
Zapytanie ofertowe 

Zamawiający:  Miasto Czeladź 

Nr postępowania  z rejestru : DU-ZP.271.2.793.2019 

Rodzaj zamówienia:  USŁUGI 

Nazwa zamówienia :  
 

Rozbudowa centrum monitoringu Miasta Czeladź, 
modernizacja sieci teletransmisyjnej dla określonych 
lokalizacji elementów systemu monitoringu wizyjnego, 
wymianie kamer w wybranych lokalizacjach Miasta 
Czeladź 

Wartość szacunkowa zamówienia: 

 

Wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości  

kwoty określonej w  art. 4 pkt 8 ustawy pzp (30 000 Euro) 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu 

współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej/ Nazwa : 

Nie 

 

Data zamieszczenie Zapytania ofertowego 
na stronie internetowej Zamawiającego/ 
wszczęcie postępowania: 

Dnia :  
 

 

Opracowano:                                                                                            Zatwierdzam:  

 

 

 

 

 

 

Załączniki :  
 

 

1 Opis Przedmiotu Zamówienia 

2 Formularz Ofertowy  

3 Wzór Umowy 

4 Klauzula  dot. danych osobowych (RODO)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROZDZIAŁ  1.     ZAMAWIAJĄCY  (NAZWA/ ADRES)  

 

ROZDZIAŁ 2.  TRYB/ PODSTAWA UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

 
Tryb regulaminowy. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Zgodnie z tym przepisem ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których 

wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości  kwoty określonej w  art. 4 pkt 8 ustawy 

pzp (30 000 Euro)  

ROZDZIAŁ 3.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:  

    

3.3.KODY NUMERYCZNE WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV): 

 

 

 

3.4. KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wielkość, zakres, rodzaj i ilość lub określenie 

zapotrzebowania i wymagań ): 

 

Zamawiający  Miasto Czeladź 

Krajowy numer identyfikacyjny:   REGON 276257512 

Adres pocztowy:   Urząd Miasta Czeladź, ul. Katowicka 45; 
41-250 Czeladź;  Województwo Śląskie 

Adres strony internetowej (URL):  www.czeladz.pl 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do 
dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie 
pod adresem :  

https://umczeladz.logintrade.net/ 

Rozbudowa centrum monitoringu Miasta Czeladź, modernizacja sieci teletransmisyjnej 
dla określonych lokalizacji elementów systemu monitoringu wizyjnego, wymianie kamer 
w wybranych lokalizacjach Miasta Czeladź 

 

Główny kod CPV: 51310000-8 – Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, 
dźwiękowych i wideo 
 

Dodatkowe kody CPV:35125300-2 – kamery bezpieczeństwa 

 

http://www.czeladz.pl/
https://umczeladz.logintrade.net/


 

3.5 .Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia:  

 

ROZDZIAŁ 4.   INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I MOŻLIWOŚCI  

SKŁADANIA OFERT  CZĘŚCIOWYCH   

4.1. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania 

ofert częściowych. 

ROZDZIAŁ 5.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

 

 

 

 

ROZ

DZIAŁ 6.   SKŁADANIE I OTWARCIE  OFERT 

6.1. Termin i miejsce składania ofert:  

do  dnia : 12.09.2019 do godziny 10:00   

 

Forma i Miejsce składania ofert: 

   Elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej. 

Lub 

W formie pisemnej w postaci papierowej za  pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub osobiście lub za pośrednictwem posłańca 

do siedziby  Zamawiającego - kancelaria  

 

6.2. Termin i miejsce otwarcia ofert:   

w dniu : 12.09.2019 o godzinie 10:10   

 

Miejsce otwarcia ofert: 

  siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna 

 

 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi  Załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu 

Główny przedmiot zamówienia to:  wykonanie prac polegających na rozbudowie centrum 

monitoringu Miasta Czeladź, modernizacji sieci teletransmisyjnej dla określonych lokalizacji 

elementów systemu monitoringu wizyjnego, wymianę kamer w wybranych lokalizacjach 

Miasta Czeladź.  

Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje roboty polegające na doprowadzeniu ze studni 

teletechnicznej do budynku światłowodu. 

 

5.1. data rozpoczęcia: od dnia podpisania  umowy  
 

5.2.  data  zakończenia: 
 

do  35   dni od daty podpisania umowy 

 



Procedura otwarcia : 

Otwarcie Ofert złożonych w postaci elektronicznej - następuje za pośrednictwem 

Platformy Zakupowej poprzez odszyfrowanie ofert  po terminie wyznaczonym na otwarcie 

ofert.  

Otwarcie Ofert złożonych w formie pisemnej w postaci papierowej – następuje poprzez 

ich otwarcie na otwarciu ofert.  

 

Informacja dot. Zabezpieczenia przed dostępem do Oferty  

Oferta wykonawcy zostanie zaszyfrowana przez system (Platforma Zakupowa), tak aby nie można było 

zapoznać się z jej treścią do terminu otwarcia ofert. 

Oferty można odczytać dopiero po upływie terminu wskazanego w  systemie jako otwarcie ofert.  

6.3. Otwarcie ofert jest jawne. 

6.4. Podczas otwarcia ofert, Zamawiający poda (odczyta):  

1) imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest 
otwierana, 

2) informacje dotyczące ceny oferty 

3) terminu wykonania zamówienia 

4)  okres udzielonej gwarancji 

5) warunków płatności zawartych w ofercie. 

6) Ponadto Zamawiający poda informacje dot. poza-cenowych kryteriów oceny ofert.  

 

ROZDZIAŁ 7.   TERMIN ZWIĄZANIA  OFERTĄ 

7.1.Termin związania ofertą wynosi:  30 dni.  
 

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

ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. 

ROZDZIAŁ 8.   OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ  PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG 

TYCH KRYTERIÓW   

 

8.1.Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami oceny ofert: 

lp Nazwa kryterium   Waga 

1)  Cena ofertowa   100 punktów 

 

8.2. Każdy z Wykonawców otrzyma odpowiednią liczbę punktów, wyliczoną w następujący sposób: 

 

Ilość Punktów za  Cenę  =     
Cena  Najniższa 

x 100 

Cena Badana 

 
 

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty 



doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie 

z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 

usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 

kwoty podatku. 

Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według 

zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 

1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie. 

Oferty Wykonawców zostaną ocenione  według  w/w kryteriów oceny. Za ofertę najkorzystniejszą 

uznana zostanie oferta z najwyższą ilością punktów, która spełnia wymagania . 

 

 

ROZDZIAŁ  9. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM (warunki udziału/ podstawy 

wykluczenia) 

9.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 

1).   nie podlegają wykluczeniu z postępowania   

2).    spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

9.2. Podstawy wykluczenia: 

Podstawy wykluczenia Dokumenty/ Oświadczenia na potwierdzenie braku 
podstaw do wykluczenia: 

2). art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp- w 
stosunku do którego otwarto likwidację, 
w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest 
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 332 
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (tj. Dz.U. z 2019r. poz.  
243 z późn. zm.) lub którego upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 
ogłoszeniu upadłości zawarł układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 
sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 
1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo 
upadłościowe (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 498 z 
późn. zm.)  

 

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji  

lub wskazanie że dokumenty te są dostępne w formie 
elektronicznej pod adresem internetowym 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych i 
wskazaniem tego adresu  w Formularzu Ofertowym. 

 

9.3. Warunki udziału w postępowaniu: 

Warunki udziału : Dokumenty/ Oświadczenia na potwierdzenie 

spełnienia warunków udziału: 



1). Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia 
określonej działalności zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów: 

 Zamawiający nie określa warunku w niniejszym 
zakresie. 

2).  Sytuacja ekonomiczna lub finansowa: Zamawiający nie określa warunku w niniejszym 
zakresie. 

3). Zdolność techniczna lub zawodowa: Zamawiający nie określa warunku w niniejszym 
zakresie. 

 

ROZDZIAŁ 10.  KOMUNIKACJA - INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA 

SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  Z WYKONAWCAMI 

 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do  

dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie  pod adresem: 

 
  https://umczeladz.logintrade.net 

Adres Platformy Zakupowej :  https://umczeladz.logintrade.net 
 

Adres poczty elektronicznej:  kniebylski@um.czeladz.pl 
 

 

10.1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się będzie: 

1). Przy  użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną  t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn.zm.)  lub  

2). Za  pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca,  

 

Tabela określająca komunikację  przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:  

Zakres komunikacji Środek komunikacji Forma 

 
Oferta 

Platforma Zakupowa  
 
(w wierszu oznaczonym 
tytułem oraz znakiem 
sprawy zgodnym  
z niniejszym 
postępowaniem). 

 
postaci dokumentu 
elektronicznego lub 
elektronicznej kopii dokumentu. 
 
 

Pełnomocnictwo dla osoby/ osób 
podpisujących Ofertę jeżeli nie figurują 
one w odpisie z właściwego rejestru,  oraz  
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o 
udzielenie zamówienia przedkładają 
pełnomocnictwo dla Lidera  do ich 
reprezentowania 

 
Pełnomocnictwo  jest składane  
w oryginale bądź kopii, 
potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem notarialnie 

Dokumenty/ Oświadczenia potwierdzające 
brak podstaw  do wykluczenia  

W postaci dokumentu 
elektronicznego lub 
elektronicznej kopii dokumentu 

    Zapytania do postepowania   
Platforma zakupowa  

 
lub  

 
poczta elektroniczna 

 
w postaci elektronicznej Pozostałe dokumenty pisma  np. / - 

wyjaśnienia rażąco niskiej ceny,- wyjaśnienia  
dot. treści oferty, 
- wyrażenie zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą, 

 

 

Maksymalne rozmiary dokumentów  i/ lub plików  

Maksymalny rozmiar  dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy  do przesłania 
za pomocą poczty elektronicznej to : 

 25 MB 

 

https://umczeladz.logintrade.net/
https://umczeladz.logintrade.net/
mailto:kniebylski@um.czeladz.pl


Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy zakupowej wynosi : 50 MB 
 

Zamawiający wskazuje na format przesyłanych przez Wykonawcę 

środkiem komunikacji elektronicznej oświadczeń lub dokumentów: 

format danych PDF.  

 
Tabela określająca komunikację  w postaci pisemnej (papierowej) : 

Zakres komunikacji Środek komunikacji Forma 

 
Oferta 

 
 
Operator pocztowy 
 lub osobiście lub za 
pośrednictwem 
posłańca. 

Ofertę składa się w formie 
pisemnej, podpisaną 
własnoręcznym podpisem 

Pełnomocnictwo dla osoby/ osób 
podpisujących Ofertę jeżeli nie figurują one w 
odpisie z właściwego rejestru,  oraz  
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie 
zamówienia przedkładają pełnomocnictwo dla 
Lidera  do ich reprezentowania 

Pełnomocnictwo  jest składane  
w oryginale (podpisane 
własnoręcznym podpisem) bądź 
kopii, potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem 
notarialnie 

Dokumenty/ Oświadczenia potwierdzające brak 
podstaw  do wykluczenia  

Składane są w formie pisemnej 

w oryginale lub kopii  

poświadczonej za 

zgodność z oryginałem. 

 Zapytania do postepowania  Poczta 
elektroniczna (e-
mail)   lub Operator 
pocztowy  lub 
osobiście lub za 
pośrednictwem 
posłańca. 

 
Składane są w postaci 
elektronicznej 
 lub w formie pisemnej, 
podpisane własnoręcznym 
podpisem 

Pozostałe dokumenty pisma  np. / - wyjaśnienia 
rażąco niskiej ceny,- wyjaśnienia  dot. treści 
oferty, 
- wyrażenie zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą, 

 

 

 
10.2.  Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  

1). w zakresie formalnym, 

proceduralnym  

Krzysztof Niebylski tel. (32) 76 37 907 

email: kniebylski@um.czeladz.pl 2).  w zakresie merytorycznym 

 

Krzysztof Niebylski  

 

ROZDZIAŁ 11 .  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

11.1. Dla zamówienia ustala się wynagrodzenie ryczałtowe.  

11.2. Wykonawca w formularzu ofertowym poda cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, 

wartość podatku VAT oraz wartość netto. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity – Dz.U. z 2018 r., poz. 2174, z 

zm.).  

11.3. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmujące wszystkie świadczenia konieczne do wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z :  

1) Opisem przedmiotu zamówienia,  

2) Wymaganymi przepisami prawa.  

 

11.4. Cena wskazana w Formularzu Ofertowym (Załączniku nr 2) musi uwzględniać wszystkie koszty 

związane z przygotowaniem i realizacją zamówienia, w  szczególności:  

1) Koszty robocizny, instalacji,  

2) Koszty dostaw, materiałów i sprzętu, 

mailto:kniebylski@um


3) Koszty związane z udzieloną gwarancją, koszty serwisowania 

4) Koszty dzierżawy „ciemnego włókna”. 

 

11.5. Cena oferty winna być podana w złotych polskich zgodnie z Formularzem Ofertowym, 
z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.  
11.6. Cenę oferty należy wyliczyć w oparciu o opis przedmiotu zamówienia. Do wartości należy 
doliczyć stosowny podatek od towarów i usług VAT. 

 

 

ROZDZIAŁ 12.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

12.1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu Oferty stanowiącego: 

 

Załącznik nr 2  

12.2. Języki, w których można sporządzać oferty: 
 

PL - Polski 

 
12.3. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

12.4. Niewypełnienie wszystkich pozycji w formularzu ofertowym będzie skutkować odrzuceniem 

oferty 

12.5.W przypadku gdy reprezentacja Wykonawcy jest np. dwuosobowa, Oferta musi zawierać dwa 

podpisy osób umocowanych do jej podpisania. 

 

 

Sposób przygotowania i 
złożenia oferty wraz z 
załącznikami  w postaci 
elektronicznej :. 

 
odbywa się za pośrednictwem Platformy zakupowej 

W przypadku składania 

oferty w formie pisemnej w 

postaci papierowej,  

Wykonawca powinien zamieścić ofertę w kopercie, opisanej    w 

następujący sposób: 

Wpisać Nazwę i adres Zamawiającego; 

Oferta do zapytania ofertowego; 

Podać nazwę postępowania; 

Podać nazwę  wykonawcy; 

Dodać dopisek : „Nie otwierać przed : podać datę i godzinę wskazaną 

jako datę i godzinę otwarcia ofert.”   

 

12.5. Do oferty należy dołączyć: 

Lp. Wymagany dokument/ oświadczenie:  

1)  Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.  

(w celu  potwierdzenia braku podstaw wykluczane na podstawie  art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp) 

2)  Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy ubiegającego się lub 

Wykonawców ubiegających się wspólnie, o udzielenie zamówienia publicznego albo 

reprezentowanie w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

12.6. Tajemnica przedsiębiorstwa. 

1). Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących 



tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do 

których Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa.  

2).  W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1010) Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy 

za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę. 

Sposób informowania o 

tajemnicy przedsiębiorstwa  w 

przypadku  składania oferty  w 

formie elektronicznej:    

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako 

tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym 

pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku 

„tajemnica przedsiębiorstwa”, natomiast pozostała część 

jawna oferty winna być zawarta w osobnych plikach. 

Sposób informowania o 

tajemnicy przedsiębiorstwa  w 

przypadku  składania oferty w 

formie pisemnej w postaci 

papierowej : 

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny 

być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w 

następujący sposób: „tajemnica przedsiębiorstwa – tylko do 

wglądu przez Zamawiającego” 

 

ROZDZIAŁ 13 .  UMOWA 

13.1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony wzór umowy (Załącznik 

nr 3 ). 

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W 

CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

13.2. Zamawiający wyznaczy termin zawarcia umowy z wykonawcą, którego oferta została wybrana 
jako najkorzystniejsza. 

13.3. Niestawienie się Wykonawcy w podanym terminie będzie traktowane jako uchylanie się od 

zawarcia umowy. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy                            

w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

13.4.Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do przygotowania umowy oraz ustalania 

szczegółów związanych z podpisaniem umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty, będzie: 

  Krzysztof Niebylski 

 

ROZDZIAŁ 14. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA 

14. 1. Zamawiający wykluczy  z postępowania wykonawcę: 

1)  który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu (jeżeli zostały określone)  
2)  który nie wykazał braku podstaw wykluczenia (jeżeli zostały określone)  

14.2. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia.  



14.3. Zamawiający informuje wykonawcę o wykluczeniu podając uzasadnienie dokonanej czynności.  

14.4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

ROZDZIAŁ 15 . PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY 

15.1. Zamawiający może odrzucić ofertę jeżeli: 

1) jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert, 
2) wykonawca nie udzieli wyjaśnień lub dokonana ocena wyjaśnień dotycząca rażąco niskiej  

ceny (niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów 

i usług (brutto) ustalonej przed wszczęciem zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich 

złożonych ofert) potwierdza że oferta zawiera rażąco niską cenę.  
3) wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełni wymaganych oświadczeń i dokumentów 

(jeżeli były wymagane)  
15.2. Zamawiający poinformuje wykonawcę o odrzuceniu oferty podając uzasadnienie dokonanej 

czynności.   

ROZDZIAŁ 16.   UNIEWAŻNIENIE  POSTĘPOWANIA 

16.1.Postępowanie unieważnia się, jeżeli: 
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 
najkorzystniejszej oferty, 

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć.  

16.2. Ponadto Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdej chwili i bez podania 
przyczyny.  

 

ROZDZIAŁ 17.    WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

1. Po upływie terminu składania ofert pracownik merytoryczny prowadzący postępowanie wybiera, 
w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert, najkorzystniejszą ofertę spośród ofert spełniających 
wymagania podane w zapytaniu ofertowym. 
2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu lub innych kryteriów oceny ofert, pracownik 

merytoryczny spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli 

zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie,  wzywa wykonawców, których złożyli te 

oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.  

3. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia , w którym jedynym kryterium oceny ofert jest 

cena lub koszt, nie można dokonać wybory najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, pracownik merytoryczny wzywa wykonawców, 

którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.  

5. W przypadku  o którym mowa w ust. 2 i 3 , gdy złożono oferty dodatkowe o takiej samej cenie 
dopuszcza się możliwość negocjacji ceny oferty z Wykonawcami. 
6.  Postępowania o udzielenie zamówienia może  zakończyć się negocjacjami  przeprowadzonymi z 
wykonawcą, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę.  
7. Zamówienia udziela się wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 
8) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli 
wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w 
przedmiocie realizacji zamówienia. 
 

ROZDZIAŁ 18.   INFORMACJE DOT  DANYCH OSOBOWYCH (RODO)    

Klauzula dot. ochrony danych osobowych stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania 

ofertowego.  

 



 

 


