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ZAPYTANIE OFERTOWE 
Z dnia 15.07.2021 
 

Projekt nr RPPK.01.04.01-18-0111/20 pn. „Rozwój firmy Solgam Sp. z o. o. poprzez 
wprowadzenie na rynek nowego produktu EOAT wyspecjalizowanych jednostek otworujących 
dla zrobotyzowanych systemów produkcyjnych w przemyśle samochodowym.” w ramach naboru 
nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-007/19 
 

Projekt realizowany w ramach: Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 
Zamawiający nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz 1986 z późn. Zm.). 
Zapytanie Ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w wydanych 
przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w stosunku do których nie stosuje się Ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych. 

Nazwa i adres 
Zamawiającego: 

SOLGAM Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasło 
 

Sposób porozumiewania 
się: 

Osoby uprawnione do kontaktu w imieniu Zamawiającego z 
Wykonawcami: 
- w sprawie zamówienia w zakresie merytorycznym (specyfikacja 
zamówienia):  
Krzysztof Piech 
Tel: +48 604 243 410 
e-mail: krzysztof.piech@solgam.pl 
- w sprawie zapytania w zakresie formalnym (przygotowanie 
oferty, niezbędne dokumenty):  
Iwona Kolbusz 
Tel: +48 696 187 251 
e-mail: i.kolbusz@solgam.pl 
 

Upublicznienie Zapytania 
Ofertowego 

Wszystkie informacje dotyczące Zapytania Ofertowego dostępne 
są na stronie internetowej Zamawiającego 
http://solgam.pl/fundusze-europejskie/zapytania-
ofertowe/elektroerozyjna-wycinarka-drutowa 
oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 
 

 I. Opis przedmiotu zamówienia: 

Rodzaj zamówienia: Zakup elektroerozyjnej wycinarki drutowej 
CPV przedmiotu 
zamówienia: 

42630000-1 - Obrabiarki do obróbki metali 
42632000-5 - Obrabiarki sterowane komputerowo do metalu 

Określenie przedmiotu 
zamówienia: 

Elektroerozyjna wycinarka drutowa 
 Przesuw w osi X -min.600mm 
 Przesuw w osi Y -min.400mm 

mailto:krzysztof.piech@solgam.pl
mailto:i.kolbusz@solgam.pl
http://solgam.pl/fundusze-europejskie/zapytania-ofertowe/elektroerozyjna-wycinarka-drutowa
http://solgam.pl/fundusze-europejskie/zapytania-ofertowe/elektroerozyjna-wycinarka-drutowa
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
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 Przesuw w osi Z -min.300mm 
 Przesuw w osi U -  min. 150mm 
 Przesuw w osi V - min. 150mm 
 Wymiar przedmiotu obrabianego – w pełnym zakresie do 

1000x800x305mm 
 Ciężar przedmiotu obrabianego –  w pełnym zakresie do 

1500kg 
 Wymiar stołu- min. 800x550mm, stół nieruchomy 
 Automatyczne nawlekanie drutu dla średnic- 0,10-0,30mm 
 Ciężar szpuli drutu –  w pełnym zakresie do 10kg 
 Maksymalny prąd generatora  -50A 
 Dotykowy 19”  kolorowy ekran 
 Import plików 3D i 2D typu PARASOLID, DXF, IGES 
 Szatkownica drutu 
 Gwarancja na urządzenie - min 24 miesiące 
 Gwarancja na dokładność pozycjonowania - min. 12 lat 
 Port USB -min 2 

 Stół utwardzony powierzchniowo 

 Opuszczane pionowo drzwi 

 Korpus żeliwny 

 Maszyna musi być wyposażona w: 

  prowadniki drutu fi 0,2 mm i 0,25 mm komplet 

  prowadniki drutu umożliwiające cięcie pod kątem  
max 45 stopni fi 0,2 mm i 0,25 mm komplet 

 Kompresorowa chłodziarka 

 Automatyczny układ dejonizacji wody 

 

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia zostały 
wskazane: nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, 
patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do 
wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby 
wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to 
preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma 
na celu wskazanie na cechy, parametry techniczne i jakościowe nie 
gorsze od podanych w opisie. 

 

Gwarancja: Gwarancja na urządzenie – min 24 miesiące 
Gwarancja na dokładność pozycjonowania – min 12 lat 

Zamówienia 
uzupełniające: 

Nie przewiduje się. 

Zamówienia dodatkowe: Nie przewiduje się. 

Oferty wariantowe i 
częściowe: 

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert 
wariantowych i częściowych. 

Termin i miejsce realizacji 
przedmiotu zamówienia: 

10 tygodni od chwili podpisania Umowy - Dostarczenie i 
uruchomienie maszyny w siedzibie Zamawiającego pod adresem 38-
200 Jasło, ul. Mickiewicza 108  

II. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania: 
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Warunki udziału w 
postępowaniu:  

1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą 
spełnić niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:  

a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej 
działalności lub czynności objętych przedmiotem 
zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień 

b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz 
dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. 

c) Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia, 

d) Nie zalegają w odprowadzaniu podatków i składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne 

e) Złożą aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej 
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
składania ofert.  

Weryfikacja spełnienia ww. warunku zostanie dokonana przez 
Zamawiającego na podstawie oświadczeń Wykonawcy złożonych na 
formularzach załączonym do niniejszego zapytania ofertowego – 
Załącznik nr 3 i Załącznik nr 4 oraz odpisu z właściwego rejestru lub 
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 

Informacje dotyczące 
wykluczenia z udziału w 
postępowaniu 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być 
udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z 
Zamawiającym; o udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się 
Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 
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:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub 
spółki osobowej,  

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub 

zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  
d) 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. 

Weryfikacja spełnienia ww. warunku zostanie dokonana przez 
Zamawiającego na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego 
na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego –  
Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań 
osobowych lub kapitałowych 
 



 

  4 
  ____________________________________________________________________________________ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                      "Solgam" Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasło      

  

W niniejszym postępowaniu wyklucza się ponadto: 
a) Oferentów, w stosunku do których otwarto likwidację lub 

ogłoszono upadłość, 
b) Oferentów, którzy złożyli nieprawidłowe informacje 

mogące mieć wpływ na wynik postępowania. 
Ofertę Oferenta wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w/w przesłanek 
wykluczenia bez podania przyczyny. 

Zasady spełnienia i 
weryfikacji warunków 
udziału w postępowaniu: 

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o 
informacje zawarte w przedkładanych wymaganych dokumentach i 
oświadczeniach.  
Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać 
jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.  
 
Na potwierdzenie spełniania opisanych warunków udziału w 
postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca jest 
zobowiązany złożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:  
 

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
 

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych 
lub kapitałowych 
 

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej 
wiedzy, doświadczenia i potencjału technicznego dla 
realizacji zamówienia będącego przedmiotem zapytania 
ofertowego 
 

4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie, że wykonawca znajduje się 
w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
prawidłowe wykonanie w terminie zamówienia będącego 
przedmiotem zapytania ofertowego 
 

5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej 
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
składania ofert. 

 
WAŻNE:  
1. Brak podstaw do wykluczenia musi być spełniony przez każdy 
podmiot z osobna. Oznacza to, że spełnieniem ww. warunku musi 
wykazać zarówno wykonawca składający ofertę, a w przypadku 
konsorcjum, każdy z uczestników konsorcjum. 

III. Kryterium, jego znaczenie i sposób oceny ofert: 

Kryterium wyboru: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym 
kryteriami i ich rangą: 

1. Cena ofertowa - 95 %  
2. Czas reakcji serwisu – 5 % 
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Razem 100%. 

Zasady spełnienia i 
weryfikacji kryteriów 
wyboru: 

1. Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego 
kryterium:  

Kryterium nr 1 – CENA (C) 
W kryterium cena kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane 
punkty według następującego wzoru:  
 
C = (Cn/Cb) x 95% x 100 punktów.  
gdzie:  
C – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie w ramach 
kryterium;  
Cn –  cena netto najtańszej oferty;  
Cb –  cena netto badanej oferty  
 
Przy czym w sytuacji gdy w trakcie oceny ofert Zamawiający uzna, że 
ma do czynienia z ofertą zawierającą cenę rażąco niską w stosunku 
do przedmiotu zamówienia:  
− wezwie Wykonawcę do wyjaśnienia ceny oferty;  
− termin na dokonanie wyjaśnień wynosi do 3 dni roboczych od daty 
wezwania, przy czym dla uznania spełnienia terminu liczy się data 
wpływu wyjaśnień do Zamawiającego;  
− jeżeli Wykonawca nie złoży wyjaśnień w wyznaczonym terminie 
lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi 
dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w 
stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zmuszony 
będzie odrzucić ofertę Wykonawcy. 
 
Kryterium nr 2 – Czas reakcji serwisu (Crs) 
Punkty w kryterium zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem: 
Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do 
najkrótszego czasu reakcji serwisu na usunięcie awarii i 
uruchomienie maszyny od momentu zgłoszenia, zastrzegając iż 
maksymalna ilość godzin na usuniecie awarii i uruchomienia od 
momentu zgłoszenia awarii wynosi 72 godziny. 
Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane zgodnie z 
poniższym opisem: 

a) Do 48 godzin na usunięcie awarii i uruchomienie instalacji 
od momentu zgłoszenia awarii – 5,00 punktów 

b) Powyżej 48 do 72 godzin na usuniecie awarii i uruchomienie 
instalacji od momentu zgłoszenia awarii – 3,00 punkty 

c) Powyżej 72 godzin na usuniecie awarii i uruchomienie 
instalacji od momentu zgłoszenia awarii – 0,00 punktów 

W przypadku nie podania przez Wykonawcę czasu reakcji serwisu, 
Zamawiający do oceny oferty przyjmie maksymalny czas reakcji 
serwisu tj. powyżej 72 godziny. 
 

2. Podsumowanie:  
a) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta 

niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez niewykluczonego 
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z postępowania Wykonawcę, która uzyska największą ilość 
punktów.  

b) Zamawiający może przyznać Oferentowi maksymalnie 100 
punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z 
największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca 
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny oferty wg wzoru: 

P = C + Crs 
gdzie: 
P – suma punktów uzyskanych przez ofertę, 
C – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena” 
Crs – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Czas 
reakcji serwisu” 
 

c) Kryteria weryfikowane będą na podstawie informacji 
zawartych w Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do 
niniejszego zapytania ofertowego. 

d) Jeśli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na 
to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans 
kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 
wybiera ofertę z najniższą ceną. 

e) Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów 
zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do drugiego 
miejsca po przecinku 

 

 IV. Składanie ofert: 

Miejsce i termin złożenia 
ofert: 
 

1. Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie SOLGAM Sp. 
z o. o. lub za pośrednictwem usług pocztowych lub 
kurierskich na adres:  
SOLGAM Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasło 

2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 23.07.2021 
roku o godz. 14.00.  

3. W przypadku korzystania z usług pocztowych lub 
kurierskich, Zamawiający uznaje za termin złożenia oferty – 
termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez 
Zamawiającego. 

4. UWAGA – złożenie oferty przez kuriera/Oferenta w 
zakładzie zamawiającego bez potwierdzenia pracownika 
Sekretariatu NIE STANOWI ZACHOWANIA TERMINU 
ZŁOŻENIA OFERTY. Oferta musi być złożona bezwarunkowo 
w Sekretariacie zamawiającego. 

5. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy 
bez otwierania. 

Opis sposobu 
przygotowania oferty: 
 

1. Wykonawcy mają obowiązek zapoznać się dokładnie z 
treścią zapytania ofertowego wraz z załącznikami.  

2. Wykonawcy przygotują i przedstawią swoje oferty zgodnie 
z wymaganiami zapytania ofertowego wraz z załącznikami.  

3. Załączone przez Wykonawcę do oferty oświadczenia muszą 
odpowiadać swoją treścią treści zaproponowanych przez 
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Zamawiającego wzorów tychże oświadczeń będących 
załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego. 

4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób 
czytelny (dokumenty sporządzone w języku obcym muszą 
być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę).  

5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym 
postępowaniu.  

6. Oferta nie powinna zawierać żadnych nieczytelnych lub 
nieautoryzowanych poprawek i skreśleń. Ewentualne 
poprawki lub korekty błędów należy nanieść czytelnie oraz 
datować i zaopatrzyć podpisem co najmniej jednej z osób 
podpisujących ofertę. 

7. Składana oferta wraz załącznikami w postaci oświadczeń 
musi być złożona w formie oryginału. Inne dokumenty mogą 
być złożone jako kopie potwierdzone przez Wykonawcę za 
zgodność z oryginałem. 

8. Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana (podpis i 
imienna pieczątka) przez Wykonawcę zgodnie z zasadami 
reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym 
Wykonawcy lub przez osobę upoważnioną do składania 
oświadczeń woli w jego imieniu.  

9. W przypadku pełnomocnictwa – do reprezentowania 
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia – powinno być ono załączone do oferty 
w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez notariusza lub mocodawcę.  

10. Zamawiający nie zwraca Wykonawcom dokumentów 
zawartych w ofercie.  

11. Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca.  
12. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej 

kopercie opisanej według poniższego wzoru: 
 

OFERTA „Zakup elektroerozyjnej wycinarki drutowej” 
 
Koperta, poza oznakowaniem jak wyżej, musi być opisana 
nazwą i adresem Wykonawcy. 

13. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, 
modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne 
powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek, 
modyfikacji i uzupełnień przed upływem terminu do 
składania ofert. 

14. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone 
według takich samych wymagań jak składana oferta tj. w 
odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem 
„ZMIANA”. 
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15. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania 
ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie 
pisemnego powiadomienia – według takich samych zasad 
jak wprowadzenie zmian, poprawek, modyfikacji i 
uzupełnień – z dopiskiem na kopercie „WYCOFANE”. 

16. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy 
bez otwierania. 

17. Koperty oznaczone napisem „ZMIANA” będą otwierane w 
pierwszej kolejności. 

18. Koperty zawierające oferty wycofane nie będą otwierane. 

Termin i miejsce otwarcia 
ofert 

1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.07.2021 o godz.08:00 
w firmie Zamawiającego pod adresem: Solgam Sp. z o. o., ul 
Mickiewicza 108, 38-200 Jasło. 

V. Dopuszczone warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego: 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 
zakresie:  

a) przesunięcia terminów, zmian sposobu lub zakresów wykonania przedmiotu 
zamówienia, umożliwiające dalsze prawidłowe wykonanie umowy, w uzasadnionym 
przypadkach wynikających z:  
− siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uznawane 
będą zdarzenia takie jak wojna, atak terrorystyczny, katastrofa, stan klęski żywiołowej, 
zamieszki, strajki, pożar, na które Strony nie mają wpływu, 
 − zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację Umowy,  

b) przesunięcia terminów realizacji przedmiotu umowy, przy czym zmiana spowodowana 
może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego, ,  

c) pojęć, definicji, użytych określeń, które przyczynią się do powstania rozbieżności lub 
niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w 
inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie 
Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony,  

d) zmian sposobu lub zakresów wykonania przedmiotu zamówienia, wyłącznie za zgodą 
Zamawiającego, jeżeli dotyczą one możliwych do wykonania proponowanych przez 
Wykonawcę rozwiązań alternatywnych, które charakteryzują się lepszymi parametrami 
lub funkcjonalności względem pierwotnie określonych w zamówieniu,  

e) zmian poszczególnych elementów, wyłącznie za zgodą Zamawiającego, jeżeli 
przedstawione zamienniki posiadają równe lub lepsze od minimalnych parametrów 
określonych w zapytaniu ofertowym.  

f) formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy – jeżeli dotyczy,  
g) zmiany osoby lub osób uprawnionych do kontaktów,  
h) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy. 
i) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 

spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, które nie były możliwe 
do przewidzenia w chwili zawarcia umowy – w zakresie dostosowania umowy do zmian 
nią spowodowanych.  

Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności. 
 

VI. Inne elementy związane z realizacją zamówienia: 
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Opis sposobu ustalenia 
ceny: 

1. Cena podana w ofercie jest ceną która, musi uwzględniać 
wszystkie wymagania związane z zamówieniem oraz 
obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z 
tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 
realizacji przedmiotu zamówienia i nie może ulec zmianie przez 
cały okres obowiązywania umowy. 

2. Wszelkie koszty dodatkowe, które wystąpią w okresie realizacji 
zamówienia, a które Wykonawca mógł przewidzieć na etapie 
składania oferty, a nie zawarł ich w cenie oferty, będą 
ponoszone w ramach wynagrodzenia Wykonawcy, co oznacza, 
iż Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot tego rodzaju 
kosztów dodatkowych przewyższających wynagrodzenie 
Wykonawcy.  

3. Cenę oferty wskazuje się za wykonanie całości przedmiotu 
zamówienia. 

4. W formularzu ofertowym należy podać cenę netto oraz jako 
osobną pozycję – należny podatek VAT i cenę brutto. 

5. Cenę należy podać w polskich złotych z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku (z dokładnością do 1 grosza).  

6. Dla całości zamówienia należy zastosować stawkę podatku VAT 
w wysokości 23%.  

7. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny ofertowej w 
kilku wariantach. 

Termin związania 
ofertą: 

Wykonawca jest związany ofertą, przez okres 30 dni. Bieg terminu 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

VII. Pozostałe informacje: 

1. Procedura wynikająca z „Zasady konkurencyjności” nie przewiduje środków 
odwoławczych. 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania 
ofertowego. Zamawiający dołoży staranności aby udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 
jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że 
wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 
ofert. 

3. Dokonywane i publikowane przez Zamawiającego zmiany treści Zapytania ofertowego, a 
także publikowane odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią Zapytania 
ofertowego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego 
etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru 
oferty. 

5. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zaoferują przedmiot zamówienia 
zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w załączniku do zapytaniu ofertowym. 

6. W przypadku oczywistych omyłek, braku podpisu, braku załącznika innego niż formularz 
ofertowy Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia braków. Wezwanie 
dokonywane jest w formie e-mail na adres wskazany w formularzu ofertowym. 
Wykonawca ma możliwość uzupełnienia wskazanych braków w terminie do 3 dni 
roboczych od daty wyłania wezwania. Dla spełnienia terminu liczy się data wpływu 
uzupełnień do Wnioskodawcy na adres, o którym mowa w części IV. niniejszego 
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zapytania ofertowego. W przypadku braku uzupełnień, oferta zostanie odrzucona bez 
dalszego rozpatrzenia. 

7. Oferty niespełniające któregokolwiek z wymagań zostaną odrzucone. 
8. Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona również na stronie 

internetowej Zamawiającego www.solgam.pl oraz portalu 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  

9. Składając ofertę należy być świadomym, że mogą znajdować się w niej dane osób 
fizycznych, np. osób wskazywanych do kontaktu. Pozyskane oferty, a wraz z nimi 
ewentualne dane osobowe, służą Zamawiającemu wyłącznie do realizacji zamówienia 
zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi kwalifikowalności wydatków, a następnie ich 
rozliczeniu i archiwizacji, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu unijnego, w 
ramach którego finansowane jest zamówienie. Oznacza to, że dostęp do złożonych ofert 
mogą mieć inni potencjalni Wykonawcy, Instytucje finansujące projekt oraz uprawnione 
Instytucje kontrolujące projekt. Informacje dotyczące ofert publikowane są, zgodnie z 
ww. Wytycznymi, na stronach internetowych, na których publikowane było zapytanie 
ofertowe. Ponadto oferty mogą być przekazywane do Instytucji zaangażowanych w 
obsługę projektu za pomocą systemu SL2014. Administratorem ww. portali i systemów 
nie jest Zamawiający, a Instytucje publiczne zaangażowane we wdrażanie funduszy 
europejskich w Polsce. 

10. Złożenie oferty jest równoznaczne z tym, że Wykonawca jest świadomy powyższych 
uwarunkowań i je akceptuje 
 

 Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy, doświadczenia i 

potencjału technicznego dla realizacji zamówienia będącego przedmiotem 
zapytania ofertowego 

4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej 
i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie w terminie zamówienia 
będącego przedmiotem zapytania ofertowego. 
 

 

 

            Zatwierdził 

Krzysztof Piech  

Prezes Zarządu 

http://www.solgam.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

