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ZAPYTANIE OFERTOWE 
z dnia 1 września 2017 roku 

nieobjęte przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

 

 

I. WPROWADZENIE 

1. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”. 

2. Do postępowania stosuje się Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w szczególności pkt 6.5.2 „Zasada konkurencyjności”, 

zwane dalej „wytycznymi”. 

3. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad ochrony uczciwej konkurencji, 

przejrzystości, jawności postępowania i równego traktowania Oferentów. 

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

II. ZAMAWIAJĄCY 

Iwona Teresa Księżopolska Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Iwonex” z siedzibą w 

Ujrzanowie (08-110 Siedlce, Ujrzanów 289), wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 821-100-56-65, REGON: 710322116. 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i wdrożenie systemu klasy ERP”. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1. 

3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: 48000000-8 Pakiety 

oprogramowania i systemy informatyczne. 

IV. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na poszczególne elementy zamówienia 

(niedopuszczalne jest dzielenie zamówienia na mniejsze części). 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Każdy Oferent może złożyć w niniejszym postępowaniu jedną ofertę.  
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2. Oferta musi być sporządzona w formie papierowej, w języku polskim, pismem czytelnym i 

zapisanym techniką nieścieralną, w jednym egzemplarzu. 

3. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, co 

oznacza, że musi być podpisana przez Oferenta.  

4. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisała osoba upoważniona do reprezentowania Oferenta, 

zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, 

właściwym dla danej formy organizacyjnej albo przez osobę umocowaną przez osobę 

uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Podpis należy złożyć w 

sposób umożliwiający identyfikację autora (tj. podpis czytelny lub podpis nieczytelny 

opatrzony pieczątką imienną).  

5. Miejsca w ofercie, w których Oferent dokonał poprawek muszą być parafowane przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w 

pkt. 4. 

6. Zaleca się, aby strony oferty były ze sobą trwale spięte i kolejno ponumerowane.  

7. Wszelkie dokumenty składane przez Oferentów muszą być sporządzone w języku polskim lub 

przetłumaczone przez Oferenta na język polski. Jeśli Oferent składa dokumenty sporządzone w 

języku obcym, musi załączyć je w oryginalnym brzmieniu wraz z ich tłumaczeniem na język 

polski.  

8. Oferent może zastrzec w treści oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przez tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 

wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 

zachowania ich poufności. Informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być 

przez Oferenta złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. 

Zamawiający ma prawo badać skuteczność zastrzeżenia dot. zakazu udostępniania informacji 

zastrzeżonych, jako tajemnica przedsiębiorstwa. Następstwem stwierdzenia bezskuteczności 

zastrzeżenia będzie ich odtajnienie.  

9. Ofertę należy złożyć w odrębnej nieprzejrzystej, trwale zamkniętej kopercie. 

10. Opis koperty powinien zawierać następujące informacje: 

a) Nazwę i adres Oferenta, 

b) Dopisek:  

NIE OTWIERAĆ 

Oferta na realizację zadania pn. Dostawa i wdrożenie systemu klasy ERP (odpowiedź na 

zapytanie ofertowe z dnia 1.09.2017 r.) 

11. Kopertę, o której mowa w pkt. 10, należy umieścić wewnątrz koperty lub paczki tylko w 

przypadku wysyłki oferty drogą pocztową. 

12. Koperta/paczka, o której mowa w pkt. 11 powinna być zaadresowana do Zamawiającego na 

adres siedziby Zamawiającego i opatrzona nazwą i dokładnym adresem Oferenta. 

13. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty spoczywają na Oferencie. 
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VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci spełniający następujące warunki: 

1. są niepowiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.  

1.1 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: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 posiadaniu co najmniej 10% 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w 

linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

1.2 Na potwierdzenie spełnienia warunków szczegółowych określonych w pkt 1.1, Oferent 

zobowiązany jest dołączyć Oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do zapytania 

ofertowego. 

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

2.1 Oferent musi wykazać, że dostarczył w okresie 3 (trzech) ostatnich lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, dedykowane systemy klasy ERP, o łącznej wartości co najmniej 200 tys. PLN 

(słownie: dwieście tysięcy złotych) brutto. 

2.2 Na potwierdzenie spełnienia warunków szczegółowych określonych w pkt 2.1, Oferent 

zobowiązany jest dołączyć wykaz dostaw stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego 

zapytania ofertowego oraz dokumenty wystawione przez odbiorców dostaw, 

potwierdzające należyte wykonanie dostaw, np. referencje, protokoły zdawczo-odbiorcze, 

oświadczenia.  

3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w 

postępowaniu (oraz brak podstaw do wykluczenia), o których mowa w pkt 1 niniejszego 

Rozdziału, na podstawie przedstawionych, wraz z ofertą, dokumentów i oświadczeń 

wskazanych w Rozdziale VII.  

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ŻĄDANYCH OD OFERENTÓW 

Oferty powinny zawierać: 

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej (dopuszcza się wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej [www.firma.gov.pl] lub wydruk z Centralnej 

Informacji Krajowego Rejestru Sądowego [https://ems.ms.gov.pl]) – wystawiony nie wcześniej 

niż 2 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

2. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Oferenta, o ile prawo do reprezentowania Oferenta w 

powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego. 
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3. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

4. Wypełniony formularz parametrów technicznych oferowanego systemu stanowiący 

załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 

5. Wypełniony formularz dostaw stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

6. Wypełniony formularz Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego. 

7. Wypełniony formularz Akceptacji szczególnych zapisów umowy stanowiący załącznik nr 6 

do niniejszego zapytania ofertowego. 

8. Dokumenty wystawione przez odbiorców dostaw potwierdzające spełnienie warunków 

szczegółowych udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale VI pkt 2.1.  

9. Dokumenty, o których mowa w pkt 1-7 niniejszego rozdziału muszą być złożone w formie 

oryginału. 

10. Dokumenty, o których mowa w pkt 8 niniejszego rozdziału muszą być złożone w formie 

oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną 

do reprezentowania Oferenta. Podpis należy złożyć w sposób umożliwiający identyfikację 

autora (tj. podpis czytelny lub podpis nieczytelny opatrzony pieczątką imienną). 

11. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu złoży dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty 

polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni 

kurs walut Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji Zapytania na 

stronie internetowej Zamawiającego.  

12. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniu, o którym mowa 

powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony przed ww. dniem zgodnie z treścią § 8 pkt 5 

Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w 

sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 

2002 r. Nr 14, poz. 39 ze zm.). 

13. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia lub innych dokumentów 

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, lub też oświadczenia lub dokumenty okażą się 

niekompletne, będą zawierały błędy lub wzbudzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 

Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania 

wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu albo 

konieczne będzie unieważnienie postępowania. 

14. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe 

pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu albo konieczne 

będzie unieważnienie postępowania. 

15. Jeżeli zaistnieją uzasadnione podstawy do uznania przez Zamawiającego, że złożone przez 

Wykonawców oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, Zamawiający może na każdym 

etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia aktualnych oświadczeń lub 

dokumentów. 
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VIII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się na maksymalnie 20 tygodni od dnia 

podpisania umowy.  

IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Cena oferty musi być podana w polskich złotych oraz obejmować wszystkie elementy 

niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Należy podać wartość netto i brutto z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. 

X. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 

Zamawiający będzie stosował niżej podane kryteria.  

Przyjęto liczbę 100 jako maksymalną liczbę punktów, którą może uzyskać każdy z oferentów, 

według poniższych kryteriów. 

lp. Kryterium 
Waga  

w punktach 

1.  Cena (C) 70 

2.  Termin realizacji zamówienia (T) 30 

 SUMA PUNKTÓW 100 

 Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych 

kryteriów otrzyma najwyższą punktację.  

1. Cena (C). 

1) Przez kryterium „Cena” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta ofertę ceny 

całkowitej brutto za wykonanie zamówienia wyliczonego w formularzu ofertowym, 

stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

2) Ocena w ramach kryterium „Cena” będzie obliczana na podstawie następującego wzoru: 

𝑪 =
𝐶𝑛

𝐶𝑜
× 70 𝑝𝑘𝑡 

gdzie: 

Cn – najniższa zaproponowana cena brutto 

Co – cena brutto zaproponowana w badanej ofercie  

C – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena” 

2. Termin realizacji zamówienia (T). 

Ocena terminu realizacji zamówienia dokonywana będzie w sposób następujący: 

Wykonawca, który zaoferuje wykonanie zamówienia w terminie: 

 maksymalnie 10 tygodni od dnia zawarcia umowy – otrzyma 30 pkt, 

 maksymalnie 12 tygodni od dnia zawarcia umowy – otrzyma 22,5 pkt, 

 maksymalnie 16 tygodni od dnia zawarcia umowy – otrzyma 15 pkt, 

 maksymalnie 18 tygodni od dnia zawarcia umowy – otrzyma 7,5 pkt, 
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 maksymalnie 20 tygodni od dnia zawarcia umowy – otrzyma 0 pkt. 

Wykonawca nie może zaoferować dłuższego terminu niż wskazany w treści Zapytania. Oferty 

z dłuższym terminem realizacji zamówienia niż okres maksymalny wskazany w Zapytaniu zostaną 

odrzucone i nie będą podlegać dalszej ocenie. 

3. Ocena końcowa (K). 

1) Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która 

spełnia wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 

oraz uzyska największą liczbę punktów w ocenie końcowej. 

 

𝑲 = 𝑪 + 𝑻 

gdzie: 

K –  liczba punktów w ocenie końcowej. 

C– liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena” 

T –  liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji 

zamówienia” 

2) Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi 

zasadami matematycznymi. 

XI. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty należy składać do dnia 14 września 2017 roku do godz. 12
00

 w siedzibie 

Zamawiającego: Sekretariat Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „Iwonex” Iwona 

Teresa Księżopolska, Ujrzanów 289, 08-110 Siedlce.  

2. Oferty składać można osobiście lub drogą pocztową. 

3. Składający ofertę osobiście, otrzymuje potwierdzenie jej złożenia zawierające datę złożenia. 

4. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się za złożoną w terminie, jeżeli wpłynie  

ona do Zamawiającego nie później niż dnia 14 września 2017 roku do godz. 12
00

. 

5. Oferty, które dotrą do Zamawiającego po terminie składania ofert, będą traktowane jako 

OFERTY ZŁOŻONE PO TERMINIE. 

6. Oferty złożone po terminie, a oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację Oferenta, 

będą zwrócone Oferentowi bez otwierania. 

7. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14 września 2017 roku o godz. 12
15 

w siedzibie 

Zamawiającego. 

8. Otwarcie ofert jest jawne. 

XII. WYJAŚNIENIA I ZMIANA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

1. Oferenci mogą zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia zapytania ofertowego 

nieobjętego Ustawą Prawo Zamówień Publicznych do dnia 10 września 2017 roku do godziny 

12.00. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego po terminie Zamawiający może 

pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
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2. Treść wyjaśnienia bez wskazania źródła zapytania Zamawiający zamieści na stronie 

internetowej, na której upubliczniono zapytanie ofertowe oraz przekaże Oferentom, którym 

wysłano zapytanie ofertowe.  

3. Zamawiający może przed wyznaczonym terminem składania ofert zmienić treść zapytania 

ofertowego. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której 

upubliczniono zapytanie ofertowe oraz przekaże Oferentom, którym wysłano zapytanie 

ofertowe. W wyniku zmiany treści zapytania ofertowego, Zamawiający może przedłużyć termin 

składania i otwarcia ofert o czas niezbędny na wprowadzenie przez Oferentów zmian w ofercie. 

4. Zmiany treści zapytania ofertowego oraz udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia będą 

wiążące dla wszystkich Oferentów biorących udział w postępowaniu.  

XIII. ZMIANA ORAZ WYCOFANIE OFERTY 

1. Przed upływem terminu składania ofert Oferent może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. 

Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed 

upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane 

tak jak oferta (zgodnie z pkt 9-12 rozdziału V). Koperta dodatkowo winna zawierać dopisek 

„ZMIANA OFERTY”. 

2. Przed upływem terminu składania ofert Oferent może wycofać złożoną ofertę. O wycofaniu 

powinien powiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem 

terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być opakowane tak jak oferta 

(zgodnie z pkt 9-12 rozdziału V). Koperta dodatkowo winna zawierać dopisek „WYCOFANIE 

OFERTY”. 

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Oferenci pozostają związani ofertą przez 60 dni od momentu jej złożenia.  

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

XV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWAJĄCEGO Z 

OFERENTAMI 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują 

pisemnie z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu (fax: 

256446267) lub drogą elektroniczną (e-mail: milena.konarska@iwonex.com.pl) uważa się za 

złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Oferent przekazują dokumenty lub informacje, o których mowa w 

ust.1, faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

XVI. OSOBY UPOWAŻNIONE ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO DO 

KONTAKTOWANIA SIĘ  

Z OFERENTAMI  

1. Milena Konarska 

tel.: 25 633 33 10, kom.: 515 090 114, fax: 25 644 62 67,  

e-mail: milena.konarska@iwonex.com.pl 
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XVII. NEGOCJACJE 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji oferty w następujących 

sytuacjach: 

1.1 Dwie lub więcej ofert otrzyma tą samą, najwyższą liczbę punktów w ocenie końcowej. 

1.2 Wartość oferty będzie przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego. 

1.3 Wartość oferty będzie zdaniem Zamawiającego zawyżona w stosunku do oferowanego 

przedmiotu. 

2. Do negocjacji zaproszeni zostaną jedynie wykonawcy, których oferty otrzymały najwyższą 

liczbę punktów w ocenie końcowej. 

3. Po zakończeniu negocjacji oferty wykonawców zaproszonych do negocjacji zostaną ocenione 

ponownie, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale X. 

XVIII. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW WYBORU OFERTY 

1. Zamawiający podpisze umowę z Oferentem, który złoży ofertę najkorzystniejszą z punktu 

widzenia kryteriów przyjętych w zapytaniu ofertowym, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w 

Rozdziale XVII. 

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich 

Oferentów biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wskazując nazwę firmy 

oraz adres Oferenta, którego ofertę wybrano, oraz zamieści stosowną informację na stronie 

internetowej  Zamawiającego. 

3. Na wniosek oferenta, który złożył ofertę udostępniony zostanie protokół postępowania o 

udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 

4. Wybrany Oferent zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od podpisania umowy przez Oferenta, który w postępowaniu wyboru 

ofert uzyskał najwyższą liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

XIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia 

przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 

2. Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku, gdy cena zaoferowana przez 

Oferentów przekracza środki przeznaczone przez Zamawiającego na realizację zamówienia.  

3. Zamawiający zastrzega także możliwość zakończenia postępowania bez wyboru 

najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności. 

4. O zakończeniu postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi: 

4.1 za pośrednictwem strony internetowej, na której upubliczniono zapytanie ofertowe oraz 

przekaże Oferentom, którym wysłano zapytanie ofertowe – w przypadku zakończenia 

postępowania przed upływem terminu składania ofert, 

4.2 wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty – w przypadku zakończenia postępowania po 

upływie terminu składania ofert. 

5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu Oferentom kosztów udziału w postępowaniu.  
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6. Oferent nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód 

powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego  

z uprawnienia, o którym mowa w ust. 2 i ust. 3 powyżej. 

7. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 2 i ust. 3 powyżej, przysługuje Zamawiającemu również 

po wyborze najkorzystniejszej oferty. W takiej sytuacji Zamawiający może zakończyć 

postępowanie bez wyboru najkorzystniejszej oferty, po unieważnieniu czynności wyboru 

najkorzystniejszej oferty. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w 

postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego 

działania. 

XX. ZAŁĄCZNIKI 

załącznik nr 1:  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

załącznik nr 2:  Formularz ofertowy  

załącznik nr 3:  Formularz oceny parametrów technicznych  

załącznik nr 4: Formularz dostaw  

załącznik nr 5:  Formularz Oświadczenia o braku powiązań  

załącznik nr 6:  Formularz Akceptacji szczególnych zapisów umowy  

 

 

 

 

 

 

Iwona Teresa Księżopolska – właściciel 
Podpis Zamawiającego  

 


