Sulęcin, dnia 13 marca 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NR ZWiK.SP.KDZ.26.05.2018
„Wdrożenie e-usług dla ludności oraz dostarczenie licencji i wdrożenie dodatkowych modułów
oprogramowania dziedzinowego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie spółka z o.o.”
Zamawiający ma status Zamawiającego sektorowego. Zamówienie udzielane jest w celu
wykonywania działalności w sektorze wodno – kanalizacyjnym określonej w art. 132, ust.1 pkt.4
Pzp oraz ust.2 pkt.2 Pzp. Z uwagi na to, że szacowana wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 443 000,00 EURO (kwota określona w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 Pzp), do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych – art. 133 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579). Do udzielenia niniejszego
zamówienia stosuje się „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz „Regulamin udzielania zamówień podprogowych dla
kwot sektorowych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Sp. z o.o.” - stosuje się go
uzupełniająco
(dokument
dostępny
na
stronie
internetowej
Zamawiającego
http://www.zuk.sulecin.com.pl/).

I. ZAMAWIAJĄCY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie spółka z o.o.
69-200 Sulęcin
ul. Ignacego Daszyńskiego 58
tel. +48 95 755 46 56
e-mail: admin@zwiksulecin.pl
www.zwiksulecin.pl

II. TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności (szacunkowa wartość
zamówienia przekracza kwotę 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług VAT), opisaną
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020, Warszawa, 19 lipca 2017 r., MR/H 2014-2020/23(3)07/2017. Zamawiający opublikuje
zapytanie
ofertowe
w
Bazie
konkurencyjności
pod
adresem
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Oferty mogą składać wszyscy
zainteresowani Wykonawcy. Dodatkowo, zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień
podprogowych dla kwot sektorowych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Sp. z
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o.o.”, zwrócono się pocztą elektroniczną do co najmniej trzech podmiotów z wnioskiem o złożenie
oferty wykonania zamówienia.

III. KATEGORIA OGŁOSZENIA

Usługi.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wdrożenie e-usług dla ludności oraz dostarczenie licencji i wdrożenie
dodatkowych modułów oprogramowania dziedzinowego dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w
Sulęcinie Sp. z o.o. w ramach projektu: „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie
kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo
- kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego,
nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i
żarskiego”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej nr 2 – Rozwój cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój
społeczeństwa informacyjnego, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego –
projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.
Celem ww. programu jest ułatwienie dostępu obywatelom, osobom niepełnosprawnym,
przedsiębiorcom i instytucjom do nowoczesnej elektronicznej administracji w zakresie usług
gospodarki wodociągowo - kanalizacyjnej oferowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego umożliwiającej dwustronną
interakcję w środowisku cyfrowym.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie e-usług dla ludności oraz dostarczenie licencji i wdrożenie
dodatkowych modułów oprogramowania dziedzinowego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w
Sulęcinie spółka z o.o.:, w szczególności:
• E-usługi wraz z dodatkowymi modułami oprogramowania dziedzinowego.
• Wdrożenie e-usług wraz z dodatkowymi modułami oprogramowania dziedzinowego.
• Integracja systemów.
• Szkolenia pracowników.
Przedmiot zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 4 Opis Przedmiotu
Zamówienia.

V. KOD CPV
Główny kod CPV:
• 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne.
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Dodatkowe kody CPV:
• 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowania oprogramowania,
internetowe i wsparcia.
• 72268000-1 - Usługi dostawy oprogramowania.
• 72263000-6 - Usługi wdrożenia oprogramowania.
• 72262000-9 - Usługi rozbudowy oprogramowania.
• 80533100-0 - Usługi szkolenia komputerowego.

VI. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Województwo: lubuskie, Powiat: sulęciński, Miejscowość: Sulęcin

VII. UPUBLICZNIENIE ZAPYTANIA
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało wysłane do 3 Wykonawców oraz opublikowane
w Bazie konkurencyjności pod adresem
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

VIII. MIEJSCE I SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Sposób przygotowania i składania oferty
• Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
• Ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego.
• Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej należy umieścić w kopercie
opisanej: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie spółka z o.o., 69-200 Sulęcin, ul.
Ignacego Daszyńskiego 58, nazwa i adres Wykonawcy wraz z dopiskiem „Oferta w
postępowaniu nr ZWiK.SP.KDZ.26.05.2018 - Wdrożenie e-usług dla ludności oraz
dostarczenie licencji i wdrożenie dodatkowych modułów oprogramowania dziedzinowego
przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie spółka z o.o.”
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
• Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
• Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.
Miejsce i termin składania ofert
• Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sulęcinie, przy ul. Ignacego
Daszyńskiego 58, w pok. 3 w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 26 marca 2018 roku, do
godz. 12.00.
• Zamawiający nie przewiduje jawnej sesji otwarcia ofert
• Zamawiający wyśle informację o wyborze najkorzystniejszej oferty do wszystkich
wykonawców, którzy wzięli udział w postępowaniu i złożyli oferty.
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•

Do Wykonawcy, którego oferta okaże się najkorzystniejsza zostanie skierowane zaproszenie
do zawarcia umowy na realizację zamówienia w całości lub w danej części lub częściach.

IX. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
•

•

•

•

•

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania odpowiedniego poziomu wiedzy i doświadczenia koniecznych do
wykonania zamówienia,
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia
będącego przedmiotem zapytana ofertowego,
d) gotowości do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w okresie określonym w
zapytaniu ofertowym,
e) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
W celu wykazania spełniania wymagań warunkujących udział w postępowaniu wykonawcy
obowiązani są przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
a) formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
b) oświadczenie oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych oraz braku
podstaw do wykluczenia z postępowania stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania ofertowego.
c) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik
nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
udzielenie zamówienia nie może ubiegać się Wykonawca, wobec którego jest prowadzone
postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub naprawcze, jak również, który pozostaje pod
zarządem komisarycznym w świetle obowiązujących przepisów prawa polskiego .
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia rzetelności oświadczenia poprzez
żądanie przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających informacje zawarte w
oświadczeniach.
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
c) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
d) oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny.

X.WYKLUCZENIA
•
•

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub
kapitałowo z Beneficjentem (Zamawiającym).
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Beneficjentem projektu lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Beneficjenta projektu lub osobami wykonującymi w jej imieniu 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;
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b)
c)

•

posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) 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.
Z postępowania wyklucza się:
a) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
b) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
d) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego,
e) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego,
f) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
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g)

•

osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
h) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary.
O wykluczeniu wykonawcy Zamawiający zawiadomi wykonawców w piśmie
informującym o wyniku postępowania.

XI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: 45 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.

XII. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące
kryteria oceny ofert:
•
•

Cena (C) – 95 %
Okres gwarancji (G)

–5%

Kryterium „Cena”:
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.
Zamawiający ofercie o najniżej cenie przyzna 95 punktów, a każdej następnej zostanie
przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejszą, według wzoru:
C=

C min x 100
__________
Cb

x 95%

gdzie
C min (zł) – najniższa cena brutto z ocenianych ofert
Cb (zł) – cena brutto badanej oferty
Kryterium „Okres gwarancji”
Ocenie podlega okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na przedmiot zamówienia.
Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 48 miesięcy. Okres gwarancji
należy określić w formularzu oferty w miesiącach, w liczbach całkowitych. W przypadku określenia
okresu gwarancji w wartości ułamkowej, Zamawiający zaokrągli wartość ułamkową w dół do
najbliższej liczby całkowitej. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż
60 miesięcy, Zamawiający, w celu obliczenia punktów, przyjmie okres 60 miesięcy. W przypadku
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nie wypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola określającego długość okresu
gwarancji będzie to równoznaczne z udzieleniem 48 miesięcznego okresu gwarancji. Oferta będzie
traktowana jako ważna nie podlegająca odrzuceniu i zostanie poddana ocenie pod warunkiem, iż
nie będzie innych powodów skutkujących odrzuceniem takiej oferty. Liczba punktów, jaką można
uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona zgodnie z wzorem:
Gb
G=
___
x 100 x 5%
Gn
gdzie:
Gb– okres gwarancji oferty badanej
Gn– najdłuższy zaoferowany okres gwarancji, jednak nie więcej niż 60 miesięcy
Punkty

zostaną

obliczone

z

dokładnością

do

dwóch

miejsc

po

przecinku.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki
postawione w niniejszej SIWZ oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiącą sumę
punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym
wzorem:
P=C+G
gdzie:
C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”.
G - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Okres gwarancji”.
Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów.

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

30 dni.

XIV. LISTA DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCY
•
•
•
•
•

Formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru, stanowiącego Załącznik nr 1.
Oświadczenie o Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych ora braku
podstaw do wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 2.
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3.
Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie
wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument
ustanawiający
Pełnomocnika
do
reprezentowania
ich
w
postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
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XV. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZACE KWESTII FORMALNYCH UMOWY W
SPRAWIE NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA
•
•

•

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5. Zamawiający wymaga, by Wykonawca zawarł umowę
na warunkach zawartych we wzorze umowy.
Jeżeli Wykonawca złoży ofertę z błędem lub nie złoży z ofertą wymaganych
pełnomocnictw, dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postepowaniu albo złoży je wadliwe lub niekompletne - Zamawiający jednokrotnie
wezwie, w wyznaczonym przez siebie czasie, do ich złożenia, uzupełnienia bądź poprawy.
Oferta nie może podlegać zmianie co do ceny, za wyjątkiem konsekwencji poprawienia
oczywistych omyłek rachunkowych.

XVI. WARUNKI ZMIANY UMOWY
Warunki zmiany umowy zawarte są we wzorze umowy.

XVII.

UPUBLICZNIENIE INFORMACJI O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Informację o wyniku postepowania Zamawiający upubliczni w bazie konkurencyjności pod adresem
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/oraz powiadomi elektronicznie pocztą email wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

XVIII.
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI
W sprawach dotyczących postępowania istnieje możliwość kontaktowania się z osobą uprawnioną
do porozumiewania się z wykonawcami - Pan Krzysztof Stefaniak tel. 693 712 515 od poniedziałku
do piątku w godzinach od 09:00 do 15:00.

XIX. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU ODRZUCENIA OFERT
•

•

Odrzuceniu podlegają oferty, które:
a) są złożone przez wykonawców podlegających wykluczeniu z postępowania,
b) nie spełniają kryteriów dostępu niniejszego zapytania ofertowego,
c) ich treść nie odpowiada treści zapytania,
d) są niezgodne z przepisami prawa,
e) podlegają unieważnieniu na podstawie przepisów prawa.
O odrzuceniu ofert Zamawiający zawiadomi wykonawców w piśmie informującym o
wyniku postępowania.
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XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
•
•

•

•

•

Zamawiający po zakończeniu postępowania sporządzi w formie pisemnej protokół z
postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zaproszony do
podpisania umowy lub najpierw do negocjacji, jeśli przedstawiona w ofercie cena będzie
przekraczała wartość, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
Podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego
w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą pod
względem kryteriów oceny ofert.
Podpisanie umowy może nastąpić także w ten sposób, że Zamawiający prześle Wykonawcy
wypełnioną umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a Wykonawca odeśle podpisane
egzemplarze w możliwie najwcześniejszym terminie Zamawiającemu. Następnie
Zamawiający po podpisaniu umowy odeśle Wykonawcy należny mu egzemplarz umowy.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.

XXI.
•
•
•

INNE POSTANOWIENIA

Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu spełnienie zasady konkurencyjności przy
zachowaniu zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Z
tego tytułu nie przysługuje oferentowi zwrot środków za przygotowanie i złożenie oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji cenowych z oferentem, który złożył
najkorzystniejszą ofertę. Negocjacje mogą być przeprowadzone np. w przypadku, gdy
wartość oferty przewyższa wartość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na
realizację zamówienia. W wyniku negocjacji kwota środków przeznaczonych na realizacji
zamówienia musi być niższa od kwoty przedstawionej w pierwotnie złożonej ofercie.

XXII.

WYMIENIENIE ZAŁACZNIKÓW

Wykaz załączników:
• Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.
• Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych ora braku
podstaw do wykluczenia z postępowania.
• Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
• Załącznik nr 4 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.
• Załącznik nr 5 - Wzór umowy.
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