oferty musi być wyrażona w polskich złotych, liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc  

po przecinku oraz słownie. 

 Wykonawca w cenie oferty powinien uwzględnić wszystkie koszty i składniki związane  

z realizacją zamówienia.  
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b) 20% - skrócenie terminu realizacji 

Ocenie będzie podlegała zaoferowana liczba tygodni skrócenia terminu wykonania zamówienia 

od określonego w rozdziale IV, przy czym ilość tygodni skrócenia realizacji zamówienia nie 

może przekroczyć 4 tygodni. 

 

𝑆𝑘𝑟ó𝑐𝑒𝑛𝑖𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑢 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑗𝑖 =  
𝑂𝑓𝑒𝑟𝑜𝑤𝑎𝑛𝑎 𝑖𝑙𝑜ść 𝑡𝑦𝑔𝑜𝑑𝑛𝑖 𝑠𝑘𝑟ó𝑐𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑢

𝑁𝑎𝑗𝑤𝑖ę𝑘𝑠𝑧𝑎 𝑧𝑎𝑜𝑓𝑒𝑟𝑜𝑤𝑎𝑛𝑎 𝑖𝑙𝑜ść  𝑡𝑦𝑔𝑜𝑑𝑛𝑖 𝑠𝑘𝑟ó𝑐𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑢
 𝑥 100 𝑝𝑘𝑡 𝑥 20 % 

 do części C 

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu 

ofertowym.  

a) 80% - cena, 

Cena oferty będzie oceniona według następującego wzoru:  

𝐶𝑒𝑛𝑎 =  
𝑁𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑜𝑤𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜

𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜
𝑥 100 𝑝𝑘𝑡 𝑥 80 % 

 

 Cena oferty musi być skumulowana, aby uwzględniała realizację przedmiotu zmówienia za cały 

okres zamówienia, oraz uwzględniała jego specyfikę. Cena musi zawierać wszystkie elementy 

cenotwórcze realizacji zamówienia, w szczególności koszty wszystkich obowiązujących opłat  

i podatków, podatek VAT, inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. 

 Cena oferty musi być wyrażona w polskich złotych, liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc  

po przecinku oraz słownie. 

 Wykonawca w cenie oferty powinien uwzględnić wszystkie koszty i składniki związane  

z realizacją zamówienia.  

 
 

 

b) 20% - skrócenie terminu realizacji 

Ocenie będzie podlegała zaoferowana liczba tygodni skrócenia terminu wykonania zamówienia 

od określonego w rozdziale IV, przy czym ilość tygodni skrócenia realizacji zamówienia nie 

może przekroczyć 4 tygodni. 

 

𝑆𝑘𝑟ó𝑐𝑒𝑛𝑖𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑢 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑗𝑖 =  
𝑂𝑓𝑒𝑟𝑜𝑤𝑎𝑛𝑎 𝑖𝑙𝑜ść 𝑡𝑦𝑔𝑜𝑑𝑛𝑖 𝑠𝑘𝑟ó𝑐𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑢

𝑁𝑎𝑗𝑤𝑖ę𝑘𝑠𝑧𝑎 𝑧𝑎𝑜𝑓𝑒𝑟𝑜𝑤𝑎𝑛𝑎 𝑖𝑙𝑜ść  𝑡𝑦𝑔𝑜𝑑𝑛𝑖 𝑠𝑘𝑟ó𝑐𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑢
 𝑥 100 𝑝𝑘𝑡 𝑥 20 % 

 

13. Inne postanowienia: 

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
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2. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów 

wymaganych od Wykonawcy.  

3. Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z przepisami prawa. 

4. Termin związania ofertą: do 30 dni od terminu składania ofert. 

5. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać modyfikacji treści niniejszego 

zapytania ofertowego lub odwołać niniejsze zapytanie ofertowe. Modyfikacja treści zapytania 

ofertowego lub jego odwołanie nastąpi w taki sposób, w jaki nastąpiło jego przekazanie 

Wykonawcom. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego bez 

dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.  

14. Załączniki: 

1. Załącznik nr 1A – wzór formularza ofertowego. 

2. Załącznik nr 1B – wzór formularza ofertowego. 

3. Załącznik nr 1C – wzór formularza ofertowego. 

4. Załącznik nr 2  – wzór oświadczenia Wykonawcy. 

5. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym. 

6. Załącznik nr 4 – wzór umowy. 

 

 


