ZAPYTANIE OFERTOWE

Nazwa zamówienia:
Dostawa innowacyjnego jachtu motorowego w ramach projektu „Innowacyjny jacht motorowy
NIKHEN YACHTS”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020, Oś Priorytetowa I. „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.3.
„Przedsiębiorczość (wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałania 1.3.2. „Firmy w początkowej fazie
rozwoju”.
Numer postępowania nadany przez zamawiającego:
1/ZO/2018

Zamawiający:
NIKHEN YACHTS sp. z o.o., ul. Adama Mickiewicza 4/204
10-549 Olsztyn

Olsztyn, 15 styczeń 2019r.
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I.

Zamawiający:

NIKHEN YACHTS sp. z o.o., ul. Adama Mickiewicza 4/204, 10-549 Olsztyn
Tel. +48 664 123 097, e-mail: kontakt@nikhen.com
II.

Podstawy prawne udzielenia i realizacji zamówienia:

Przedmiotowe zamówienie udzielane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności wg. regulacji zawartych
w wytycznych Ministerstwa Rozwoju dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017r.
Zamawiający odpowiedzialny za realizację niniejszego postępowania nie jest podmiotem
zobowiązanym do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
Publicznych (Dz.U. z 2018r. Poz. 1986 t. jedn.).
Przedmiotowe zamówienie udzielone zostaje w poszanowaniu zasady jawności, konkurencyjności
oraz równego traktowania wykonawców. Wartość szacunkowa zamówienia przekracza wartość
209 tys. zł netto.
Niniejsze zapytanie ofertowe wraz z załącznikami zostaje udostępnione na w internetowej bazie ofert
tj. w Bazie Konkurencyjności dostępnej na stronie internetowej:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
III.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa innowacyjnego jachtu motorowego w ramach projektu
„Innowacyjny jacht motorowy NIKHEN YACHTS”, Regionalny Program Operacyjny Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. „Inteligentna Gospodarka Warmii
i Mazur, Działania 1.3. „Przedsiębiorczość (wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałania 1.3.2.
„Firmy w początkowej fazie rozwoju”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony
został w załączniku nr 1 do zapytania.
2. Przedmiot zamówienia będzie wykonany w oparciu o projekt oraz formy wskazane przez
zamawiającego. Szczegółowe informacje w tym zakresie, jak również odpowiednia dokumentacja
przekazana zostanie wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie, w terminie do trzech
dni od dnia zawarcia umowy.
3. Szczegółowe zasady realizacji dostaw objętych niniejszym postępowaniem, zakres obowiązków
wykonawcy oraz zamawiającego, jak również zasady rozliczeń przedstawione zostały
w załączniku nr 3 do zapytania, tj. w istotnych postanowieniach umowy.
4. Wykonawca dla prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotowego zamówienia
powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich
powierzonych zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z postanowieniami
stosownych decyzji podejmowanych przez zamawiającego oraz podmioty/ instytucje zewnętrzne.
5. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.03.2020r.
6. Kod CPV: 34500000-8 (łodzie); 34522000-2 (łodzie rekreacyjne i sportowe)
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IV.

Warunki udziału w postępowaniu:

1. Wykonawca w celu wykazania, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji dostaw
objętych przedmiotowym zamówieniem wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
zrealizował w sposób należyty co najmniej dwa zamówienia polegające na bezpośredniej
produkcji i dostawie jachtów motorowych na wartość nie mniejszą niż 500 000,00 zł brutto
(każde zamówienie). Na potwierdzenie niniejszego warunku wykonawca przedłoży dokumenty,
o których mowa w Rozdziale V pkt 1 ppkt 6 zapytania.
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
nie mniejszą niż 500 000,00 zł. Na potwierdzenie niniejszego warunku wykonawca przedłoży
dokumenty, o których mowa w Rozdziale V pkt 1 ppkt 7 zapytania.
3. Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania wykonawcę wobec którego wydano
prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności. Na potwierdzenie niniejszego warunku wykonawca przedłoży dokumenty,
o których mowa w Rozdziale V pkt 1 ppkt 4 i 5 zapytania.
4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, odbywa się wg. formuły „spełnia/ nie
spełnia”. Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w pkt 1-3 podlega wykluczeniu z postępowania, a jego oferta odrzuceniu.
V.

Wykaz dokumentów wymaganych wraz z ofertą.
Zasady przygotowania oferty:

1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia zobowiązani są złożyć
następujące dokumenty, tj.:
1) formularz ofertowy wg wzoru przedstawionego w załączniku nr 2 do zapytania;
2) pełnomocnictwo do podpisywania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba
upoważniona na podstawie dokumentu rejestrowego. Pełnomocnictwo należy złożyć
w formie oryginału lub poświadczone notarialnie;
3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (wydruk z CEDiG, odpis
z KRS);
4) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu. Niniejsze zaświadczenie należy złożyć
w oryginale lub kopii potwierdzonej za „zgodność z oryginałem”;
5) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
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potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu. Niniejsze zaświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii
potwierdzonej za „zgodność z oryginałem”;
6) wykaz zrealizowanych dostaw opracowany wg wzoru przedstawionego w załączniku nr 4 do
zapytania wraz z referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi, że wymienione
w wykazie dostawy zostały wykonane w sposób należyty;
7) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez zamawiającego w Rozdziale IV zapytania. Niniejszy dokument
należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za „zgodność z oryginałem”.
2. W przypadku braku w ofercie wykonawcy dokumentów wymienionych w pkt 2-7 lub gdy złożone
dokumenty nie potwierdzają spełniania warunków udziału w postępowaniu lub złożone
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego
wątpliwości, zamawiający wezwie wykonawcę do ich ponownego złożenia w wyznaczonym przez
siebie terminie.
3. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Dokument
potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania,
którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, a także oświadczenie o przyjęciu
wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia,
podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o przedmiotowe
zamówienie. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń
woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w formie oryginału. Jeżeli oferta wykonawców
występujących wspólnie zostanie wybrana, zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy,
umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
4. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, sporządzoną w formie pisemnej w języku polskim.
5. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia ponoszą wszelkie koszty
związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników postępowania.
Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez wykonawców
w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Oferta oraz wszystkie wymagane oświadczenia, wymagają podpisu osób uprawnionych do
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z dokumentem rejestracyjnym oraz
przepisami prawa.
7. W przypadku oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych Zamawiający może dokonać ich
poprawienia, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
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8. Sposób obliczenia ceny: w formularzu ofertowym sporządzonym wg. załącznika nr 2 do zapytania
należy podać wynagrodzenie Wykonawcy brutto oraz stawkę podatku VAT. Za naliczenie
właściwej stawki podatku VAT odpowiedzialny jest wykonawca. Cena ofertowa brutto jest ceną
maksymalną za zrealizowanie przedmiotu zamówienia, w zakresie wynikającym z niniejszego
zapytania oraz przedstawionego opisu przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa brutto zawiera
wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, z uwzględnieniem podatku VAT oraz innych
podatków i opłat. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w ofercie obciążają wykonawcę. Cena
podana w formularzu ofertowym nie podlega dalszym, dodatkowym negocjacjom.
VI.

Kryteria oceny ofert oraz informacja o wagach procentowych przypisanych
do poszczególnych kryteriów oceny ofert:

1. W ramach prowadzonego postępowania, w celu wyboru oferty najkorzystniejszej przyjmuje się
następujące kryteria oceny ofert, tj.:
1) Cena brutto (PLN) 70%
2) Okres gwarancji na silnik i osprzęt 2,5 %
3) Okres gwarancji na części elektryczne dotyczące silnika 2,5%
4) Okres gwarancji na osprzęt i wyposażenie jachtu 5%
5) Okres gwarancji na kadłub i pokład jachtu oraz
wszystkich pozostałych elementów laminatu 5%
6) Czas reakcji serwisu gwarancyjnego 10%
7) Zastosowanie klauzul społecznych 5%
2. Zamówienie udzielone zostanie wykonawcy, który w ramach ustanowionych kryteriów oceny
ofert uzyska najwyższą ilość punktów (łączna suma punktów w ramach przyjętych kryteriów).
VII.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienia danego kryterium oceny ofert:

1. W ramach kryterium „Cena” przyjmuje się następujący wzór do obliczenia punktowego, tj.:
P= (CN / COB x 70%) x 100
gdzie:
P - liczba punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „Cena”
CN - najniższa zaoferowana cena oferty niepodlegającej odrzuceniu,
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej niepodlegającej odrzuceniu,
70% – waga kryterium.

2. W ramach kryterium „Okres gwarancji na silnik i osprzęt” przyjmuje się następujący wzór do
obliczenia punktowego, tj.:
P= (GSOB / GSN x 2,5%) x 100
gdzie:
P - liczba punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „Okres gwarancji na silnik i osprzęt”
GSN– najwyższa liczba przyznanych punktów ofercie niepodlegającej odrzuceniu,
GSOB – liczba punktów przyznanych ofercie badanej niepodlegającej odrzuceniu,
2,5% – waga kryterium.

W ramach niniejszego kryterium zamawiający przyzna następujące punkty, tj.:
- okres gwarancji wynoszący do 36 miesięcy: 0 pkt;
- okres gwarancji wynoszący do 42 miesięcy: 2,5 pkt;
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Uwaga: nie określenie powyższych wartości w formularzu ofertowym lub przedstawienie ich
w sposób nieczytelny lub niezgodny z przyjętymi założeniami, skutkuje przyznaniem przez
zamawiającego 0 pkt.

3. W ramach kryterium „Okres gwarancji na części elektryczne dotyczące silnika” przyjmuje się
następujący wzór do obliczenia punktowego, tj.:
P= (GSOB / GSN x 2,5%) x 100
gdzie:
P - liczba punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „Okres gwarancji na części elektryczne dotyczące silnika”
GSN– najwyższa liczba przyznanych punktów ofercie niepodlegającej odrzuceniu,
GSOB – liczba punktów przyznanych ofercie badanej niepodlegającej odrzuceniu,
2,5% – waga kryterium.

W ramach niniejszego kryterium zamawiający przyzna następujące punkty, tj.:
- okres gwarancji wynoszący do 12 miesięcy: 0 pkt;
- okres gwarancji wynoszący do 24 miesięcy: 2,5 pkt;
Uwaga: nie określenie powyższych wartości w formularzu ofertowym lub przedstawienie ich
w sposób nieczytelny lub niezgodny z przyjętymi założeniami, skutkuje przyznaniem przez
zamawiającego 0 pkt.

4. W ramach kryterium „Okres gwarancji na osprzęt i wyposażenie jachtu” przyjmuje się
następujący wzór do obliczenia punktowego, tj.:
P= (GWOB / GWN x 5%) x 100
gdzie:
P - liczba punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „Okres gwarancji na osprzęt i wyposażenie jachtu”
GWN– najwyższa liczba przyznanych punktów ofercie niepodlegającej odrzuceniu,
GWOB – liczba punktów przyznanych ofercie badanej niepodlegającej odrzuceniu,
5% – waga kryterium.

W ramach niniejszego kryterium zamawiający przyzna następujące punkty, tj.:
- okres gwarancji wynoszący do 24 miesięcy: 0 pkt;
- okres gwarancji wynoszący do 36 miesięcy: 5 pkt;
Uwaga: nie określenie powyższych wartości w formularzu ofertowym lub przedstawienie ich
w sposób nieczytelny lub niezgodny z przyjętymi założeniami, skutkuje przyznaniem przez
zamawiającego 0 pkt.

5. W ramach kryterium „Okres gwarancji na kadłub i pokład jachtu oraz wszystkich pozostałych
elementów laminatu” przyjmuje się następujący wzór do obliczenia punktowego, tj.:
P= (GKPOB / GKPN x 5%) x 100
gdzie:
P - liczba punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „Okres gwarancji na kadłub i pokład jachtu (…)”
GKPN– najwyższa liczba przyznanych punktów ofercie niepodlegającej odrzuceniu,
GKPOB – liczba punktów przyznanych ofercie badanej niepodlegającej odrzuceniu,
5% – waga kryterium.

W ramach niniejszego kryterium zamawiający przyzna następujące punkty, tj.:
- okres gwarancji wynoszący do 24 miesięcy: 0 pkt;
- okres gwarancji wynoszący do 36 miesięcy: 5 pkt;
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Uwaga: nie określenie powyższych wartości w formularzu ofertowym lub przedstawienie ich
w sposób nieczytelny lub niezgodny z przyjętymi założeniami, skutkuje przyznaniem przez
zamawiającego 0 pkt.

6. W ramach kryterium „Czas reakcji serwisu gwarancyjnego” przyjmuje się następujący wzór do
obliczenia punktowego, tj.:
P= (SOB / SN x 10%) x 100
gdzie:
P - liczba punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „Czas reakcji serwisu gwarancyjnego”
SN – najwyższa liczba przyznanych punktów ofercie niepodlegającej odrzuceniu,
SOB – liczba punktów przyznanych ofercie badanej niepodlegającej odrzuceniu,
10% – waga kryterium.

W ramach niniejszego kryterium zamawiający przyzna następujące punkty, tj.:
- Czas reakcji serwisu gwarancyjnego wynoszący do 12 godziny
od momentu zgłoszenia: 10 pkt;
- Czas reakcji serwisu gwarancyjnego wynoszący do 24 godzin
od momentu zgłoszenia: 5 pkt;
- Czas reakcji serwisu gwarancyjnego wynoszący do 36 godzin
od momentu zgłoszenia: 0 pkt;
Uwaga: nie określenie powyższych wartości w formularzu ofertowym lub przedstawienie ich
w sposób nieczytelny lub niezgodny z przyjętymi założeniami, skutkuje przyznaniem przez
zamawiającego 0 pkt. Zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego w zakresie dostarczonego
wyposażenia opisane zostały odpowiednio w załączniku nr 3 do zapytania.

7. W ramach kryterium „Zastosowanie klauzul społecznych poprzez zaangażowanie do realizacji
zamówienia osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych” przyjmuje się
następujący wzór do obliczenia punktowego, tj.:
P= (KSOB / KSN x 5%) x 100
gdzie:
P - liczba punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „Zastosowanie klauzul społecznych poprzez
zaangażowanie do realizacji zamówienia osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych”,
KSN – najwyższa liczba przyznanych punktów ofercie niepodlegającej odrzuceniu,
KSOB – liczba punktów przyznanych ofercie badanej niepodlegającej odrzuceniu,
5% – waga kryterium.

W ramach niniejszego kryterium zamawiający przyzna następujące punkty, tj.:
- Zastosowanie klauzul społecznych poprzez zaangażowanie do realizacji zamówienia osób
będących członkami grup społecznie marginalizowanych: 5 pkt;
- Niezastosowanie klauzul społecznych poprzez zaangażowanie do realizacji zamówienia osób
będących członkami grup społecznie marginalizowanych: 0 pkt;
Uwaga: nie określenie powyższych wartości w formularzu ofertowym lub przedstawienie ich
w sposób nieczytelny lub niezgodny z przyjętymi założeniami, skutkuje przyznaniem przez
zamawiającego 0 pkt.

VIII.

Miejsce oraz termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 15.02.2019r. o godzinie: 12:00.
Ofertę sporządzoną wg. zasad przedstawionych w niniejszym zapytaniu należy dostarczyć do
wyznaczonego powyżej terminu, w formie pisemnej na adres siedziby zamawiającego wskazany
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w rozdziale I niniejszego zapytania. Ofertę należy złożyć w zamkniętej oraz oznaczonej tytułem
i numerem niniejszego postępowania kopercie.
IX.

Informacje na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych, o którym mowa
w pkt 6.5.2 ppkt 2 lit. a) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, europejskiego Funduszu Społecznego oraz
funduszu Spójności na lata 2014-2020:

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym
z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między zamawiającym (beneficjentem) lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego (beneficjenta) lub osobami wykonującymi w imieniu
zamawiającego (beneficjenta) czynności związane z 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
lub nie została określony IZ PO;
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.
W celu potwierdzenia powyższego warunku, wykonawca w formularzu oferty stanowiącym załącznik
nr 2 do zapytania zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie. Wykonawca, który nie wykaże
spełniania powyższego warunków podlega wykluczeniu z postępowania, a jego oferta odrzuceniu.
X.

Zasady porozumiewania się pomiędzy zamawiającym a wykonawcą w ramach
prowadzonego postępowania:

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i pytania zamawiający i wykonawcy przekazują
pisemnie i/lub drogą elektroniczną na adres e-mail kontakt@nikhen.com.
2. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia, ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również
pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią niniejszego zapytania
i będą wiążące przy składaniu ofert jak również będą opublikowane odpowiednio w Bazie
Konkurencyjności, o której mowa w rozdziale II zapytania.
XI.

Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia:

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania określone zostały
w załączniku nr 3 do zapytania tj. w istotnych postanowieniach umowy.
XII.

Zasady publikacji zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Zamawiający rozstrzygając przedmiotowe postępowanie, stosowną korespondencją realizowaną
drogą elektroniczną, powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, jak również stosowne
zawiadomienie opublikuje w Bazie Konkurencyjności, o której mowa w rozdziale II niniejszego
zapytania. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej będzie zawierało informację nt.
wykonawców, którzy złożyli oferty, zaoferowanych przez nich cenach oraz informacje nt. przyznanych
przez zamawiającego punktów w ramach ustanowionych kryteriów oceny ofert.
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XIII.

Przesłanki unieważnienia postępowania oraz odrzucenia ofert:

1. Zamawiający przewiduje następujące okoliczności warunkujące unieważnienie postępowania:
1) Zamawiający może unieważnić postępowanie kiedy cena oferty najkorzystniejszej przekracza
kwotę, która została przez zamawiającego przeznaczona na realizację przedmiotowego
postępowania;
2) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą udzielenie
zamówienia przy poszanowaniu zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców lub obowiązujących przepisów prawa;
3) w postępowaniu nie złożono żadnej oferty lub złożona oferta/oferty podlegają odrzuceniu;
4) zamawiający nie otrzymał dofinansowania w ramach projektu, którego realizowane jest
przedmiotowe zamówienie i postepowanie lub zostało ono wstrzymane przez instytucję
pośredniczącą.
2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z treścią niniejszego zapytania ofertowego;
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
4) jest nieważna na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z przedmiotowego postepowania.
XIV.

Dodatkowe informacje:

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym znajdują zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016r. poz. 93 ze zm.) oraz
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
2. Do prowadzonego postępowania wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2018r. Poz. 1986 t. j.).
3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni liczony od dnia, w którym nastąpiło otwarcie ofert.
Zamawiający przewiduje możliwość jednokrotnego wezwania wykonawców do przedłużenia
terminu związania ofertą o kolejne 30 dni.
4. Zamawiający, zgodnie z zapisami istotnych postanowień umowy przedstawionych w załączniku
nr 3 do zapytania, przewiduje udzielenie na poczet realizacji zamówienia zaliczek.
XV.

Załączniki:

Załącznik nr 1 do zapytania: opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 2 do zapytania: formularz ofertowy (wzór),
Załącznik nr 3 do zapytania: istotne postanowienia umowy (wzór),
Załącznik nr 4 do zapytania: wzór wykazu dostaw,
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Zatwierdzam:
…………………………………………………………….
Olsztyn, dn. 15 styczeń 2019r.
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