
 

 

 

 

 

 

 
Białystok, dn. 21.02.2020 r. 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15-2/BOF/2019 

                                           

DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej 

oferty na zakup i dostawę wyposażenia do pracowni cyfrowych procesów poligraficznych oraz introligatorskiej 

znajdujących się w budynku ZDZ w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok ramach projektu „Z 

Dobrym Zawodem w dorosłość”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. 

 
1. ZAMAWIAJĄCY 
 
1.1.  Nazwa i adres Zamawiającego: 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok 

 

1.2. Adres strony internetowej zawierającej Zapytanie ofertowe: 
www.zdz.bialystok.pl 

 
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 
2.1.  Określenie przedmiotu zamówienia: 
 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia do pracowni cyfrowych procesów 

poligraficznych oraz introligatorskiej znajdujących się w budynku ZDZ w Białymstoku przy ul. 

Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok. Wydatek zostanie poniesiony z projektu „Z Dobrym Zawodem 

w dorosłość” i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego, Działanie: 8.2 – Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i 

szkoleniowej, Poddziałanie: 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru 

Funkcjonalnego. 

 

Minimalne wymagania w odniesieniu do wyposażenia do pracowni cyfrowych procesów 
poligraficznych oraz introligatorskiej 

 
Część I - Skanery poligraficzne do pracowni cyfrowych procesów poligraficznych – 5 sztuk 
Typ skanera:    Płaski  

Interfejs:   USB 

Rozdzielczość optyczna:   1600 x 1600 dpi 

Głębia koloru (wejście/wyjście):  48/24 - bitowa 

Skala szarości (wejście/wyjście):  16/8 bitów 

Obsługiwane nośniki:   A3 

Skanowanie materiałów transparentnych i refleksyjnych 

 

Część II - Drukarki laserowe do pracowni cyfrowych procesów poligraficznych – 2 sztuki 
Rodzaj druku:   Laserowy, kolor (z możliwością kalibracji) 

Format druku:                  SR A3 

Druk dwustronny:   automatyczny 

Ethernet:   10/100 MB/S 

Złącza:   USB 



 

 

 

 

 

 

Podajnik papieru:   format A4, format A3, format SR A3 

Gramatura papieru:  podajnik 1: do 300 g/m², podajnik 2, moduł automatycznego 

druku dwustronnego,  

Nośniki:   powlekany i offsetowy (do druku laserowego) 

 

Część III - Drukarka kolorowa wielkoformatowa do pracowni cyfrowych procesów 
poligraficznych – 1 sztuka 
Format:    A1 

Ilość wkładów z atramentem:   min. 4 

Obsługiwane rodzaje nośników:   papier podawany w arkuszach i z rolki 

Interfejs:      Ethernet (RJ-45), USB 2.0 

Część IV - Zszywarki drutem do pracowni introligatorskiej – 1 sztuka 
Rodzaj klamry    oczkowa lub standardowa 

Wydajność    180 klamer / minutę 
Klamra zamknięta - papier offsetowy od 2 kartek - do 25 mm 

Klamra zamknięta - papier kredowy od 2 kartek - do 22 mm 

Klamra otwarta - szycie dwustronne od 2 kartek - do 40 mm 

Klamra oczkowa    od 2 kartek - do 8 mm 

Średnica drutu    0,5 - 1,0 mm 

Wielkość klamry    13 mm 

Zużycie drutu na klamrę   25 - 73 mm 

Moc    0,4 kW 

Napięcie zasilania    230 V  

Szycie pojedyncze i ciągłe   Tak 

 

Część V - Gilotyny ręczne do pracowni introligatorskiej – 2 sztuki 
Długość cięcia:     format SR A3 

Max Możliwa grubość cięcia    10 mm 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia do pracowni cyfrowych procesów 

graficznych i introligatorskiej. 

2. Zamówienie obejmuje jego zakup, dostawę, montaż i uruchomienie. 

3. Sprzęt IT oraz wyposażenie musi być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, z pełnym 

okablowaniem i oprogramowaniem oraz wolny od obciążeń prawami osób trzecich. 

4. Sprzęt IT oraz wyposażenie powinno być równoważne z podanymi w szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia. Za równoważne Zamawiający uzna te, które odpowiadać będą 
parametrami, funkcją, treścią i wartością merytoryczną dla jakiej są przewidziane. Podane 

wymagania mają wartości minimalne tzn. są równe lub wyższe od wskazanych w szczegółowym 

opisie przedmiotu zamówienia. 

5. Przedmiot zamówienia dostarczony zostanie przez Wykonawcę wraz z licencjami, instrukcjami i 

materiałami dotyczącymi użytkowania, deklaracjami zgodności, warunkami gwarancji 

sporządzonymi w języku polskim. 

6. Wymagany okres gwarancji: to co najmniej 12 miesięcy, liczone od daty wystawienia faktury. 

7. Wykonawca przedstawi w ofercie producenta oraz model sprzętu. 

8. Przed podpisaniem umowy na realizację zadania Wykonawca jest zobowiązany przedstawić 
szczegółowe specyfikacje techniczne proponowanego przez niego sprzętu oraz wyszczególnienie 

wszystkich urządzeń objętych zamówieniem wchodzących w skład zestawów. 



 

 

 

 

 

 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

10. Wykonawca przedłoży fakturę VAT po zrealizowaniu zamówienia. Faktura winna zawierać 
wyszczególnienie wszystkich urządzeń, sprzętu, z wyszczególnieniem cen jednostkowych netto 

oraz łączną wartość brutto. 

Po dostarczeniu zamówienia sporządzony zostanie protokół zdawczo-odbiorczy. 

 

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Białystok w powiecie Miasto Białystok w 

województwie podlaskim przy ul. Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok. 

 

Okres realizacji inwestycji: 2 marca 2020 r. – 31 marca 2020 r. 
 

Termin realizacji zamówienia: do 31.03.2020 r. 

 

Termin może zostać zmieniony zgodnie z aktualnym wnioskiem o dofinansowanie. 

 

2.2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
 

30100000-0 - Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli 

30232100-5 – Drukarki i plotery 

38520000-6 – Skanery 

30000000-9 - Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów 

oprogramowania 

39300000-5 – Różny sprzęt 
39162100-6 – Pomoce dydaktyczne 

39162110 - Sprzęt dydaktyczny 

 

2.3. Szczegółowy opis zamówienia: 
 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia do pracowni cyfrowych procesów 

poligraficznych oraz introligatorskiej znajdujących się w budynku ZDZ w Białymstoku przy ul. 

Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok. Wydatek zostanie poniesiony z projektu „Z Dobrym Zawodem 

w dorosłość” i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego, Działanie: 8.2 – Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i 

szkoleniowej, Poddziałanie: 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru 

Funkcjonalnego. 

 

Minimalne wymagania w odniesieniu do wyposażenia do pracowni cyfrowych procesów 
poligraficznych oraz introligatorskiej 

 
Część I - Skanery poligraficzne do pracowni cyfrowych procesów poligraficznych – 5 sztuk 
Typ skanera:    Płaski  

Interfejs:   USB 

Rozdzielczość optyczna:   1600 x 1600 dpi 

Głębia koloru (wejście/wyjście):  48/24 - bitowa 

Skala szarości (wejście/wyjście):  16/8 bitów 

Obsługiwane nośniki:   A3 



 

 

 

 

 

 

Skanowanie materiałów transparentnych i refleksyjnych 

 

Część II - Drukarki laserowe do pracowni cyfrowych procesów poligraficznych – 2 sztuki 
Rodzaj druku:   Laserowy, kolor (z możliwością kalibracji) 

Format druku:                  SR A3 

Druk dwustronny:   automatyczny 

Ethernet:   10/100 MB/S 

Złącza:   USB 

Podajnik papieru:   format A4, format A3, format SR A3 

Gramatura papieru:  podajnik 1: do 300 g/m², podajnik 2, moduł automatycznego 

druku dwustronnego,  

Nośniki:   powlekany i offsetowy (do druku laserowego) 

 

Część III - Drukarka kolorowa wielkoformatowa do pracowni cyfrowych procesów 
poligraficznych – 1 sztuka 
Format:    A1 

Ilość wkładów z atramentem:   min. 4 

Obsługiwane rodzaje nośników:   papier podawany w arkuszach i z rolki 

Interfejs:      Ethernet (RJ-45), USB 2.0 

Część IV - Zszywarki drutem do pracowni introligatorskiej – 1 sztuka 
Rodzaj klamry    oczkowa lub standardowa 

Wydajność    180 klamer / minutę 
Klamra zamknięta - papier offsetowy od 2 kartek - do 25 mm 

Klamra zamknięta - papier kredowy od 2 kartek - do 22 mm 

Klamra otwarta - szycie dwustronne od 2 kartek - do 40 mm 

Klamra oczkowa    od 2 kartek - do 8 mm 

Średnica drutu    0,5 - 1,0 mm 

Wielkość klamry    13 mm 

Zużycie drutu na klamrę   25 - 73 mm 

Moc    0,4 kW 

Napięcie zasilania    230 V  

Szycie pojedyncze i ciągłe   Tak 

 

Część V - Gilotyny ręczne do pracowni introligatorskiej – 2 sztuki 
Długość cięcia:     format SR A3 

Max Możliwa grubość cięcia    10 mm 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia do pracowni cyfrowych procesów 

graficznych i introligatorskiej. 

2. Zamówienie obejmuje jego zakup, dostawę, montaż i uruchomienie. 

3. Sprzęt IT oraz wyposażenie musi być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, z pełnym 

okablowaniem i oprogramowaniem oraz wolny od obciążeń prawami osób trzecich. 

4. Sprzęt IT oraz wyposażenie powinno być równoważne z podanymi w szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia. Za równoważne Zamawiający uzna te, które odpowiadać będą 
parametrami, funkcją, treścią i wartością merytoryczną dla jakiej są przewidziane. Podane 

wymagania mają wartości minimalne tzn. są równe lub wyższe od wskazanych w szczegółowym 

opisie przedmiotu zamówienia. 



 

 

 

 

 

 

5. Przedmiot zamówienia dostarczony zostanie przez Wykonawcę wraz z licencjami, instrukcjami i 

materiałami dotyczącymi użytkowania, deklaracjami zgodności, warunkami gwarancji 

sporządzonymi w języku polskim. 

6. Wymagany okres gwarancji: to co najmniej 12 miesięcy, liczone od daty wystawienia faktury. 

7. Wykonawca przedstawi w ofercie producenta oraz model sprzętu. 

8. Przed podpisaniem umowy na realizację zadania Wykonawca jest zobowiązany przedstawić 
szczegółowe specyfikacje techniczne proponowanego przez niego sprzętu oraz wyszczególnienie 

wszystkich urządzeń objętych zamówieniem wchodzących w skład zestawów. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

10. Wykonawca przedłoży fakturę VAT po zrealizowaniu zamówienia. Faktura winna zawierać 
wyszczególnienie wszystkich urządzeń, sprzętu, z wyszczególnieniem cen jednostkowych netto 

oraz łączną wartość brutto. 

 

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Białystok w powiecie Miasto Białystok w 

województwie podlaskim przy ul. Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok. 

 

Dopuszcza się składanie ofert częściowych. 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru 2 wykonawców usługi. W sytuacji, gdy z przyczyn 

obiektywnych Wybrany Wykonawca nie będzie mógł wykonać Zamówienia we wskazanym 

terminie, do realizacji zamówienia zostanie zaproszony Wykonawca Rezerwowy wyłoniony jako 

drugi. 

 

2.4. Sposób przygotowania oferty: 
 

• Ofertę należy przygotować w języku polskim i złożyć we wskazanym terminie, korzystając z 

załączonego formularza ofertowego – załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego. 

• W formularzu ofertowym należy podać ceny brutto. 

• Do oferty należy załączyć oświadczenia Wykonawcy, zgodnie z załącznikami nr 2, 3, 4 do 

Zapytania Ofertowego. 

 
2.5. Oferty częściowe 
 

Dopuszcza się składanie ofert częściowych. 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie 

przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego. 

 

2.6. Negocjacje ceny 
 

Dopuszcza się możliwość negocjacji. Negocjacje ceny będą prowadzone tylko z Wykonawcą, który 

w trybie zapytania ofertowego złożył najlepszą ofertę. 
 

 

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

3.1. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu 



 

 

 

 

 

 

 

O udział w wykonaniu zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą lub osoby prawne, jednocześnie spełniając warunki konieczne: 

 

• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

zgodnie z przedmiotem zamówienia. 

• Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności stanowiącej 

przedmiot zamówienia. 

• Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i 

społeczne. 

• Zapewnią gotowość do realizacji zamówienia w terminie maksimum 40 dni kalendarzowych od 

wezwania do dostarczenia sprzętu przez Zamawiającego. 

• Nie dopuszcza się możliwości powierzenia wykonania części lub całości zadań Wykonawcy 

osobom trzecim bez zgody i wiedzy Zamawiającego. 

• Wykonawca zapewni minimalny okres gwarancji wynoszący 12 miesięcy. 

 
3.2. Wykonawcy wykluczeni 
 

O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

• podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

• są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

4. KRYTERIA OCENY WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt 3. na podstawie 

złożonego wraz z ofertą oświadczenia o braku powiązania osobowo lub kapitałowo z 

Zamawiającym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz 

pozostałych załączników nr 2, 3, 4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie 

dokonana na zasadzie: „spełnia” - „nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych 

w pkt 3.1 i 3.2 warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę 
Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 
 

 

5. WYMAGANE DOKUMENTY 
 



 

 

 

 

 

 

• Wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1). 

• Oświadczenie o braku powiązania osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym podpisane przez 

osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (załącznik nr 2). 

• Oświadczenie dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności (załącznik nr 3). 

• Oświadczenie potwierdzające znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia 

(załącznik nr 4). 

 

6.  KRYTERIA OCENY OFERT 
 

6.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez 

Zamawiającego. Oceny – punkty zostaną zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku.  

6.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: 

 

6.2.1. Oferowana cena brutto – 70% (max. 70 pkt.) 
 

Zasady oceny kryterium "Cena". 

Oferta otrzyma ilość punktów wynikającą z działania: Najniższa oferowana cena brutto/ Cena 

oferty badanej brutto x 70 punktów.  

W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 70. 

 

Max. ilość punktów 70. 

 

6.2.2. Okres udzielonej gwarancji – 15% (max. 15 pkt.) 
 

W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 15. 

Najkrótszy możliwy okres gwarancji to 12 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego. 

 

Wykonawca, który wykaże najdłuższy okres gwarancji (liczony w pełnych miesiącach) otrzyma 

15 pkt. pozostali Wykonawcy proporcjonalnie mniej, na podstawie wzoru okres gwarancji z 

oferty badanej/ilość miesięcy z oferty Wykonawcy z najdłuższym okresem gwarancji x 15 

punktów. 

 

Max. ilość punktów 15. 

 

6.2.3. Termin realizacji zamówienia – 15% (max 15 pkt.) 
 

W kryterium „Termin realizacji zamówienia” najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta 

zawierająca najkrótszy okres realizacji zamówienia (liczony w dniach kalendarzowych) 

pomiędzy dniem przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy wezwania do dostarczenia 

sprzętu, a dniem rozpoczęcia faktycznej dostawy sprzętu komputerowego. 

 

Każda następna  oferta otrzyma proporcjonalnie mniej zgodnie ze wzorem: 

okres z najkrótszym terminem realizacji zamówienia/ okres w ofercie badanej x 15 punktów. 

 

Max. ilość punktów 15. 



 

 

 

 

 

 

 

Łącznie maksymalnie można uzyskać 100 pkt. 

 

6.3.  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która po 

zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych podkryteriach otrzyma największą liczbę 
punktów, w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku. 

 

 

7. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW 
 

Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie 

elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie. 

 
8. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI: 
 

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Piotr Januszewski, tel. (85) 742-41-51,  

faks (85) 742-41-51, e-mail p.januszewski@zdz.bialystok.pl 

 

9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
 

Oferty należy składać faxem nr: (85)742-41-51, elektronicznie pod adresem: 

p.januszewski@zdz.bialystok.pl pocztą lub osobiście w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w 

Białymstoku, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, pok. 221 w terminie najpóźniej do dnia 

28.02.2020 r., do końca dnia tj. do godz. 23:59. Decyduje data wpływu e-maila lub faxu, przesyłki 

pocztowej. W przypadku składania ofert osobiście, ofertę należy złożyć w godzinach pracy biura tj. 

7:30 - 15:30 w dni robocze od poniedziałku do piątku. 

 
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I 

UMOWY  
 

10.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania 

ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub 

uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie w 

formie pisemnej (e-mail), jak również zostanie opublikowana w Bazie Konkurencyjności i na 

stronie Zamawiającego. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zapytania 

ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 

10.2. Z Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę zawarta zostanie umowa. 

10.3. Zamawiający na podstawie zapisów sekcji 6.5.2 pkt 17 Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zastrzega 

sobie możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy, wyłonionemu w trybie zasady 

konkurencyjności, zamówień dodatkowych związanych z zamówieniem podstawowym, zgodnie 

z warunkami zawartymi w Wytycznych, bez konieczności ponownego stosowania zasady 

konkurencyjności. 

10.4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości przez 

Zamawiającego o tych okolicznościach. 



 

 

 

 

 

 

10.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wycofania się z niniejszego zapytania w każdym 

czasie bez podawania przyczyny swojej decyzji. 

10.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia. 

10.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Wykonawcy, jeżeli z przyczyn obiektywnych z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy niemożliwe jest zrealizowanie zadań przez Wykonawcę 
we wskazanym terminie. 

10.8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być 
dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod 

rygorem nieważności. 

10.9. W przypadku gdy żadna ze złożonych ofert nie spełni oczekiwań Zamawiającego, wybór 

ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyny. 

10.10. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co 

najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich 

wprowadzenia: 

 

a) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy - np. na 

skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmian 

wytycznych dotyczących realizacji projektu; 

b) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia; 

c) wystąpienia siły wyższej – jako „siły wyższe” uznaje się klęski żywiołowe, huragan, powódź, 
katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna i inne nadzwyczajne wydarzenia, których 

zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron („siła wyższa” – to zdarzenie 

(a) zewnętrzne, (b) niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia, (c) którego skutkom 

nie można zapobiec); 

d) konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji – w sytuacji, 

gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem przedmiotu zamówienia; 

e) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego – np. powoduje 

skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia. 

 

 

11. ZAŁĄCZNIKI 
 
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1) 
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (załącznik 

nr 2) 

3. Oświadczenie dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności (załącznik nr 3) 

4. Oświadczenie potwierdzające znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia 

(załącznik nr 4) 


