___________________________
(pieczęć adresowa zamawiającego)

Stara Kamienica, 07.03.2018r.
(miejscowość, data)

ZAPYTANIE OFERTOWE
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO

w ramach projektu pn.

„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Mała Kamienica”
dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”
Nr sprawy: ZO/1/18
I. Zamawiający:
Gminny System Wodociągów i Kanalizacji KAMIENICA Sp. z o.o.,
Stara Kamienica 149a, 58 - 512 Stara Kamienica
NIP:
611-271-79-18
REGON: 021550827
Telefon +48 75 75 14 516
Faks
+48 75 75 14 516
Strona internetowa : http://www.gswik-kamienica.pl
E-mail:
prezes@gswik-kamienica.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia
Niniejsze postepowanie prowadzone jest według zasady konkurencyjności na warunkach określonych w:
1. Ustawie z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego
funduszu rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 ( Dz.U. poz. 349 i 1888, z 2016r. poz.337 i 1579 oraz z 2017r. poz. 5 i 60)
2. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowofinansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej
( Dz.U. z 2017r., poz. 106)
III.

Opis przedmiotu zamówienia:
Obsługa geodezyjna inwestycji na etapie realizacji zadania pn.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Mała Kamienica ( części 1 i 2 )
1. Informacje ogólne:
Zamówienie obejmuje pełną obsługę geodezyjną inwestycji:
a) Projekt sieci osnowy wysokościowej dla obszaru objętego inwestycją
b) Stabilizacja osnowy wysokościowej dla obszaru objętego inwestycją
c) Pomiar wraz ze sporządzeniem opisów dla obszaru objętego inwestycją, wraz z obliczeniem i
wyrównaniem sieci w dowiązaniu do układu wysokościowego obowiązującego na obszarze inwestycji.
d) Prace polegające na odtworzeniu w trakcie trwania całości prac związanych z inwestycją aż do jej
zakończenia.
Strona 1 z 8

e) Czynności geodezyjne w toku budowy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, między innymi
niwelacje, tyczenie trasy i inwentaryzacje powykonawcze
2. Materiały
Wykonawca zapewni wszelkie konieczne materiały do wykonywania robót związanych z obsługą geodezyjną
inwestycji.
3. Sprzęt
Prace związane z obsługą geodezyjną inwestycji wykonywane będą specjalistycznym sprzętem pomiarowo –
badawczym . Używany sprzęt musi gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiarów i badań.
4. Uprawnienia
Prace pomiarowe muszą być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
w tym zakresie.
5. Wskazania
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się
od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Przedstawiciela
Zamawiającego, podając propozycję rozwiązania problemu.
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne oraz punkty wysokościowe
(repery robocze) dla każdego punktu charakterystycznego i dostarczyć Przedstawicielowi Wykonawcy robót
budowlanych i Zamawiającemu szkic wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych. Punkty główne trasy i punkty
pośrednie osi trasy, obiektów muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny
charakterystykę i położenie tych punktów.
6.

Informacje i zakres robót budowlanych zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
w miejscowości Mała Kamienica. Roboty budowlane podzielone zostały na dwie części:
Część 1. - sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna
Część 2. - przepompownia ścieków i pompownie wody
w tym:
I. SIEĆ WODOCIĄGOWA
(a) roboty drogowe w zakresie nawierzchni dróg: bitumicznej – ok.1271,2m2
(b) roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne - ok.5099,6 m3
(c) wykonanie węzła do przepompowywania wody- pompownia wody – 3kpl z zasilaniem energetycznym- linią
kablową w tym:
(c1) pompownia P1, główna wydajność 12 l/s, zamontowana w podziemnej komorze z kręgów betonowych
w jednym ogrodzeniu z przepompownią ścieków, ogrodzenie i utwardzenie terenu – ok.50 m2
(c2) pompownia P2, strefowa, wydajność 12 l/s, zamontowana w podziemnej komorze z kręgów
betonowych, ogrodzenie i utwardzenie terenu – ok.16 m2
(c3) pompownia P3, strefowa, wydajność 12 l/s, zamontowana w podziemnej komorze z kręgów
betonowych, ogrodzenie i utwardzenie terenu – ok.16m2
(d) roboty montażowe w zakresie budowy wodociągów łącznie ok. 4 321,15mb w tym: Ø40ok.667,64mb,
Ø 50-ok.30,7mb, Ø 63-ok.102,18mb, Ø 125-ok.2360,63mb, Ø 160-ok.1160mb
II. KANALIZACJA SANITARNA
(a) roboty drogowe w zakresie nawierzchni dróg: ok. 1271,2m2
(b) roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne - 6780,62 m3
(c) roboty montażowe w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków łącznie ok. 4 588,10mb w tym:
Ø 200-ok. 2145,99mb, Ø 160- ok. 1282,11mb, Ø 90-ok. 1160mb
III. PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW
- wraz z uzbrojeniem towarzyszącym, wydajność 5 l/sek, lokalizacja wspólna z pompownia wody P1i wspólnym
zasilaniem energetycznym- linią kablową
w tym: (a1) wykonanie ciągu komunikacyjnego z kostki betonowej -50m2
(a2) wykonanie ogrodzenia z siatki
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(a3) dostawa i posadowienie pompowni z kompletnym wyposażeniem - 1 kpl.
Na terenie objętym inwestycją zlokalizowana jest zabudowa mieszkalno- gospodarcza rozproszona. Występują
instalacje i sieci uzbrojenia terenu tj. kable energetyczne, telefoniczne, drogi powiatowe i gminne. Projektowana sieć
lokalizowana jest na użytkach rolnych, na działkach prywatnych, działkach drogowych gminnych, powiatowych oraz
pod ciekiem – potokiem „G”. Zaprojektowana została sieć wodociągowa z rurociągiem zasilającym o średnicy 160 mm
z polietylenu (PE) z trzema pompowniami, hydrantami i osprzętem, Sieć wodociągowa zasilana będzie w wodę
z istniejącej sieci wodociągowej w Starej Kamienicy. Woda po terenie zabudowanym wsi rozprowadzana będzie siecią
rozgałęzioną bez pierścieni. Na odgałęzieniach zaprojektowane zostały hydranty o średnicy 80 mm, nadziemne, z
zasuwami odcinającymi. Sieć pracować będzie w trzech strefach ciśnienia. Do podniesienia ciśnienia zaprojektowano
trzy pompownie strefowe w komorach betonowych podziemnych. Dla umożliwienia spustu wody zaprojektowano
zasuwy spustowe w komorach pompowni strefowych. Gałązki zasilające poszczególne budynki wprowadzono na
działki przyszłych odbiorców i zakończono je zaślepkami bez zaworów głównych i zestawów wodomierzowych.
Zaprojektowana została sieć kanalizacyjna z główną pompownią ścieków. Ścieki z zabudowań kanałami z terenu wsi
spływać będą grawitacyjnie do jednej z pompowni ścieków, skąd ścieki podawane będą poprzez rurociąg tranzytowy o
średnicy 90mm z rur polietylenowych do studzienki rozprężnej i dalej do studzienki odbiorczej w Starej Kamienicy.
Odbiornikiem ścieków jest istniejąca sieć kanalizacyjna w Starej Kamienicy. Zaprojektowane zostały odcinki sieci
kanalizacyjnej na działkach prywatnych stanowiące przyłącza. Zaprojektowano instalacje elektryczne zasilające
pompownie wody i pompownie ścieków. Ze względu na kolizję projektowanych sieci z miejscową kanalizacją
deszczową w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową zachodzi konieczność czasowego demontażu i odtworzenia
kolizyjnych odcinków kanalizacji deszczowej średnicy 300 mm. Odcinki te zostały wskazane na PZT. Teren inwestycji
nie jest wpisany do rejestru zabytków.
Przedmiot zamówienia odpisany w punkcie 6. ma wyłącznie charakter poglądowy. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawarty jest w Dokumentacji projektowej .
Zamawiający wymaga :
- udziału przy przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót budowlanych
- stałej współpracy z Wykonawcą robót budowlanych i Zamawiającym
- udziału przedstawiciela w radach budowy

IV. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania
specjalnych kompetencji lub uprawnień. Zamawiający nie stawia warunku.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku.
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wymagane jest od Wykonawcy należyte zrealizowanie w okresie prowadzenia działalności, co najmniej jednej (1)
zakończonej realizacji dotyczących zadania o charakterze zbliżonym do zadania będącego przedmiotem
zamówienia.
W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć
następujące dokumenty:
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2.
- wykaz usług zrealizowanych w okresie prowadzenia działalności – co najmniej dwóch (2) zakończonych realizacji
dotyczących zadania o charakterze zbliżonym do zadania będącego przedmiotem zamówienia, wraz z podaniem ich
rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,
wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.
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Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu dokonywane będzie
w oparciu o złożone przez wykonawcę oświadczenia oraz dokumenty.
V.

Zadania i obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązuje się do podpisania Umowy
w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze jego oferty.
2. Przed zawarciem Umowy, Wykonawca którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest
do przedstawienia opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że jest on ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim wypadku Zamawiający
żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy.

VI. Kryteria oceny ofert:
Przy dokonywaniu oceny złożonych ofert - Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:
Lp
Kryterium
Znaczenie procentowe kryterium*
1.

2.

Umowna Cena ( C )
- podana w ofercie łącznie z podatkiem VAT i wyrażona w PLN

60% = 60,00punktów

Doświadczenie (D)

40% = 40,00 punktów

* przy założeniu 1%= 1,00pkt

VI.

Opis sposobu przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

1. Cena łącznie z podatkiem– 60% = 60,00 pkt.
Oznacza to , że oferta z najniższą ofertową ceną otrzymuje 60,00 pkt.
Punkty pozostałym ofertom przyznane będą w sposób następujący:
C min
Pi(C) =
Ci
x 60
gdzie: Pi(C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta ”i” za kryterium ”cena”, z zaokrągleniem
ilości punktów do dwóch miejsc po przecinku wg powszechnie przyjętej zasady w księgowości
C min - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert
Ci - cena oferty ”i”
60 - maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta za kryterium ”cena”.
Oferta powinna zawierać sposób obliczenia ceny.
2.Podstawą do przyznania punktów w Kryterium Doświadczenia jest wykaz usług (wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 2) .
Wykonawca może otrzymać:
0 pkt – gdy Wykonawca prawidłowo wykonał co najmniej 1 (jedną) zakończoną realizację dotyczącą zadania
o charakterze zbliżonym do zadania będącego przedmiotem zamówienia.
10 pkt – gdy Wykonawca prawidłowo wykonał co najmniej 2 (dwie) zakończone realizacje dotyczące zadania
o charakterze zbliżonym do zadania będącego przedmiotem zamówienia.
20 pkt – gdy Wykonawca prawidłowo wykonał co najmniej 3 (trzy) zakończone realizacje dotyczące zadania
o charakterze zbliżonym do zadania będącego przedmiotem zamówienia.
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30 pkt – gdy Wykonawca prawidłowo wykonał co najmniej 4 (cztery) zakończone realizacje dotyczące
zadania o charakterze zbliżonym do zadania będącego przedmiotem zamówienia
40 pkt – gdy Wykonawca prawidłowo wykonał co najmniej 5 (pięć) zakończonych realizacji dotyczących
zadania o charakterze zbliżonym do zadania będącego przedmiotem zamówienia
Wykonawca może otrzymać w Kryterium doświadczenia maksymalnie 40 punktów.
3.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz uzyska zgodnie z kryteriami oceny najwyższą łączną
ilość punktów. Ocena końcowa oferty zostanie obliczona według wzoru:
Punktacja łączna = C +D
4. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5.

Zamawiający wybierze Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę (uzyskał najwyższą ilość punktów).

6.

Jeśli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty, które
otrzymały identyczną łączną punktację, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

VII.
Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy złożyć do dnia 16.03.2018r., do godziny 12:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. Gminny System
Wodociągów i Kanalizacji KAMIENICA Sp. z o.o., 58 – 512 Stara Kamienica , Stara Kamienica 149a,:
- za pośrednictwem np. operatora wyznaczonego (listem, pocztą kurierską) lub osobiście na adres Gminny System
Wodociągów
i Kanalizacji KAMIENICA Sp. z o.o., 58 – 512 Stara Kamienica , Stara Kamienica 149a;
- faksem: 75 75 14 516
-drogą elektroniczną, mail: prezes@gswik-kamienica.pl
VIII.

Przesłanki odrzucenia oferty

1) Odrzuceniu podlegają oferty:
a) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
b) złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,
c) złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych
lub kapitałowych*,
d) które zostały złożone po wyznaczonym terminie** na składanie ofert.
2. Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z osobą,
o której mowa w art. 43a ust.4 ustawy, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu
w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowofinansowym operacji.
IX. Informacja na temat możliwości składania ofert częściowych
Składanie ofert częściowych jest dopuszczalne/niedopuszczalne*** .
X. Termin realizacji zamówienia:
Termin rozpoczęcia – planowany po podpisaniu umowy i po przekazaniu terenu budowy Wykonawcy robót
budowlanych.
Czynność podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych planowana jest na 30 marca 2018 r. z możliwością
skrócenia jej lub wydłużenia do 10 dni.
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Termin przekazania terenu budowy- w piątym dniu licząc wraz z datą podpisania umowy z Wykonawcą robót
budowlanych. Planowany na 04 kwietnia 2018r.
Termin realizacji - cykl 271 kolejnych dni kalendarzowych ( tj. orientacyjnie od 05.04.2018 r. do 31.12.2018r.)
XI.

Zmiany zawartej umowy

1.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku :
(a) powodującej zmniejszenie zakresu świadczenia - jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych
do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania danego zadania wykonanie części
prac objętych tym zadaniem stało się zbędne
(b) powodującej zwiększenie zakresu świadczenia, jeżeli do prawidłowego wykonania danego zadania jest
niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym zadaniem, a konieczność ich wykonania
powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy
czym wykonanie:
b1) tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego
b2) danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest możliwe
wykonanie danego zadania w całości
(c) zmiany kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu zamówienia
na osoby spełniające co najmniej warunki podmiotowe określone w ,
(d) zmiana lub konieczność dodatkowego wprowadzenia na plac budowy – podwykonawcy,
(e) wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy ze względu na brak możliwości dotrzymania terminu
ukończenia rzeczowego realizacji umowy na roboty budowlane - na skutek zaistnienia „siły wyższej", braku
lub błędów w dokumentacji projektowej, w oparciu o którą Wykonawca realizuje roboty, wykopaliska
archeologiczne, kolizje z niezainwentaryzowanymi sieciami podziemnymi, nieprzewidziane warunki wodnogruntowe (rzeczywiste poziomy wód, warstwy gruntu odbiegające od zakładanych),
2. Zmiany umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między
stronami umowy, zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana
rachunku bankowego).
3. O interpretacji zdarzenia „siły wyższej'' i ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu wykonania robót z tego
powodu, będzie decydował Wójt Gminy Stara Kamienica w trakcie realizacji robót, po złożeniu pisemnego,
umotywowanego technicznie wniosku Wykonawcy.
XII. Sposób przygotowania oferty
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnie, bez skreśleń i poprawek.
Oferty powinny zawierać dane identyfikacyjne, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty (np. zostać opatrzone
pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym, itp.). Oferty muszą również zawierać
datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.
W przypadku wersji elektronicznej za wystarczające uważa się podanie imienia i nazwiska beneficjenta lub osoby
występującej w jego imieniu, sporządzającej ofertę. Za datę sporządzenia dokumentu – uznaje się datę wysłania
oferty drogą elektroniczną.
Sporządzona ofertę należy umieścić w kopercie w sposób uniemożliwiający przypadkowe jej otwarcie
i opisać w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „Zapytanie
ofertowe do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Obsługa geodezyjna inwestycji
na etapie realizacji zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości
Mała Kamienica
XIII.

Dokumenty oraz oświadczenia

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest złożyć:
1. wypełniony i podpisany druk Formularza Ofertowego ( Załącznik nr 1;
2. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2);
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3.
4.
5.

wykaz wykonanych usług (Załącznik nr 3)
oświadczenie o istnieniu lub braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 4)
ewentualne Pełnomocnictwo**** do reprezentowania Wykonawcy (w przypadku gdy nie wynika ono
z załączonych dokumentów).

XIV.
Otwarcie ofert
Otwarcie ofert nastąpi na sesji niejawnej. O wyniku postępowania o zamówienie zostaną powiadomieni
Wykonawcy poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej, w tym samym miejscu co
publikacja niniejszego zapytania ofertowego oraz na stronie prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa..
XV.
Informacje dodatkowe:
1. Wszelkie zapytania odnośnie niniejszego postępowania należy kierować na adres Gminny System Wodociągów
i Kanalizacji KAMIENICA Sp. z o.o.,
58 – 512 Stara Kamienica, Stara Kamienica 149a,
lub tel/fax 75 –75 14 516; lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : prezes@gswik-kamienica.pl
2.
Oferty złożone po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym, Zamawiający
po wykonaniu ich kopii w celu udokumentowania postępowania, niezwłocznie zwraca oferentom.
3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
4.

Niniejsza procedura zapytania ofertowego zostaje unieważniona, gdy wystąpi jedna z poniższych przesłanek:
a)

nie zostanie złożona żadna oferta,

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia,
c)

wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

5.

Ponadto Zamawiający ma prawo w każdym czasie, bez podania przyczyny unieważnić postępowanie
lub zrezygnować z zawarcia Umowy, a Wykonawcom z tego tytułu nie będzie przysługiwało jakiekolwiek
odszkodowanie bądź roszczenie o zwrot kosztów.

6.

Zamawiający w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego
dokumentu. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert.
W przypadku wprowadzenia takiej zmiany informacja o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiającego.

7.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej złożonej oferty, powtórzenia zapytania
lub odstąpienia od realizacji Zamówienia.

8.

Zamawiający zastrzega sobie prawo:
8.1 wezwania Wykonawcy, w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych w ofercie, do złożenia
w określonym terminie, stosownych oświadczeń, wyjaśnień lub dokumentów,
8.2 poprawy omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny (za zgodą Wykonawcy), o czym poinformowani zostaną
wszyscy Wykonawcy składający oferty,
8.3 poprawy oczywistych omyłek pisarskich.

XVI.

Załączniki:
- formularz ofertowy – wg załącznika nr 1
- wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg załącznika nr 2
- wzór wykazu usług -wg załącznika nr 3
- wzór oświadczenia o istnieniu lub braku powiązań osobowych lub kapitałowych – wg załącznika nr 4

*Zamówienia udzielane w trybie postępowań ofertowych przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim
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:
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1)
2)
3)
4)
5)

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,
pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości
co do bezstronności tych osób.
**Oferty złożone po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym, Zamawiający po wykonaniu ich kopii w celu
udokumentowania postępowania, niezwłocznie zwraca oferentom.
*** W przypadku gdy Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych postępowanie może zakończyć się wyborem kilku wykonawców.
**** Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika z innych
dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo posiadające
jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy).
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