Poznań, 21 luty 2018 roku

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu CIRCE2020, realizowanego w ramach Programu Interreg CENTRAL EUROPE,
zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty w postępowaniu na: „Pełnienie roli partnera naukowego w projekcie
CIRCE2020”

ZAMAWIAJĄCY:
AM Trans Progres Sp. z o.o.
ul. Sarmacka 7
61-616 Poznań
http://amtrans.pl/
Email: circe2020@amtrans.pl
Tel: (61) 656 97 37
Osoby do kontaktu:
Marcin Konopczyński
Email: konopczynski@amtrans.pl
Adam Nowicki
Email: nowicki@amtrans.pl

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na pełnieniu roli partnera naukowego w ramach projektu
CIRCE2020 (Expansion of the circular economy concept in the Central Europe local productive district).
Wspólny Słownik Zamówień:
73110000-6 - Usługi badawcze
73200000-4 - Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju
Okres realizacji zamówienia: od dnia 5 marca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku.
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
Opis projektu:
Projekt CIRCE2020 odwołuje się do teorii Ekonomii Cyklu Zamkniętego – Circular Economy. W ramach projektu
podjęta zostanie próba przygotowania rozwiązania możliwego do wdrożenia w różnych regionach Unii Europejskiej.
Celem projektu CIRCE2020 jest przeprowadzenie działań pilotażowych, w oparciu o rezultaty analizy regionu, tak
aby zidentyfikować niedowartościowane obecnie strumienie odpadów, przy użyciu innowacyjnych instrumentów
wywodzących się z Material Flow Analysis (MFA), Life Cycle Cost (LCC) and Life Cycle Assesment (LCA).
MFA, LCA i LCC są narzędziami do:
-

pomocy przy podjęciu ostatecznych decyzji w warunkach wielu dostępnych rozwiązań,
możliwości dokonania pomiaru środowiskowego i ekonomicznego wpływu na zmiany, jakie zostaną
zapoczątkowane w wyniku zastosowania określonych rozwiązań.

Prowadzone działania powinny zaowocować wzrostem informacji dotyczących możliwości zmaksymalizowania
nieujawnionych dotąd potencjałów surowców wtórnych lub odpadów krążących w obiegu gospodarczym. Kolejne
kroki podejmowane w projekcie opisują proces i definiują efekt, jakim mają być możliwe do zastosowania
uniwersalne procedury i instrumenty. Efektem końcowym projektu ma być uniwersalna, możliwa do zastosowania
w innych miejscach na terenie UE procedura, sposób, jak poszukiwać a następnie oszacować potencjalne korzyści
i straty z zastosowania do produkcji surowców, które do tej pory były pomijane.
Efektem ma być zestaw narzędzi i procedur, wspierających potencjalnych użytkowników, jak należy postępować
w takich sytuacjach, używając przy podejmowaniu decyzji wielowątkowych analiz (ekonomiczne, środowiskowe,
analiza dostępności strumienia itd.).
W projekcie uczestniczą partnerzy, wraz z wyłonionymi partnerami naukowymi z Włoch, Austrii, Węgier, Chorwacji
i Polski. Polskim partnerem projektu jest firma AM Trans Progres sp. z o.o., a badanym regionem jest Wielkopolska.
Opis przedmiotu zamówienia:
Główną rolą partnera naukowego w ramach projektu CIRCE2020 jest wsparcie Zamawiającego w fazie analiz i
badań dotyczących przepływu strumieni surowców/odpadów w regionie Wielkopolskim.

Faza analiz i badań polega na uzgodnieniu sposobu, jakim należy się posłużyć, aby oszacować potencjał danego
strumienia surowców/odpadów, a więc obejmuje swym zakresem:
1) fazę przygotowań do analiz, zebranie materiałów, M-scale analysis,
2) uczestnictwo w sesjach wyjazdowych/konferencjach/wyjazdach/telekonferencjach/seminariach
odbywających się w celach omawiania wyników projektu na forum wszystkich partnerów lub szkoleniach
wyjaśniających poszczególne metodologie wraz z współuczestnictwem w dyskusjach dotyczących tego
jakie strumienie surowców/odpadów rokują powodzeniem projektu i jakie przeanalizować,
3) analizę MFA - analiza strumienia przepływu materiałów w celu opisania przydatność danego materiału do
różnych celów w szczególności w odniesieniu do potrzeb przemysłu w regionie,
4) analizę LCC – analiza kosztów, jakie towarzyszyć będą próbie zagospodarowania strumienia
surowców/odpadów,
5) analizę LCA – oszacowanie cyklu życia danego strumienia surowców/odpadów,
6) wsparcie konsultacyjno-doradcze na etapie wdrażania pilotażowego programu w oparciu o wykonane
analizy,
7) uczestnictwo w roboczych spotkaniach organizowanych w ramach projektu - spotkania odbywać się będą
1 raz w miesiącu w mniejszym lub większym gronie i będą dotyczyły omówienia postępu prac.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie również do wykonania dokumentów
„Deliverables – D” charakteryzujących Region Wielkopolski, które będą składały się następnie na zbiorcze
opracowania realizowane dla wszystkich regionów uczestniczących w projekcie oraz efekty poszczególnych
etapów prac „Outputs – O”. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie również zobowiązany
uczestniczyć w przygotowaniu dokumentów „Outputs – O”. Poniżej wskazane zostały poszczególne elementy z
podziałem na D (Deliverables) i O (Outputs). Szczegółowy opis poszczególnych elementów znajduje się w
załączniku nr 1 do zapytania „Wyciąg z Application Form”. Należy wskazać, iż Application Form jest dokumentem
decydującym i wiodącym w realizacji przedmiotu zamówienia, w związku z czym przy realizacji przedmiotu
zamówienia Wykonawca powinien opierać się na informacjach zawartych w załączniku nr 1 „Wyciąg z Application
Form”.
Wykaz elementów z podziałem na D (Deliverables) i O (Outputs):
-

pozycja D.T1.3.2 z załącznika nr 1 – Raport o ilościach odpadów przemysłowych powstających w regionie
Wielkopolski,

-

pozycja D.T1.3.3 z załącznika nr 1 – Raport o obecnym sposobie zagospodarowania odpadów
przemysłowych powstających w regionie Wielkopolski,

-

pozycja D.T1.3.4 z załącznika nr 1 – Analiza fizycznych strumieni MFA (na podstawie D.T1.3.2 i D.T1.3.3)
przepływów surowców obejmująca ilości i jakość, możliwość prześledzenia, surowców, odpadów,
produktów ubocznych powstałych w procesach technologicznych w regionie Wielkopolski,

-

pozycja D.T2.1.1 z załącznika nr 1 – Analiza technicznych możliwości wdrożenia na terenie regionu
wybranych wcześniej technologii i rozwiązań,

-

pozycja D.T2.1.3 z załącznika nr 1 – Stworzenie macierzy opisującej powiązania pomiędzy wynikami
powyżej opisanych badań strumieni surowców, odpadów, możliwości przemysłu w regionie,

-

pozycja D.T2.2.3 z załącznika nr 1 – Raport w oparciu o narzędzia LCA – analiza cyklu życia wybranych
strumieni surowców,

-

pozycja D.T2.3.3 z załącznika nr 1 – Raport w oparciu o narzędzia LCC – analiza ekonomiczna
sprawdzająca opłacalność wybranych wcześniej rozwiązań organizacyjnych i technicznych,

-

pozycja O.T 1.3 z załącznika nr 1 – Lokalny plan działania w oparciu o specyfikę regionu,

-

pozycja O.T 2.4 z załącznika nr 1 – Model ekonomii cyrkularnej wspierający wzajemnie przenikające się
powiązania w biznesie w regionie.

Termin wykonania dokumentów oznaczonych jako DT1: do 30 czerwca 2018.
Termin wykonania dokumentów oznaczonych jako DT2: do 30 czerwca 2019.
Uwaga! Wykonawca powinien mieć dostęp do oficjalnych baz danych publikowanych w tym zakresie np. przez
Marszałka Województwa Wlkp. (bazy nie mogą być starsze niż z roku 2015).
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia z przyczyn organizacyjnych
oraz warunków realizacji, których nie dało się przewidzieć mających wpływ na prawidłową realizację projektu
CIRCE2020. Zmiana terminu nie wpływa na zakres przedmiotu zamówienia, który winien zrealizować Wykonawca.
Zakres oraz harmonogram wydarzeń, w których Wykonawca będzie zobowiązany uczestniczyć w ramach realizacji
przedmiotu zamówienia:
1) spotkania:
- co najmniej 1 raz w miesiącu w Poznaniu w siedzibie Zamawiającego lub innym umówionym miejscu spotkanie robocze na temat omówienia postępu prac (spotkania odbywać się będą do końca trwania
projektu)
2) wyjazdy:
- koniec marca 2018 – seminarium połączone ze szkoleniem MFA w Budapeszcie – dot. pozycja D.T1.2.2
z załącznika nr 1
- II półrocze 2018 – szkolenie LCA – dot. pozycja D.T2.2.2 z załącznika nr 1
- II półrocze 2018 – szkolenie LCC – dot. pozycja D.T2.3.2 z załącznika nr 1
- I półrocze 2020 – seminarium kończące projekt
3) telekonferencje (każda ok. 4 godziny):
- I półrocze 2018 - 1 szt.
- II półrocze 2018 – 2 szt.
- I półrocze 2019 – 2 szt.
Partner naukowy odbędzie telekonferencje we własnej siedzibie lub w siedzibie Zamawiającego
4) konferencje/seminaria w Poznaniu – uczestnictwo w charakterze prelegenta:
- II półrocze 2018 – 2 dni
- I półrocze 2019 – 1 dzień

- II półrocze 2019 – I półrocze 2020 – 2 dni
Koszty związane z powyższymi wydarzeniami w całości obciążają Wykonawcę.
Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo ingerowania w przebieg realizacji zamówienia na każdym jego etapie i
zgłaszania zastrzeżeń oraz sugestii, do stosowania których Wykonawca jest zobowiązany.
Osoby wskazane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia posiadają biegłą znajomość języka
angielskiego, tj. operują biegle językiem angielskim w mowie i piśmie na poziomie umożliwiającym swobodną
dyskusję oraz uczestnictwo w spotkaniach związanych z tematyką projektu.
Osoby wskazane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia posiadają znajomość polskiego prawa
ochrony środowiska oraz zagadnień związanych z tematyką dotyczącą gospodarowania odpadami.
Zamawiający zastrzega, iż w przypadku niespełnienia powyższych wymogów dotyczących biegłej znajomości
języka angielskiego oraz znajomości polskiego prawa ochrony środowiska i zagadnień związanych z tematyką
dotyczącą gospodarowania odpadami, przez osoby wskazane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu
zamówienia Zamawiający ma prawo odstąpić na tej podstawie od umowy z Wykonawcą.
Wynagrodzenie zaproponowane przez Wykonawcę ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty dojazdów i noclegów związanych z uczestnictwem Wykonawcy
w obowiązkowych wydarzeniach, tj. spotkaniach, wyjazdach, konferencjach/seminariach.
Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie cyklicznie po zakończeniu danego periodu projektu (period
projektu trwa 6 miesięcy i obejmuje zakres czasowy od stycznia do czerwca oraz od lipca do grudnia).
Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy płatna będzie każdorazowo w ostatnim tygodniu danego periodu
na podstawie wystawionej wcześniej przez Wykonawcę faktury/rachunku.
Zamawiający zastrzega sobie, że zmiana osoby wskazanej do realizacji zamówienia w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia wymaga zgody Zamawiającego i możliwa jest wyłącznie w sytuacji, gdy nowa osoba spełnia te same
warunki i posiada doświadczenie na co najmniej takim samym poziomie.
2. TERMIN REALIZACJI UMOWY
Termin wykonania zamówienia: od dnia 5 marca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku.
3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niniejszy warunek udziału w postępowaniu:
Wykonawca posiada potencjał osobowy, tj. dysponuje co najmniej dwoma osobami, wśród których:
1) co najmniej jedna osoba spełnia poniższe wymagania:
a) posiada co najmniej wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii,

b) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie naukowo-badawcze polegające na uczestnictwie w projektach
badawczych dotyczących tematyki odnoszącej się do przedmiotu zamówienia (tj. tematyki związanej z
ekonomią, ochroną środowiska lub gospodarką odpadami),
c) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała co najmniej 5 analiz MFA lub
LCC lub LCA,
d) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert brała udział w co najmniej jednym
projekcie międzynarodowym, gdzie prezentowała zagadnienia merytoryczne w języku angielskim.
2) co najmniej jedna osoba spełnia poniższe wymagania:
a) posiada co najmniej wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska,
b) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie naukowo-badawcze polegające na uczestnictwie w projektach
badawczych dotyczących tematyki odnoszącej się do przedmiotu zamówienia (tj. tematyki związanej z
ochroną środowiska lub gospodarką odpadami),
c) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała co najmniej 5 analiz związanych
z przepływem strumieni surowców lub opadów,
d) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert brała udział w co najmniej jednym
projekcie międzynarodowym, gdzie prezentowała zagadnienia merytoryczne w języku angielskim.
Powyższy warunek oceniany będzie na podstawie wykazu osób stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji, wykształcenia, doświadczenia, wykazu wykonanych analiz, a także zakresu
wykonanych przez nie czynności.
Zamawiający zastrzega iż, w razie wątpliwości co do treści zawartych w wykazie osób, stanowiącym załącznik nr
2 do zapytania, Zamawiający ma prawo do żądania od Wykonawcy dokumentów potwierdzających: wykształcenie
osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, doświadczenie naukowo-badawcze polegające na uczestnictwie w
projektach badawczych dotyczących tematyki odnoszącej się do przedmiotu zamówienia oraz udział w co najmniej
jednym projekcie międzynarodowym w tym zwłaszcza dyplomów, referencji, zaświadczeń udziału w projektach.

4. KRYTERIA WYBORU OFERT
Zamawiający przy wyborze oferty kierować się będzie następującymi kryteriami:
Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

50%

2

Doświadczenie

50%

1. Cena (waga 50%)
Cena to całkowita cena brutto za całość zamówienia.
Ocena kryterium zgodnie ze wzorem:
(Cmin/Cof) * 100 * waga
gdzie:

Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
Cof - cena podana w ofercie
2. Doświadczenie (waga 50%)
Zamawiający w ramach niniejszego kryterium przyzna punkty według następującego wzoru:
Wykonawca posiada potencjał osobowy, tj. dysponuje osobą lub osobami, które posiadają doświadczenie
naukowo-badawcze polegające na uczestnictwie w projektach badawczych dotyczących tematyki odnoszącej się
do przedmiotu zamówienia (tj. tematyki związanej z ochroną środowiska lub gospodarką odpadami) w wymiarze:
-

powyżej 3 lat do 4 lat – 5 pkt – w przypadku, gdy doświadczenie posiada jedna osoba lub 10 pkt – w
przypadku, gdy doświadczenie posiadają obie osoby wskazane przez Wykonawcę,

-

powyżej 4 lat do 5 lat – 15 pkt – w przypadku, gdy doświadczenie posiada jedna osoba lub 20 pkt – w
przypadku, gdy doświadczenie posiadają obie osoby wskazane przez Wykonawcę,

-

powyżej 5 lat do 6 lat – 25 pkt – w przypadku, gdy doświadczenie posiada jedna osoba lub 30 pkt – w
przypadku, gdy doświadczenie posiadają obie osoby wskazane przez Wykonawcę,

-

powyżej 6 lat do 7 lat – 35 pkt – w przypadku, gdy doświadczenie posiada jedna osoba lub 40 pkt – w
przypadku, gdy doświadczenie posiadają obie osoby wskazane przez Wykonawcę,

-

powyżej 7 lat – 45 pkt w przypadku, gdy doświadczenie posiada jedna osoba lub 50 pkt – w przypadku,
gdy doświadczenie posiadają obie osoby wskazane przez Wykonawcę.

Zamawiający będzie oceniać powyższe informacje na podstawie wykazu osób wskazanych przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.
Dodatkowe punkty przyznawane będą tylko Wykonawcom dysponującym, co najmniej dwoma osobami,
posiadającymi doświadczenie naukowo-badawcze na poziomie co najmniej 3 lat.
5. ODRZUCENIE OFERTY I WYKLUCZENIE WYKONAWCY
Z postępowania wykluczone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z 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, w szczególności poprzez:
1) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do
bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie 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.
W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:
a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego, w istotny sposób (podstawą
odrzucenia nie mogą być drobne uchybienia formalne),

b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wskazanych przez
Zamawiającego, chyba, że Wykonawca po wezwaniu przez Zamawiającego wyjaśni wątpliwości w
zakresie złożonych dokumentów lub oświadczeń,
c) przedstawi nieprawdziwe informacje,
d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
e) złoży ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z poniżej przedstawionymi wytycznymi).
Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości
Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia (w uwzględnieniem podatku od
towarów i usług) lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie
wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w
szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań, wyjątkowo sprzyjających warunków
wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny
nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240,
poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. W przypadku
gdy oferta Wykonawcy budzi wątpliwości Zamawiającego co do rażąco niskiej ceny, Zamawiający wzywa
Wykonawcę do wyjaśnień. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską
cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzuceniem oferty Wykonawcy nie przysługują mu środki ochrony
prawnej.
6. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY ORAZ SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1) Ofertę, wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, należy składać pocztą w formie
pisemnej lub kurierem (decyduje data wpływu) na adres: ul. Krzemowa 1, Złotniki, 62-002 Suchy Las bądź za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: circe2020@amtrans.pl.
2) Oferta powinna być doręczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta w ramach postępowania na „Pełnienie
roli partnera naukowego w projekcie CIRCE2020” oraz nazwą i adresem Wykonawcy. W przypadku składania
oferty drogą elektroniczną należy w tytule wskazać powyższy dopisek.
3) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4) Termin złożenia oferty: do dnia 2 marca 2018 roku, do godziny 10:00.
5) Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez Wykonawcę (w przypadku składania oferty drogą
elektroniczną należy przesłać zeskanowane dokumenty, podpisane przez Wykonawcę).
7) Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.
8) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
9) Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich
otwierania.
10) Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty Wykonawcy związane z prawidłową i
właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm, z uwzględnieniem
ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty.

11) Cenę deklaruje się na formularzu oferty zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
12) Złożona oferta winna zawierać:
a) wypełniony formularz ofertowy,
b) wypełniony wykaz osób.
7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium
9. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy o udzielenie zamówienia w następujących okolicznościach:
a) zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn organizacyjnych oraz warunków realizacji, których nie
dało się przewidzieć mających wpływ na prawidłową realizację projektu CIRCE2020. Zmiana terminu nie
wpływa na zakres przedmiotu zamówienia, który winien zrealizować Wykonawca;
b) warunki oraz termin płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy o udzielenie zamówienia publicznego, jak
również w przypadku gdy ze względu na interes Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności
jest konieczna;
c) sposób wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia
wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na wykonanie
zamówienia;
d) zmiana Wykonawcy realizacji zamówienia w przypadku gdy Wykonawca z którym została zawarta Umowa
wykaże i wyjaśni, że nie jest w stanie zrealizować zamówienia zgodnie z Umową. Umowa może być wtedy
zawarta z innym Wykonawcą na tych samych warunkach. Nowy Wykonawca musi wykazać spełnienie
warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym w
zakresie nie mniejszym niż dotychczasowy Wykonawca. Nowy Wykonawca musi także wykazać brak
podstaw do wykluczenia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym. Nowy Wykonawca odpowiada
solidarnie z dotychczasowym Wykonawcą za zakres umowy dotychczas zrealizowany.

10. INFORMACJE DODATKOWE
1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2) Zamawiający przewiduje możliwość uzupełniania i wyjaśniania treści dokumentów składanych przez
Wykonawców.
3) Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści
niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy zostaną poinformowani o nowym terminie składania
ofert, jeżeli dodatkowy czas będzie niezbędny.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich
lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, który spełnia warunki udziału w postępowaniu i
złoży najkorzystniejszą ofertę.

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyny, na
każdym jego etapie do momentu wyboru Wykonawcy.
7) Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
8) Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych.
9) Zamawiający zastrzega, że Wykonawcy mogą zadawać pytania najpóźniej do dnia 26 lutego 2018 roku.
10) Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wynikach rozstrzygnięcia zapytania wszystkich Wykonawców,
którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Załączniki:
1) Wyciąg z Application Form,
2) Formularz ofertowy,
3) Wykaz osób.

