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Zapytanie ofertowe nr 01/2020 

Prowadzone w związku z realizacją projektu pn.: „Umiejętności zawodowe perspektywą na atrakcyjne 
zatrudnienie”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa X 
Edukacja, Działanie 10.4. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, 
Poddziałania 10.4.1  Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – 
konkursy horyzontalne 
  
Niniejsze zapytanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  
 
Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. 
 
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na:  
 

dostawę komputerów przenośnych i tabletów do Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku 
 
1. ZAMAWIAJĄCY 
Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego 
Krzyżowa 7 
58-112 Grodziszcze 
NIP: 884-00-34-672 
 
2. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 
1. Strona Baza Konkurencyjności Fundusze Europejskie: 
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 
2. Strona internetowa Zamawiającego: 
www.krzyzowa.org.pl 
 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  
Kod CPV: 30213100-6 – komputery 
Kod CPV: 30213200-7 - tablety 
 
3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych i tabletów do Zespołu Szkół Technicznych 
w Kłodzku, w szczególności: 
 
16 komputerów przenośnych z oprogramowaniem i futerałem ochronnym 
16 tabletów z oprogramowaniem i futerałem ochronnym 
 
3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji 
 
1. Komputer przenośny z oprogramowaniem i futerałem– 16 sztuk 
Kod CPV: 30213100-6 
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Komputer przenośny 
Procesor: 8-wątkowy, 4-rdzeniowy 
(Procesor: dowolny procesor uzyskujący wynik co najmniej 7967 punktów w aplikacji testującej Passmark CPU 
mark - wyniki testów różnych procesorów dostępne na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php) 
Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z 
oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu [Print Screen ekranu] z przeprowadzonych testów, 
potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Dostawcę.  
Pamięć RAM: min. 8GB, do rozbudowy do 32 GB 
Liczba slotów pamięci min 4 
Karta graficzna zintegrowana w procesorze, do odtwarzania multimediów 
Przekątna ekranu: min 15 cali 
Matryca: matowa, ledowa 
Rozdzielczość: min 1920x1080 
Dysk twardy SSD min. 220 GB 
Nagrywarka DVD/CD 
Wbudowana kamera o dobrej rozdzielczości 
Wbudowane głośniki min 2/2 W 
Czytnik karty pamięci 
Złącza wideo: min. VGA, HDMI 
Złącza USB 3.0 x 4, USB 2.0 x 4 
Obudowa dowolna 
Bateria 
Zasilacz 
Futerał ochronny, kolor dowolny 
 
System operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro lub spełniający kryteria równoważności  
Najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, ze wsparciem dla środowisk Java i NET Framework 
4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach, możliwość przystosowania 
stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących), zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania 
informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych),  wsparcie dla większości powszechnie używanych 
urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, bezprzewodowego internetu), zdalna pomoc i 
współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania 
problemu z komputerem, graficzne środowisko instalacji, możliwość integracji i konfiguracji dostępne w języku 
polskim.  
 
Wymagane certyfikaty: 
Certyfikat ISO9001:2000 lub certyfikat równoważny dla producenta sprzętu (dostarczyć na wezwanie 
zamawiającego) 
Deklaracja zgodności CE (dostarczyć na wezwanie zamawiającego) 
 
Bezpieczeństwo i oprogramowanie dodatkowe: 
Licencja min. 2 lata. System chroniący przed zagrożeniami, posiadający certyfikaty VB100%, OPSWAT, 
AVLAB +++, AV Comperative Advance + lub równoważne.   

 
Najnowsze stabilne oprogramowanie biurowe zawierające następujące elementy: procesor tekstu, arkusz 
kalkulacyjny, program do prezentacji, w pełni wspierający formaty plików .docx,.xlsx,.pptx. 
 
Gwarancja min. 24 m-ce 
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2. Tablet z oprogramowaniem i futerałem – 16 sztuk 
Kod CPV: 30213200-7 
 
Przekątna ekranu min 8 cali 
Ekran dotykowy o rozdzielczości min 1920 x 1200, szkło chroniące oczy 
Sposób obsługi: dotykowy + rysik 
Procesor 8 rdzeniowy  
Wbudowana pamięć 32 GB 
Pamięć RAM min 3 GB 
Min 1 kamera 
Wbudowane 4 głośniki 
Karta graficzna do odtwarzania multimediów 
Łączność z Internetem bezprzewodowa, wejście słuchawkowe 
Pojemność baterii min 7.500 mAh umożliwiająca długi czas pracy z funkcją umożliwiającą szybkie 
podładowanie akumulatora. 
Obudowa z aluminium 
Ładowarka (zasilacz), przewód USB 
Futerał ochronny, kolor dowolny 
 
Bezpieczeństwo i oprogramowanie dodatkowe: 
Licencja min. 2 lata. System chroniący przed zagrożeniami, posiadający certyfikaty VB100%, OPSWAT, 
AVLAB +++, AV Comperative Advance + lub równoważne.   
Najnowsze stabilne oprogramowanie biurowe zawierające następujące elementy: procesor tekstu, arkusz 
kalkulacyjny, program do prezentacji, w pełni wspierający formaty plików .docx,.xlsx,.pptx. 
 
Gwarancja  min 24 m-ce 
 
3.3 . Wymagania wobec Wykonawcy 
3.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
3.2. Cena brutto podana w ofercie musi być ostateczna. W cenie oferty musi być zawarty koszt: dostawy. 
3.3. Według wiedzy Zamawiającego, prawidłową stawką VAT jest stawka 23%. Dostawca zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu uzasadnienie w zastosowaniu stawki VAT innej niż wspomniana. Brak uzasadnienia 
lub zastosowania błędnej stawki VAT będzie skutkowało odrzuceniem oferty.  
3.4. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
3.5. Sprzęt zawarty w zamówieniu powinien być nowy i zapakowany w sposób skutecznie zabezpieczający 
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportu 
ponosi Wykonawca. 
3.6. Wady towaru powstałe z winy Wykonawcy, których Zamawiający nie mógł stwierdzić przy odbiorze, 
zostaną usunięte przez Wykonawcę poprzez wymianę towaru na nowy w terminie 7 dni od zgłoszenia przez 
Zamawiającego. Zamawiający sprawdzi towar w ciągu 14 dni od daty zrealizowania zamówienia. 
3.7. Wykonawca dostarczy sprzęt bezpośrednio na adresy: Zespół Szkół Technicznych, ul. Bohaterów Getta 6, 
57-300 Kłodzko, w dniach i godzinach ustalonych uprzednio z Zamawiającym. Wykonawca we własnym 
zakresie zapewni rozładunek i montaż dostarczonego sprzętu. 
3.8. Wszystkie nazwy własne i marki handlowe urządzeń i wyposażenia zawarte w Zapytaniu ofertowym, 
zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający 
dopuszcza rozwiązania równoważne. Jako rozwiązanie równoważne należy rozumieć zastosowanie innego niż 
opisane nazwą urządzenie lub elementu wyposażenia z zachowaniem takich samych parametrów technicznych, 
jakościowych, użytkowych i funkcjonalnych. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do 
obrotu i stosowania z obowiązującym prawem. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w formularzu oferty 
szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż 
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zastosowany asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, 
funkcjonalnych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu 
zamówienia. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki 
towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego 
asortymentu określone przez jego producenta. 
3.9. Wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie wypłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
Wykonawcę w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury jest przyjęcie przez Zamawiającego protokołu 
odbioru. 
3. 10. Zamawiający nie przewiduje możliwości uzupełnienia oferty. 
3.11. Sprzęt zawarty w zamówieniu powinien być nowy i zapakowany w sposób skutecznie zabezpieczający 
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportu 
ponosi Wykonawca. 
3.12. Wady towaru powstałe z winy Wykonawcy, których Zamawiający nie mógł stwierdzić przy odbiorze, 
zostaną usunięte przez Wykonawcę poprzez wymianę towaru na nowy w terminie 7 dni od zgłoszenia przez 
Zamawiającego. Zamawiający sprawdzi towar w ciągu 14 dni od daty zrealizowania zamówienia. 
 
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: max 20 dni od podpisania umowy – zgodnie ze złożoną ofertą, 
jednakże Zamawiający zastrzega możliwość zamiany terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji. 
 
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki: 
a.  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności; 
b.  dysponują odpowiednim potencjałem technicznym; 
c.  dysponują kadrą zdolną do wykonania zamówienia; 
d.  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację zamówienia. 
e. stosują klauzule społeczne: nie zostali prawomocnie skazani za wykroczenie przeciwko prawom pracownika 
lub wykroczenie przeciwko środowisku. 
2. W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane z Zamawiającym 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: 
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. 
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa: 
a. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału - Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego; 
b. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego; 
c. Oświadczenie o niekaralności i braku skazania za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub 
wykroczenie przeciwko środowisku (stosowanie klauzul społecznych) - Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego; 
d. Aktualny wydruk z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, uzyskany nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 
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4. Na wezwanie Zamawiającego Oferent ma obowiązek przekazania, w terminie 2 dni roboczych, specyfikacji 
technicznej proponowanego sprzętu, który będzie potwierdzał spełnienie warunków technicznych zawartych w 
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 
 
7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  I DATA ZŁOŻENIA OFERTY: 
1.  Oferty wraz z załącznikami będą przyjmowane w terminie do 08.07.2020 r. godz. 10:00 
2. Za złożenie Oferty przyjmuje się dostarczenie osobiście lub przesłanie pocztą (decyduje data i godzina 
wpływu oferty) do biura Zamawiającego, tj.: 
 
Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego 
Krzyżowa 7 
58-112 Grodziszcze 
  
z dopiskiem:  „Zapytanie ofertowe nr 01/2020 ” wraz z dokładnym adresem Wykonawcy. 
 
3.  Oferta musi być sporządzona w języku polskim, wypełniona czytelnie, wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 
1 do Oferty. 
4.  Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego Zapytania ofertowego. 
5. Oferta złożona po terminie lub na inny adres niż wskazany w punkcie 2 uważana jest za nieważną. 
6.  Oferta musi być kompletna. 
7. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 
8. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do składania ofert oraz opieczętowana pieczątką 
podmiotu biorącego udział w procedurze, w przypadku podpisania oferty przez osobę inną, wymagane jest 
przedłożenie stosownego pełnomocnictwa. 
9. Załączniki 2-4 muszą być podpisane przez Oferenta 
10. Załącznik – Aktualny wydruk z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej nie musi zostać podpisany 
11. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, składające się na 
ważną ofertę: 
- Załącznik nr 1 Formularz ofertowy  
- Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu udziału 
- Załącznik nr 3  Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 
- Załącznik nr 4 Oświadczenie o niekaralności i braku skazania za wykroczenie przeciwko prawom 
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku (stosowaniu klauzul społecznych) 
- Aktualny wydruk z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, uzyskany nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
- Do zgodności komputera - wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości 
ekranu [Print Screen ekranu] z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez 
Dostawcę. 
12. Dokumenty wchodzące w skład oferty, za wyjątkiem aktualnego wydruku z właściwego rejestru lub 
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. 
13. Aktualny wydruk z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 
może być wydrukiem 
14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 
wyłącznie wówczas, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości. 
15. Zamawiający nie wymaga podania w ofercie nazwy producenta 
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8.KRYTERIA OCENY OFERT: 
1. Zamawiający uzna ofertę za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania jeżeli spełni 
łącznie następujące warunki: 
a. oferta sporządzona została na prawidłowym formularzu, 
b. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 
c. Wykonawca przedstawił ofertę zgodną, co do treści, z wymaganiami Zamawiającego. 
2. Kryteria oceny ofert: 
Kryterium I: Cena brutto wskazana w ofercie – Waga 90% 
Kryterium II: Waga 10%Termin dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego (2-20 dni) – Waga 
10% 
3.  Zastosowane pojęcia i wzory do obliczenia punktowego: 
LPC – liczba punktów uzyskana w kryterium I Cena; 
C oferty najniższej – najniższa wartość oferty brutto wśród rozpatrywanych ofert; 
C oferty badanej – wartość brutto oferty badanej; 
LPC = ( C oferty najniższej/ C oferty badanej) X 90 pkt. 
LPT – liczba punktów uzyskana w kryterium II Termin 
T min  – najkrótszy termin dostawy przedmiotu zamówienia wśród złożonych ofert; 
T oferty badanej - termin dostawy przedmiotu zamówienia w ofercie badanej; 
LPT = (T min/ T oferty badanej) X 10 pkt. 
LPO – liczba punktów ogółem 
LPO = LPC + LPT 
4.  Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, otrzyma 
maksymalną liczbę punktów. Pozostałym oferentom, wypełniającym kryteria, przypisana zostanie 
proporcjonalnie mniejsza liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 
W przypadku takiej samej liczby punktów wynik rozwinięty zostanie do dziesiętnych części punktów. Realizacja 
zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów. 
 
9. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 
1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 8.07.2020 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego. Oferenci mogą być obecni 
podczas otwierania ofert. 
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana do oferentów oraz zamieszczona na stronie 
internetowej pod adresem www.krzyzowa.org.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 
 
10. ZMIANA UMOWY: 
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty 
(w części dotyczącej przedmiotu umowy, terminów oraz wynagrodzenia), na podstawie, której dokonano 
wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków: 
a. konieczności zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek przyczyn obiektywnie 
uzasadnionych i niezależnych od Stron, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było 
przewidzieć, 
b. zmiany zasad finansowania zamówienia, 
c. zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy, spowodowanych działaniem osób trzecich, 
d. wprowadzenia rozwiązań zamiennych, które nie wykraczają poza zdefiniowany przedmiot zamówienia i nie 
są traktowane jako zamówienie dodatkowe lub uzupełniające, 
e. zmiany wynagrodzenia wykonawcy (ceny), o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT 
obowiązujących w terminie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy, 
f. zmiany nazwy (firmy) bądź siedziby (adresu), którejkolwiek ze stron umowy, 
g. zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę 
zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. 
 



Projekt pn. „Umiejętności zawodowe perspektywą na atrakcyjne zatrudnienie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 
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11. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: 
Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania: 
a. w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć wcześniej, a których zaistnienie 
powoduje niemożliwość zawarcia prawidłowej umowy, 
b. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 
najkorzystniejszej oferty, 
  
12. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY: 
12.1. Zawiadomienie o wyborze oferty Zamawiający zamieści na stronach: 
Strona Baza Konkurencyjności Fundusze Europejskie: 
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 
www.krzyzowa.org.pl 
12.2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny. 
12.3. Wybór Wykonawcy będzie odbywał się z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy 
realizacji projektów, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.- prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164 ze zm.). 
12.4. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
 
 
13. DODATKOWE INFORMACJE: 
1. Dodatkowych informacji udziela: Tamara Chorąży, nr tel. 571 20 35 32, e-mail: tamara@krzyzowa.org.pl 
2. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń między Zamawiającymi, a Wykonawcą w walutach obcych, innych niż 
PLN. 
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed 
upływem terminu na składanie ofert. 
4. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści 
ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie. 
5. Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonaną usługę na podstawie protokołu sporządzonego przez 
Wykonawcę, wskazującym prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. 
6.  Zapłata zostanie  dokonana po otrzymaniu poprawnie wystawionych faktur w terminie wskazanym w 
umowie. Warunkiem dokonania zapłaty jest posiadanie środków na koncie projektowym Zamawiającego. 
7.  Wykonawca nie będzie obciążał Zmawiającego dodatkowymi kosztami w związku z opóźnieniem w zapłacie 
wynikającym z opóźnień w przekazaniu transz przez jednostkę kontraktującą. 
8.  Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne 
roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego. 
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
10. W treści umowy, którą podpisze wykonawca będzie zawarta informacja o karach umownych. 
  
14. ZAŁĄCZNIKI: 
 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy  
Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu udziału 
Załącznik nr 3  Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 
Załącznik nr 4 Oświadczenie o niekaralności i braku skazania za wykroczenie przeciwko prawom pracownika 
lub wykroczenie przeciwko środowisku (stosowaniu klauzul społecznych) 


