Częstochowa, 18 styczeń 2019
ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza
do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja
w Wyższym

Seminarium

Duchownym

Archidiecezji

Częstochowskiej”

–

umowa

nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu
priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii
w budownictwie”.
Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego.
Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna
w Kancelarii Seminarium pod adresem ul. Św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa.

Podpis

……………………………………

TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Nr 2/20209 z dnia 18 stycznia 2020 roku
Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie
573-103-83-79
ul. Św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa
505607888
zbigniewkrawczyk5@wp.pl
zbigniewkrawczyk5@wp.pl
Ks. Zbigniew Krawczyk
Dyrektor administracyjny
Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie w ramach dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza

Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” na realizację
zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji
Częstochowskiej”
I. Opis przedmiotu zamówienia
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad prawidłową realizacją przedsięwzięcia
pt.: „Termomodernizacja

w Wyższym

Seminarium

Duchownym

Archidiecezji

Częstochowskiej” finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa
jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.
Usługi inżynieryjne – Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru
71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli
Nadzór Budowlany nad pracami termomodernizacyjnymi w budynku Seminarium - ul. Św.
Barbary 41, 42-200 Częstochowa, w ramach przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w
Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” finansowanego
z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2)
Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”, które będą obejmowały następujące zadania
(zgodne z HRF zaakceptowanym przez NFOŚiGW w Warszawie):
1. Modernizacja instalacji co, w tym:
a) Wykonanie 2 nowych źródeł ciepła składających się w sumie z 4 kotłów mocy
2*850 kW; w każdej kotłowni dwa kotły o mocy 500 kW i 350 kW; Kotły
niskotemperaturowe spełniające wymagania związane z wysoką efektywnością
energetyczną;
b) Przystosowanie pomieszczenia na kotłownię w drugiej lokalizacji: m.in. prace
budowlane, elektryczne, wykonanie komina (stalowego, ocieplonego). Remont
pomieszczeń istniejącej kotłowni;
c) Doprowadzenie gazu do drugiej kotłowni siecią średniego ciśnienia i zastosowanie
reduktorów ciśnienia. Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń kotłowni, dług.
przyłącza około180 m;
d) Przebudowa istniejącego ciepłociągu - rozdzielenie instalacji na 6 odcinków
(po dwa do każdego źródła c.o., oraz po jednym dla c.w.u.);
e) Uruchomienie i regulacja systemu w rozbiciu na dwa układy;
f) Wykonanie systemu zarządzania energią z niezbędnym opomiarowaniem;
g) Wymiana grzejników w łazienkach na drabinkowe z zaworami termostatycznym
szt.111;
h) Wymiana grzejników z zaworami termostatycznymi szt.644;
i) Montaż centrali wentylacyjnej z nagrzewnicą i chłodnicą na potrzeby

pomieszczenia kuchni moc 30 kW;
j) Montaż nagrzewnic na potrzeby ogrzewania sali gimnastycznej - 4 szt. x 30 kW,
nagrzewnice wodne zasilane z obecnej kotłowni.
2. Modernizacja systemu przygotowania c.w.u.
3. Ocieplenie stropów poddasza grubość wełny 25 cm, Umax = 0,15 W/m2K;
Docieplenie stropów poddasza grubość wełny 25 cm,λ= 0,038 W/(mK), Umax = 0,15
W/m2K
4. Modernizacja instalacji wentylacji, 2 centrale o wydajności V=8500 m3/h
5. Wymiana okien 348 szt, Umax = 0,9 W/m2K, 20 szt. drzwi Umax=1,3, Łącznie 368
szt. okien i drzwi, drzwi 118,21 m2, okna 1348,18 m2
6. Ocieplenie dachów skośnych (grubość wełny 25 cm),λ= 0,035 W/(mK), (Umax =
0,15 W/m2K)
7. Docieplenie stropodachu sali gimnastycznej (grubość wełny 25 cm) λ= 0,040 W/
(mK), (Umax = 0,15 W/m2K)
8. Modernizacja oświetlenia wbudowanego, wymiana 2478 szt. opraw/punktów
9. Instalacja fotowoltaiki 180 szt. modułów PV o mocy znamionowej 275 Wp, łacznie
49,5 kWp mocy
Nadzór budowlany nad wykonaniem termomodernizacji
budynku Seminarium - ul. Św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa, w ramach zadania pt.:
„Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji
Częstochowskiej” finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa
jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” zgodne z HRF
zaakceptowanym przez NFOŚiGW w Warszawie oraz zgodnie z obowiązującymi
przepisami i normami. Nadzór budowlany będzie polegał na kontroli prac budowlanych oraz
wypełnianiu stosownych dokumentów wymaganych przez prawo polskie, w tym
kontrolowanie Dziennika Budowy oraz współpraca pod względem technicznym przy
udzielaniu sprawozdań do NFOŚiGW w Warszawie.
Inspektor Nadzoru będzie odpowiedzialny za:
- wykonanie prac zgodnie z Zaleceniami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie dostępnymi na stronie www:
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/poprawajakosci-powietrza-energetyczne/zmniejszenie-zuzycia-energii-w-budownictwie;
- uzyskanie wszelkich danych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia od
Zamawiającego;

Wykonanie zadania z dołożeniem należytej staranności,
Konsultowanie z Zamawiającym założeń oraz postępów prac w ramach zadania;
- niezwłoczne sygnalizowanie Zamawiającemu
o zaistnieniu, istotnych problemów, których Wykonawca, mimo dołożenia należytej
staranności nie będzie w stanie rozwiązać we własnym zakresie, Zamawiający zastrzega
jednak, że nie będzie wykonywał za wykonawcę działań, do których Wykonawca
zobowiązał się na podstawie zawartej umowy,
Zamawiający lub osoby go reprezentujące mają obowiązek udzielać wyjaśnień
w sprawach związanych z realizacją przez Wykonawcę prac objętych przedmiotem
zamówienia.
Zamawiający umożliwi wgląd w całą dokumentację konkursową oraz projektową, której jest
w posiadaniu celem lepszego zapoznania się z uwarunkowaniami przedmiotu zamówienia.
Celem dostępności ww. dokumentów zleca się kontakt z Zamawiającym e-mailowy, osobisty
lub telefoniczny;
Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia Wykonawcy ustalonego wynagrodzenia oraz
spełnienia innych świadczeń określonych Umową z Wykonawcą
Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w okresie realizacji Umowy
w szczególności do:
a) przekazywania wszelkich informacji
i dokumentów niezbędnych do realizacji usług wymienionych powyżej
b) konsultowania z Wykonawcą działań objętych Umową
Płatność nastąpi w formie przelewu na podstawie Protokołu odbioru, szczegółowe warunki
określa umowa z Wykonawcą.
Nie dotyczy
Odpowiedzialność Inspektora Nadzoru według przepisów prawa budowlanego.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych i wariantowych.
Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: od dnia 1 lutego 2020 r podpisania umowy.
Termin zakończenia realizacji zamówienia: nadzór nad pracami budowlanymi do
30.06.2021 r. zgodnie z Harmonogramem Realizacji Projektu załącznik nr 3 oraz
nadzór nad dokumentacją do czasu całkowitego rozliczenia dotacji z NFOŚiGW.
Miejsce realizacji zamówienia:
ul. Św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa
II. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
ich spełnienia :
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy - osoby, które dysponują
uprawnieniami do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru zgodnie ustawą prawo budowlane

oraz nadzorowały przynajmniej 3 budowy jako Inspektor Nadzoru o wartości minimum
500.000,00 zł. co potwierdza potencjalny Wykonawca w załączonym oświadczeniu do
niniejszej oferty (Załącznik nr 1).
Dodatkowo, Wykonawca nie może być powiązany osobowościowo i kapitałowo z
Zamawiającym co potwierdza potencjalny Wykonawca w załączonym oświadczeniu do
niniejszej oferty (Załącznik nr 2).
Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w
Załączniku nr 1 – Formularz ofertowy.
Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż ww.
warunki Wykonawca spełnił.
Ocena dokonywana 0-1 ( spełnia/nie spełnia)
Na potwierdzenie spełnienia opisanych warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca jest
zobowiązany złożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wraz
z podpisanymi oświadczeniami
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
III. Kryterium, jego znaczenie i sposób oceny ofert
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego rangą:
1. Cena ofertowa – waga 100 %
1.Oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów:
Kryterium nr 1 - Cena
ilość punktów za cenę = x 100
Cena

najniższa

brutto

oznacza

najniższą

cenę

brutto

ze wszystkich złożonych ofert.
Podsumowanie :
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, spełniająca
wszystkie

warunki

dostępu,

złożona

przez

niewykluczonego

z postępowania Wykonawcę, która uzyska największą ilość punktów. Kryteria weryfikowane
będą

na

podstawie

informacji

przedstawionych

przez

Wykonawcę,

a określone zadeklarowane warunki będą przepisane do umowy dotyczącej wykonania
przedmiotu zamówienia.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę/firmę, albo imię i nazwisko,

siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano
b. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
c. Terminie, po którego upływie umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia
zostanie zawarta
d. Złożeniu innych dokumentów niezbędnych dla skutecznego zawarcia umowy.
Informacje na temat zakresu wykluczenia:
Wykonawcą zamówienia nie może być Wykonawca, z którym Zamawiający jest powiązany
osobowo lub kapitałowo.
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 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Nie istnieje inne powiązanie, które powodowałoby faktyczne naruszenie zasady
konkurencyjności.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również:
a) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania nie
wykonali zamówienia lub wykonali je z nienależytą starannością.
b) Wykonawców, w odniesieniu do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub których
upadłość ogłoszono.
c) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, kiedy uzyskali oni przewidzianą prawem
zgodę na odroczenie, zwolnienie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji organu podatkowego.
d) Wykonawców, których oferta wpłynęła po terminie.
Oferta Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania nie jest rozpatrywana.
Weryfikacja

na

podstawie

Oświadczenia

o

braku

podstaw

do

wykluczenia

– Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Dopuszczalne warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej
umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z regulacji prawnych
wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy,
wraz ze skutkami wprowadzania takich zmian lub jeżeli wystąpią okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy
dotyczyć mogą w szczególności:
1. Terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi
wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno
od Zamawiającego jak i od Wykonawcy
2. Sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy
3. Formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy – nie dotyczy, tj. Zamawiający
nie żąda dodatkowe zabezpieczenia wykonania prac.
4. Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy. Za siłę wyższą
uznawane będą zdarzenia takie jak wojna, atak terrorystyczny, katastrofa, stan klęski
żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar na które strony nie mają wpływu
5. Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy
6. Zmiany osoby lub osób uprawnionych do kontaktów
Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
W

przypadkach

wymagających

uzyskania

zgody

instytucji

finansującej

projekt,

wprowadzenie zmian możliwe jest po uzyskaniu zgody.
Zmiany dotyczące terminów poszczególnych zadań w przedsięwzięciu powinny być zgodne z
Harmonogramem Realizacji Przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym
Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej”, które może ulec zmianie
po wcześniejszej akceptacji aktualizacji przez NFOŚiGW.
Opis sposobu ustalania ceny
1. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia
wynikające wprost z otrzymanej dokumentacji, jak również w niej nie ujęte
a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca powinien przed

sporządzeniem oferty zapoznać się na miejscu z terenem, na którym będą
wykonywane roboty a następnie uwzględnić w ofercie ewentualne dodatkowe koszty
związane
z prawidłowym kompletnym wykonaniem zadania.
2. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia chociażby w chwili
zawarcia umowy nie można było przewidzieć rodzaju i rozmiaru wszelkich kosztów.
Za oferowaną cenę Wykonawca zobowiązuje się do osiągnięcia umówionego
rezultatu.
3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w walucie
polskiej w złotych /PLN/.
Zasady podwykonawstwa
Zamawiający nie zastrzega, że Wykonawca ma obowiązek osobistego wykonania kluczowych
części

zamówienia.

Wykonawca

może

powierzyć

wykonanie

części

zamówienia

podwykonawcy. Za działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada
jak za własne.
Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.
Informacje na temat składania ofert
Oferty należy składać do dnia 25 stycznia 2020 r. do godz. 16:00 osobiście po
uprzednim umówieniu telefonicznym, e-mailowo lub pocztą (liczy się data wpływu
kompletu dokumentów do Zamawiającego).
Oferty można składać osobiście, przy pomocy poczty oraz e-mailowo.
1. Oferty składane osobiście należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Oferta powinna być dostarczona osobiście po uprzednim umówieniu telefonicznym
na adres: Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej, ul. Św. Barbary
41, 42-200 Częstochowa
tel. 505607888
Na kopercie musi znajdować się nr zapytania ofertowego tj.: 2/2020
2. Oferty składane przy pomocy poczty należy złożyć na adres siedziby
Zamawiającego:
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej, ul. Św. Barbary 41, 42-200
Częstochowa
Na kopercie musi znajdować się nr zapytania ofertowego tj.: 2/2020
3. Oferty składane e-mailowo należy złożyć na adres Zamawiającego:
zbigniewkrawczyk5@wp.pl
W temacie proszę podać nr zapytania ofertowego tj.: 2/2020

Liczy się data i godzina dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
Termin składania ofert upływa w dniu 25 stycznia 2020 r. godz. 16:00
Otwarcie ofert przez Komisję nastąpi
25 stycznia 2020 r. godz. 16:15 w siedzibie Zamawiającego Wyższe Seminarium
Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej, ul. Św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa
Otwarcie ofert jest jawne.
O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli
oferty e-mailowo i/lub telefonicznie i/lub po przez pocztę oraz zamieści informację
na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.
Wykonawcy mają obowiązek zapoznać się dokładnie z treścią zapytania ofertowego wraz
z załącznikami.
Wykonawcy przygotują i przedstawią swoje oferty na wypełnionym druku z załącznika nr 1
wraz z załączonym i wypełnionym załącznikiem nr 2 zgodnie z wymaganiami zapytania
ofertowego.
Oferta powinna być sporządzona
w języku polskim w sposób czytelny (dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być
złożone wraz
z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego)
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu
Oferta nie powinna zawierać żadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych poprawek i
skreśleń. Ewentualne poprawki lub korekty błędów należy nanieść czytelnie oraz datować
i zaopatrzyć podpisem co najmniej jednej z osób podpisujących ofertę.
Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana (podpis i pieczątka) przez Wykonawcę
zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy
lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu.
Składana oferta wraz z załącznikami
w postaci oświadczeń powinna być złożona w formie oryginału. Inne dokumenty mogą
być złożone jako kopie potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
Zamawiający nie zwraca Wykonawcom dokumentów zawartych w ofercie.
Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca.
Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych
ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu
zmian, poprawek, modyfikacji i uzupełnień przed upływem terminu do składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań

jak składana oferta tj. odpowiednio oznakowana
z dopiskiem „ZMIANA”.
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia – według takich samych zasad jak
wprowadzenie zmian, poprawek, modyfikacji
i uzupełnień - z dopiskiem „WYCOFANE”.
Oferta złożona po terminie zostanie zniszczone bez otwierania.
Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
Podstawa i tryb postępowania
Zasada konkurencyjności, tryb transparentności wydatków w ramach dofinansowania
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Wyjątkowe warunki dopuszczające możliwość odstąpienia od realizacji zawartej umowy
1. Dopuszcza się możliwość odstąpienia od zawarcia lub realizacji zawartej umowy,
jeżeli z powodu wystąpienia awarii lub zdarzenia, którego nie można było przewidzieć
wystąpiła konieczność wykonania innych robót lub zlecenia usług, a w budżecie
Parafii brak jest środków na realizację obu zadań.
2. W przypadku zaistnienia wyżej wymienionej sytuacji Parafia może odstąpić od
umowy, a Wykonawcy przysługiwać będzie jedynie wynagrodzenie za roboty
budowlane, usługi lub dostawy wykonane do dnia odstąpienia od umowy, bez prawa
żądania zapłaty kar umownych oraz odszkodowania.
Pozostałe informacje
1. Procedura wynikająca z „Zasady konkurencyjności” nie przewiduje środków
odwoławczych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego
etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru
oferty.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Wykonawcą,
który złożył w oparciu o przyjęte kryteria najkorzystniejszą ofertę. Negocjacje cenowe
zostaną podjęte w szczególności w przypadku, gdy zaoferowana cena będzie wyższa
od założonej przez Zamawiającego.
4. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zaoferują przedmiot zamówienia
zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu
ofertowym.
5. Oferty niespełniające któregokolwiek z wymagań zostaną odrzucone.

6. W przypadku oczywistych omyłek, braku podpisu, braku załącznika innego
niż formularz ofertowy Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia
braków. Wezwanie dokonywane jest w formie e-mail na adres wskazany w formularzu
ofertowym. Wykonawca ma możliwość uzupełnienia wskazanych braków w terminie
do 3 dni roboczych od daty wysłania wezwania. Dla spełnienia terminu liczy się data
wpływu uzupełnień do Wnioskodawcy na adres, o którym mowa w części powyżej
niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku braku uzupełnień, oferta zostanie
odrzucona bez dalszego rozpatrzenia.
7. W przypadku gdy, będą indywidualne spotkania z Potencjalnymi Oferentami ich
przebieg zostanie upubliczniony na stronie internetowej Zamawiającego.
8. W przypadku, gdy będę zapytania ich treść wraz z odpowiedziami zostaną

upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego.
9. Zleceniodawca powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożą oferty o wynikach

postępowania.
Załączniki
1. Załącznik numer 1 – Formularz ofertowy wraz z załącznikami
2. Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
3. Załącznik numer 3 – Treść umowy z Wykonawcą

