Wrocław, 15.05.2020r.

PO.2721.11.2020
L.dz 1642/2020/W

ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę materiałów zużywalnych dla Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ - PORT
Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii na potrzeby realizacji projektu: „New
efficient deep-UV emitters for Life Science Applications”, realizowanego
w Programie TEAM TECH, będącym Projektem grantowym Fundacji na rzecz
Nauki Polskiej finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 20142020 (POIR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie
4.4: Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, umowa o dofinansowanie
nr: POIR.04.04.00-00-3E14/16-00
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ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę materiałów zużywalnych dla Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii na potrzeby realizacji projektu :
„ New efficient deep-UV emitters for Life Science Applications”.
realizowanego w Programie TEAM TECH, będącym Projektem
grantowym Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowanym ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR), Oś IV: Zwiększenie
potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększenie potencjału
kadrowego sektora B+R, umowa o dofinansowanie nr: POIR.04.04.00-003E14/16-00
KOD CPV: 24000000-4
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - PORT Polski Ośrodek Rozwoju
Technologii ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław zaprasza niniejszym do
złożenia oferty na dostawę materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji
projektu:: „New efficient deep-UV emitters for Life Science
Applications”, realizowanego w Programie TEAM TECH, będącym Projektem
grantowym Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowanym ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR), Oś IV: Zwiększenie
potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększenie potencjału
kadrowego sektora B+R, umowa o dofinansowanie nr: POIR.04.04.00-003E14/16-00
I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
Ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław
Tel. 71 720 16 01 Fax: 71 720 16 00
NIP: 894 314 05 23 REGON: 020671635 KRS: 0000300736
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.port.org.pl
Adres e-mail: biuro@port.org.pl
II. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane:
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a.

w bazie konkurencyjności dostępnej pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
b. strona internetowa Zamawiającego
https://bip.port.org.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-do-30-tyseuro/
III. TRYB ZAMÓWNIENIA
Postępowanie niniejsze toczy się w trybie zapytania ofertowego, z
zachowaniem
zasady uczciwej
konkurencji
i
równego traktowania
Wykonawców, a także zgodnie z warunkami i procedurami określonymi w
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR), Oś IV: Zwiększenie potencjału
naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększenie potencjału kadrowego
sektora B+R, umowa o dofinansowanie nr: POIR.04.04.00-00-3E14/16-00
IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIANIA
1. Przedmiotem i celem zamówienia jest wyłonienie najkorzystniejszego
dostawcy materiałów zużywalnych dla Sieć Badawczej ŁUKASIEWICZ - PORT
Polski Ośrodek Rozwoju Technologii na potrzeby realizacji projektu: „New
efficient deep-UV emitters for Life Science Applications”.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisujący potrzeby
Zamawiającego określa Załączniki nr 1 do zapytania ofertowego –
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, zawierający również
specyfikację parametrów technicznych i funkcjonalnych wymaganych i
ocenianych.
V. TERMIN SKŁADANIA OFERT I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Termin składania ofert do 25.05.2020r.
2. Termin realizacji zamówienia– patrz Kryteria wyboru oferty
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu
zamówienia. Nowy termin będzie ustalany w konsultacji z wyłonionym w
niniejszym postępowaniu Wykonawcą.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizowanego przedmiotu
zamówienia w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w stanie zrealizować
przedmiotu zamówienia jak również do odwołania i zakończenia niniejszego
postępowania bez wyboru ofert jak również jego unieważnienia. Wykonawcy z
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5.

6.
7.

8.
9.

tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia finansowe w
stosunku do Zamawiającego
Koszty transportu do siedziby Zamawiającego i ubezpieczenia
pokrywa Wykonawca. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony przez
Wykonawcę i pierwszy raz uruchomiony w miejscu wskazanym w siedzibie
Zamawiającego.
Zamawiający wymaga aby zaoferowany przedmiot zamówienia był wolny od
jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia
dostarczył kompletną dokumentację techniczną przedmiotu zamówienia oraz
inne dokumenty jeżeli są wymagane przez Zamawiającego lub obowiązujące
przepisy prawa.
Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji i
wykonywanie przez Wykonawcę świadczeń z niej wynikających.
Wykonawca na przedmiot umowy zobowiązany jest udzielić gwarancji jak
wskazano w OPZ.

10. Bieg okresu gwarancyjnego wyszczególniony powyżej, rozpoczyna się z

dniem podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez
zastrzeżeń.
11. W przypadku stwierdzenia wady uniemożliwiającej prawidłowe
użytkowanie przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, Wykonawca
gwarantuje wymianę wadliwego przedmiotu zamówienia na nowy,
wolny od wad, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wykrycia.
12. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem usług gwarancyjnych w
okresie gwarancji,
w szczególności koszty dojazdów, wymiany
przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
następujące warunki:
a. Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
1) Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie
Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
1) Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie
Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
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c. dysponują potencjałem
wykonania zamówienia

technicznym

i

osobami

zdolnymi

do

1) Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie
Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
d. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia.
1) Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie
Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
Weryfikacja spełnienia ww. warunków dotyczących udziału w
postępowaniu nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia, które stanowi
załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Złożenie podpisu pod
oświadczeniem zostanie uznane za potwierdzenie spełnienia warunków
udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków
udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia-nie spełnia”.
2. 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:
• 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 drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca złoży oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub
osobowych
pomiędzy
Wykonawcą
a
Zamawiającym
poprzez
oświadczenie, o którym mowa w Załączniku nr 4 do niniejszego
zapytania ofertowego.
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Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej
wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie
spełnia – na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum,
wspólnicy spółek cywilnych) muszą wykazać, że wyżej wskazany warunek
udziału w postępowaniu spełnia każdy z Wykonawców samodzielnie.
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego
kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym,
zostanie on
wykluczony z udziału w postępowaniu.
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJA DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENNIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTEPOWANIU
1. W celu spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w pkt VI ppkt 1 a – e zapytania ofertowego, do oferty –
Formularza Ofertowego należy przedłożyć:
a. oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 3 do zapytania
ofertowego.
b. oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, zgodnie z wzorem określonym w
Załączniku nr 4 do zapytania ofertowego.
c. w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada
wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SZCZEGÓŁOWYM
OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do oferty należy załączyć uzupełniony
i podpisany przez Wykonawcę SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA według wzorów stanowiących Załączniki nr 1 do zapytania
ofertowego zawierający specyfikację parametrów technicznych i
funkcjonalnych wymaganych i ocenianych.
VIII.
INFORMACJE
O
CHARAKTERZE
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

PRAWNYM,

EKONOMICZNYM,

1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem
zasady konkurencyjności, efektywności, jawności i przejrzystości.
2. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec Stron.
Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców
może złożyć tylko jedną ofertę.

Strona 6 z 15
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00
E-mail: biuro@port.org.pl | NIP: 894 314 05 23, REGON: 020671635
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,
Nr KRS: 0000300736

3. Zamawiający nie dopuszcza / dopuszcza możliwości składania ofert
częściowych.
IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu
zamówienia zgodnie z „Formularzem Ofertowym” stanowiącym Załącznik
nr 2.
2. Należy podać całkowitą cenę netto za realizację całego przedmiotu
zamówienia oraz cenę brutto.
3. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia zgodnie z ustawą o cenach
z dnia 5 lipca 2001 r. (Dz. U. 2008 Nr 157, poz. 976) poprzez wskazanie w
„Formularzu Ofertowym” całkowitej ceny netto za realizację całego
przedmiotu zamówienia oraz ceny brutto.
4. Podana w Ofercie cena musi być wyrażona w zł. Cena musi uwzględniać
wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować
wszelkie koszty (w tym podatki oraz inne opłaty).
5. Ceną oferty jest całkowita cena brutto za realizację całego przedmiotu
zamówienia.
6. Cena oferty może być tylko jedna.
X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ
SPOSOBU OCENY OFERT
1. Kryteria oceny ofert:.
1)
Kryterium nr 1: cena - waga kryterium 80%

Ilość punktów =
kryterium

najniższa zaoferowana cena oferty
x

waga

cena zaoferowana w badanej ofercie
2) Kryterium nr 2: gwarancja odbioru zużytych materiałów
plastikowych/papierowych celem recyklingu - waga kryterium 10%
(G)
2.1) W przypadku, gdy wykonawca zagwarantuje w ofercie, że dokona odbioru
zużytych materiałów plastikowych/papierowych celem recyklingu
otrzyma 10,00 pkt,
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2.2) W przypadku, gdy wykonawca nie zagwarantuje w ofercie, że dokona
odbioru zużytych materiałów plastikowych/papierowych celem recyklingu
otrzyma 0,00 pkt,
2.3) W przypadku, z treści oferty wykonawcy nie będzie wynikało, że dokona
odbioru zużytych materiałów, Zamawiający uzna, że wykonawca nie
gwarantuje odbioru zużytych materiałów plastikowych/papierowych
celem recyklingu i otrzyma 0,00 pkt w ramach kryterium nr 2.
2.4) W kryterium nr 2 można uzyskać maksymalnie 10,00 pkt.
3) Kryterium nr 3: termin realizacji zamówienia- waga kryterium 10% ( T )
Termin realizacji zamówienia: od i powyżej 15 dni roboczych – 0 pkt.
Termin realizacji zamówienia: od 8 do 14 dni roboczych – 5 pkt.
Termin realizacji zamówienia: do 7 dni roboczych – 10 pkt.
Zdobyta ilość punktów = C +G +T
XI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, w sposób
czytelny i przejrzysty.
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem
na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
3. Ofertę należy złożyć na druku „Formularz Ofertowy”, według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
4. „Formularz Ofertowy” należy wypełnić przy użyciu nośnika pisma nie
ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladu np.: komputerowo,
długopisem, cienkopisem, piórem lub za pomocą maszyny do pisania.
5. Wszelkie poprawki w Ofercie winny być dokonywane poprzez skreślenie
omyłki oraz postawienie obok korekty parafki osoby lub osób podpisujących
Ofertę. Nie dopuszcza się możliwości dokonywania poprawek omyłek w
tekście oferty przy użyciu korektora lub odrębnymi pismami dołączonymi do
Oferty. W celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości co do treści Oferty
oraz zapewnienia jej czytelności i przejrzystości wskazane jest, by w
przypadku wystąpienia omyłki, formularz Oferty ponownie skopiować i
wypełnić tak, aby nie było w nim jakichkolwiek poprawek, zmian, korekt itp.
6. Nie dopuszcza się możliwości nanoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek
zmian merytorycznych na uprzednio przygotowaną treść oferty.
7. Wykonawca może złożyć jedną ofertę (tylko z jedną ostateczną ceną);
złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej
rozwiązania alternatywne lub wariantowe (w tym tzw. oferty wariantowej) –
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spowoduje odrzucenie ofert złożonych przez tego Wykonawcę. Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o zamówienie składają jedną wspólną ofertę.
8. Oferta musi być podpisana (również opieczętowana) przez osobę(y)
uprawnioną(e) oraz oznaczona co do nazwy i adresu wykonawcy np. przez
opatrzenie oferty pieczęcią firmową. Przez osobę(y) uprawnioną(e) należy
rozumieć odpowiednio:
a. osobę(y), która(e) zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami
ustawowymi oraz odpowiednimi przepisami jest(są) uprawniona(e) do
reprezentowania Wykonawcy, w obrocie gospodarczym;
b. pełnomocnika lub pełnomocników Wykonawcy, którym pełnomocnictwa
udzieliła(y) osoba(y), o której(ych) mowa wyżej;
c. pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
9. W przypadku podpisania Oferty lub dokumentów do niej załączonych przez
osobę(y) upełnomocnioną(e), należy pod rygorem odrzucenia oferty dołączyć
do niej odpowiednie pełnomocnictwo w formie oryginału bądź kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
10. Do Oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane
odpowiednimi
postanowieniami
zapytania
ofertowego
oraz
przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami – załącznikami, a w
szczególności zawierać wszystkie informacje i dane.
11. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty – w
formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem
kserokopii. Poświadczenie musi być dokonane przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku
składania ofert elektronicznie wymagane jest złożenie skanów
dokumentów posiadanych przez osobę uprawnioną zgodnie z KRS,
CEIDG lub pełnomocnictwem.
12. Zaleca się aby wszystkie strony oferty były ponumerowane oraz spięte
(zszyte, zbindowane) w sposób trwały, zapobiegający możliwości
dekompletacji zawartości oferty.
13. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia Umowy w
sprawie realizacji zamówienia. Oferta powinna być podpisana przez
ustanowionego pełnomocnika. Do oferty należy dołączyć dokument
pełnomocnictwa.
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14. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
15. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem
Umowy w sprawie realizacji przedmiotowego zamówienia, okazania umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
16. Do uzupełnionego i podpisanego przez Wykonawcę „Formularza Ofertowego”
należy dołączyć:
a. Uzupełniony i podpisany przez Wykonawcę SZCZEGÓŁOWY OPIS
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego;
b. Uzupełnione i podpisane Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do
zapytania ofertowego.
c. Uzupełnione i podpisane przez Wykonawcę Oświadczenie o braku powiązań
kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym,
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
17. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, należy umieścić w
zapieczętowanej kopercie – opatrzonej następującymi danymi, według
poniższego wzoru:
Nazwa Zamawiającego:

Nazwa Wykonawcy:

……………………………………..……

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – PORT

…………………………………………………….

Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
ul. Stabłowicka 147a, 54-066 Wrocław

Przedmiot zapytania ofertowego:
Na dostawę materiałów zużywalnych dla Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii na potrzeby realizacji projektu:
„New efficient deep-UV emitters for Life Science Applications”.

18. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać Ofertę. Zmiany lub
wycofanie złożonej Oferty są skuteczne tylko w przypadku, gdy zostały
złożone przed upływem terminu składania Ofert.
19. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej Oferty winny być złożone w
miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu Ofert. Odpowiednio
opisaną kopertę zawierającą zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem
„ZMIANA”.
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20. Wycofanie złożonej Oferty może nastąpić tylko w przypadku złożenia
pisemnego powiadomienia o wycofaniu Oferty z postępowania ofertowego.
Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo
opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.
21. Zamawiający może w toku oceny i badania Ofert żądać od Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu ofertowym uzupełnienia Oferty lub
dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych Ofert – uzupełnienie
Oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej. Wyjaśnienia
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej lub pocztą
elektroniczną.
XII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
1. Ofertę zgodną z niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie
do dnia 25.05.2020r. włącznie
2. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub za pomocą
poczty tradycyjnej/kuriera (liczy się data wpływu) na poniższy adres
Zamawiającego: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - PORT Polski Ośrodek
Rozwoju Technologii . ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław lub na
adres poczty elektronicznej katarzyna.niedzielska@port.org.pl w formie
podpisanych skanów dokumentów.
3. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na
przyczynę opóźnienia) i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.
4. Przez złożenie oferty w wyznaczonym terminie należy rozumieć dostarczenie
Zamawiającemu oferty – do wyżej wskazanego miejsca – przed upływem
tego terminu. Data stempla pocztowego nie decyduje o tym, czy oferta
została złożona w terminie.
XIII. OTWARCIE OFERT
1. Otwarcie Ofert nastąpi w dniu 26.05.2020r. w siedzibie Zamawiającego.
Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego zostanie
przekazana Wykonawcom, którzy złożyli Oferty w przedmiotowym
postępowaniu, za pomocą poczty tradycyjnej lub poprzez wysłanie
informacji na adres poczty elektronicznej lub numer fax wskazany przez
Wykonawców w Ofertach oraz zostanie opublikowana na stronie
internetowej
Zamawiającego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Zamawiającego jak również w bazie konkurencyjności dostępnej pod
adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/,
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niezwłocznie po zakończeniu procedury oceny i badania Ofert i wyborze
najkorzystniejszej Oferty.
2. Zamawiający odrzuci Ofertę jeżeli:
a. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego oraz jego załączników;
b. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
c. nie zawiera wymaganych zapytaniem ofertowym danych, informacji,
dokumentów itp.
XIV. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni liczonych od dnia upływu
terminu na złożenie Ofert.
XV. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z
Wykonawcami i udzielania wyjaśnień w imieniu Zamawiającego jest: Katarzyna
Niedzielska,
telefon:
71 734
71
55,
adres
e-mail:
katarzyna.niedzielska@port.org.pl
XVI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące
zapytania ofertowego.
2. Zapytania mogą być przesłane do Zamawiającego na następujący adres email: katarzyna.niedzielska@port.org.pl
3. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z
prowadzonym postępowaniem ofertowym, i umieści je w bazie
konkurencyjności
dostępnej
pod
adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, bez wskazania
źródła zapytania, pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane i
doręczone Zamawiającemu przed upływem wyznaczonego terminu na
składanie ofert.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed
upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego.
4. O każdej takiej zmianie Zamawiający poinformuje niezwłocznie na swojej
stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, jak
również
w
bazie
konkurencyjności
dostępnej
pod
adresem:
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https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz zawiadomi
Wykonawców, którzy zgłosili swoje zainteresowanie postępowaniem.
5. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji
Oferty, Zamawiający przedłuży termin składania Ofert. W takim przypadku
wszelkie prawa i zobowiązania – Wykonawcy i Zamawiającego – będą
podlegały nowemu terminowi.
XVII. INNE WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Wykonawcy zobowiązani są do zawarcia umowy wg. wzoru stanowiącego
załącznik nr 5 do zapytania.
2. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
a. zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym
dokumentów programowych PO IR, mających wpływ na realizację umowy.
b. zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na żądanie Zamawiającego lub
z przyczyn niezależnych lub usprawiedliwionych przez Wykonawcę.
c. zmiany terminu płatności,
d. aktualizację danych Wykonawcy, Leasingodawcy i Zamawiającego poprzez:
zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp.
3. Warunki dokonania zmian:
a. wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą
muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych
przez strony, pod rygorem nieważności.
b. strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do złożenia
pisemnego wniosku o zmianę postanowień umowy, o czym informuje pozostałe
strony umowy.
4. Wykonanie całego przedmiotu zamówienia potwierdzone zostanie protokołem
zdawczoodbiorczym.
XVIII. OBOWIAZEK INFORMACJI WYNIKAJACYCH Z ROZPORZADZENIA
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 201/679
1.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)
2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o
ochronie
danych)
(Dz.
Urz.
UE
L
119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
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1.1.1.
Administratorem danych osobowych jest: Sieć Badawcza
Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka
147, 54-066 Wrocław.
1.1.2.
Z Inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora
można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych
osobowych:
1.1.2.1.w formie elektronicznej na adres e-mail: iod@port.org.pl
1.1.2.2.w formie pisemnej na adres siedziby Administratora.
1.1.3.
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego pn. „Usługi serwisowe i wsparcie programistyczne systemu
Microsoft Dynamics NAV 5.0 F-K oraz K-P dla ŁUKASIEWICZ-PORT”
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym. Podanie danych
osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie uniemożliwia
udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
1.1.4.
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz
art. 96 ust. 3 PZP.
1.1.5.
Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP,
przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia.
1.1.6.
W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
1.1.7.
Wykonawca posiada:
1.1.7.1.na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do przekazanych danych
osobowych,
1.1.7.2.na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania przekazanych danych
osobowych (Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
1.1.7.3.na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby
fizycznej
lub
prawnej,
lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego),
1.1.7.4.prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przekazanych danych osobowych
dotyczących wykonawcy narusza przepisy RODO.
1.1.8.
Wykonawcy nie przysługuje:
1.1.8.1.w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych,
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1.1.8.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO,
1.1.8.3.na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania przekazanych
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XIX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
a. Załącznik nr 1 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
b. Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy.
c. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu.
d. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
e. Załącznik nr 5 - Formularz zamówienia /umowa dwustronna

………………………………………………………………
(podpis Kierownika Zamawiając
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