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Regulamin postępowania ofertowego na realizację zadania p.n. „Wyłonienie
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Formularz ofertowy

pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY
Ja/My, niżej podpisany/i ……………………………………………………………………………………………..………………………
działając w imieniu i na rzecz: ..................................................................................................................................
(pełna nazwa Wykonawcy)

...................................................................................................................................................................................
(adres siedziby Wykonawcy)

REGON:

NIP:

-

-

-

adres e-mail: ..................................................................
W nawiązaniu do Ogłoszenia składam/y niniejszą ofertę na wykonanie zadania, pn.:
„Wyłonienie wykonawcy na zakup pszenicy durum” i oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie
objętym Ogłoszeniem za :
cenę netto za tonę surowca w PLN: netto.........................................brutto:…………………………………………………
łączna cena surowca w PLN: netto…………………………………………………..brutto:…………………………………………………

1.

Deklarowane minimalne parametry jakościowe pszenicy durum:

Gluten:

Białko:

Wyrównanie:

Gęstość:

Szklistość

Liczba

Zanieczyszczenia

opadania:

ogółem, w tym

Wilgotność

nieużyteczne:

2. Deklarowana odmiana pszenicy durum ……………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIA:
1.

Zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej do dnia określonego w zapytaniu ofertowym.

2.

Oświadczam/my, że podana cena oferty jest ceną ryczałtową obejmującą koszt wykonania całego
przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Ogłoszeniu.

3.

Oświadczam/y, że uważam/y się związany/i niniejszą ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu.

4.

Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z treścią minimalnych założeń umowy i akceptuję/my ich treść.

5.

W przypadku wygrania postępowania podpiszę/my Umowę na warunkach określonych w Ogłoszeniu w
terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6.

Oświadczam/my, że zapoznałem/liśmy się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej danych osobowych
zawartej w treści Ogłoszenia/zapytania ofertowego.

7.

Oświadczam/my, że: wypełniłem/liśmy / nie wypełniłem/liśmy (*) obowiązek informacyjny dotyczący
przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego wobec osób 1, których dane osobowe są lub
zostaną udostępnione Zamawiającemu przez Wykonawcę w związku z udziałem w postępowaniu i jego
realizacją w zakresie, o którym mowa w pkt ”Przedmiot zamówienia” Ogłoszenia/zapytania ofertowego.

(*) – niepotrzebne skreślić

.................................., dnia ..............................................

...........................................................................
Podpis i pieczęć Wykonawcy lub osoby upoważnionej do występowania w jego imieniu

1

Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego dotyczy wszystkich osób fizycznych, których dane
zostały przekazane Zamawiającemu, w tym osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, realizujących zamówienie, pełnomocników,
pracowników, współpracowników, podwykonawców lub reprezentantów Wykonawcy, a także osób, których dane zostaną przekazane
Zamawiającemu na dalszych etapach postępowania.

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Oferent oświadcza, że nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumiemy 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 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 został określony przez 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.

...............................
Miejsce i data

...............................................
Podpis osoby uprawnionej lub osób
uprawnionych do reprezentowania
wykonawcy w dokumentach rejestrowych
lub we właściwym upoważnieniu.

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie przynależność do grupy

………………………………….
.…………………………………
(Nazwa i siedziba
Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.)

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zasady zachowania konkurencyjności
„Wyłonienie wykonawcy na zakup pszenicy durum” w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy
oświadczam, że Wykonawca:
1) należy do grupy kapitałowej (*)
2) nie należy do grupy kapitałowej (*)
(*) – niepotrzebne skreślić
W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej.

...............................
Miejsce i data

..................................................................
Podpis osoby uprawnionej lub osób
uprawnionych do reprezentowania
wykonawcy w dokumentach rejestrowych
lub we właściwym upoważnieniu.

Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

W niniejszej klauzuli, Zamawiający informuje o wszelkich formach wykorzystywania danych osobowych
w odniesieniu do wszystkich Wykonawców będących osobami fizycznymi ubiegających się o udzielenie
zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym oraz wobec wszystkich osób fizycznych, których
dane zostały przekazane Zamawiającemu przez Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia
objętego niniejszym zapytaniem ofertowym (także niebędących osobą fizyczną), w tym osób wyznaczonych
do realizacji zamówienia, realizujących to zamówienie, pełnomocników, pracowników, współpracowników,
podwykonawców lub reprezentantów, a także osób, których dane zostaną przekazane Zamawiającemu na
dalszych etapach postępowania, przy czym obowiązek informacyjny wobec tych osób zobowiązuje się w
imieniu Zamawiającego wykonać Wykonawca.
W razie jakichkolwiek wątpliwości lub uwag, w szczególności co do opisanego poniżej sposobu
przetwarzania danych osobowych, Zamawiający prosi o powiadomienie o zaistniałym problemie, tak by
mógł zbadać powstałe nieprawidłowości. Prosimy o zgłaszanie swoich wątpliwości lub uwag przy użyciu
danych kontaktowych wskazanych w niniejszej klauzuli informacyjnej w punkcie 2) poniżej.
Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. 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.UEL119 z 04.05.2016 str.1), dalej „RODO”, Zamawiający
informuje, że:
1) POLSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE LUBELLA GMW Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Lublinie, adres: 20-469
Lublin, ul. Wrotkowska 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000572772, NIP: 5472147612,
REGON: 243369487. Dane kontaktowe: adres do korespondencji: j.w.; tel.: 817445001
2) Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się w każdej
sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych w następujący sposób:
Adres do korespondencji:
Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice,
adres e-mail:iodProjektyUnijne@maspex.com
3) dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu:

a. prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym,
realizowanego w ramach projektu pn „Opracowanie i wdrożenie kompleksowej technologii
otrzymywania prozdrowotnych i funkcjonalnych wyrobów makaronowych ze szczególnym
uwzględnieniem wykorzystania części składowych ziaren zbóż” („Projekt”), Program: Program
Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, wspieranego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz w celu wykazania przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w sposób
prawidłowy – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami
krajowymi i unijnymi dotyczącymi dofinansowania w ramach funduszy europejskich;
b. w razie zawarcia umowy – dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
Zamawiającym na podstawie innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym z zakresu
rachunkowości i prawa podatkowego – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
c. w razie zawarcia umowy – w celu jej wykonania– podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania
do wykonania umowy, której jest Wykonawca stroną lub podjęcie działań na żądanie Wykonawcy
danych przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
d. w razie zawarcia umowy - w celu prawidłowej realizacji Projektu, w tym w celu potwierdzenia
kwalifikowalności wydatków, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych w ramach ww. programu – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony
interes Zamawiającego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), który polega na konieczności wykazania zgodności
przeprowadzonego postępowania z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 oraz wykazania obowiązków wynikających z rozliczenia przyznanego
dofinansowania na realizację Projektu;
e. w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami –
podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Zamawiającego (art. 6 ust. 1 lit f)
RODO), który polega na umożliwieniu Zamawiającemu dochodzenie lub obronę przed roszczeniami
związanymi z prowadzonym postępowaniem i wykonaniem umowy.
4) dane osobowe Wykonawcy mogą być przekazywane:
a. osobom lub podmiotom świadczącym na rzecz Zamawiającego usługi niezbędne do wykonania
umowy, takim jak podmioty świadczące usługi doradcze w sprawach merytorycznych związanych
z tematyką zamówienia, kancelarie prawne, dostawcy usług pocztowych lub kurierskich oraz ich
upoważnionym pracownikom;
b. osobom lub podmiotom współpracującym z Zamawiającym przy realizacji Projektu, w tym także
świadczącym usługi doradcze w sprawach merytorycznych związanych z tematyką Projektu oraz
przy rozliczaniu dofinansowania ze środków publicznych oraz ich upoważnionym pracownikom;
c. osobom lub podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów na rzecz Zamawiającego
oraz ich upoważnionym pracownikom;

d. osobom lub podmiotom świadczącym na rzecz Zamawiającego usługi obsługi systemów
informatycznych używanych do przetwarzania danych osobowych oraz ich upoważnionym
pracownikom;
e. osobom lub podmiotom finansującym i kontrolującym realizację Projektu, a także organom
państwowym i instytucjom Unii Europejskiej, jak również osobom i podmiotom, którym zostanie
udostępniona lub przekazana dokumentacja dotycząca niniejszego postępowania w oparciu o
umowę o dofinansowanie Projektu lub Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz ich upoważnionym pracownikom;
f. podmiotom powiązanym z Zamawiającym gospodarczo, osobowo i/lub kapitałowo w celu
prawidłowej realizacji Projektu lub w związku z podjęciem współpracy w ramach której niezbędne
będzie przekazanie dokumentacji i materiałów dotyczących niniejszego postępowania lub
Projektu, a także w przypadku świadczenia usług na rzecz Zamawiającego przez te podmioty, w
szczególności obsługi systemów informatycznych używanych do przetwarzania danych
osobowych, jak również upoważnionym pracownikom ww. podmiotów.
5) Zamawiający nie zamierza przekazywać danych osobowych Wykonawcy do państw trzecich. Dane
osobowe Wykonawcy, w zakresie w jakim zostały zawarte w złożonej dokumentacji, mogą być
przekazywane do państw trzecich wyłącznie w przypadku wykonywania przez Zamawiającego
obowiązków związanych z ujawnianiem dokumentacji postępowania, na podstawie art. 49 ust. 1
lit. d) RODO.
6) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia
postępowania, wykonania umowy na realizację zamówienia, przez okres przechowywania
dokumentacji postępowania wskazany w umowie o dofinansowanie Projektu lub we właściwych
przepisach prawa regulujących udzielenie lub rozliczenie dofinansowania, a także przez okres
przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla
dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Zamawiającego.
Po tym okresie dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres
wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości.
7) Podanie danych jest wymagane przez Zamawiającego zgodnie z przepisami prawa w celu
rozpatrzenia oferty oraz zawarcia i wykonania umowy, a także prawidłowej realizacji Projektu. Brak
podania danych będzie skutkował niemożliwością udziału w postępowaniu oraz wykonania umowy
w razie wyboru oferty Wykonawcy.

8) Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do żądania
przeniesienia danych.
9) Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w
razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego –
Regulamin postępowania ofertowego na realizację zadania p.n. „Wyłonienie wykonawcy na zakup pszenicy
durum”

REGULAMIN POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
NA REALIZACJĘ ZADANIA INWESTYCYJNEGO P.N.
„Wyłonienie wykonawcy na zakup pszenicy durum”
DZIAŁ I.
CZĘŚĆ OGÓLNA
§1
Regulamin określa zasady postępowania ofertowego na realizację zadania inwestycyjnego p.n.
„Wyłonienie wykonawcy na zakup pszenicy durum”.
§2
1. Zamawiający ogłaszając postępowanie ofertowe na realizację zadania inwestycyjnego p.n.
„Wyłonienie wykonawcy na zakup pszenicy durum” nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.).
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasad i warunków
określonych w Wytycznych oraz wskazanych w Regulaminie.
3. Ilekroć jest mowa w postanowieniach Regulaminu o:
a) „Zamawiającym” – należy przez to rozumieć PZZ LUBELLA GMW Sp. z o.o. Sp. k. reprezentowaną
zgodnie z obowiązującymi przepisami;
b) „Komisji” - należy przez to rozumieć Komisję powołaną zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
c) ”Inwestycji” - należy prze to rozumieć realizację zadania p.n. „Wyłonienie wykonawcy na zakup
pszenicy durum”;
d) „Ofercie” – należy przez to rozumieć ofertę wraz z ceną oraz innymi wymaganiami, składaną przez
Wykonawcę na podstawie zapytania ofertowego;
e) „Wykonawcy” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia,
złożyła ofertę, lub przyjęła zamówienie do realizacji;
f) „Regulaminie” – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Postępowania Ofertowego;
g) „Wytycznych” - należy przez to rozumieć Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014–2020;
h) „Postępowaniu” – należy przez to rozumieć postępowanie prowadzone w trybie zapytania
ofertowego, które ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na realizację Inwestycji;
a) „Ogłoszeniu” – należy przez to rozumieć ogłoszenie o prowadzeniu Postępowania.

§3
Postępowanie prowadzi się z uwzględnieniem następujących zasad i reguł postępowania:
1. Równego traktowania Wykonawców, która oznacza, że wszyscy Wykonawcy mają taki sam
dostęp do informacji dotyczących danego zamówienia i żaden Wykonawca nie może być
uprzywilejowany względem innego.
2. Zasada przejrzystości, która oznacz, że Postępowanie przeprowadzane jest w sposób
transparentny dla Wykonawców.
3. Uczciwej konkurencji, która oznacza, że warunki udziału w Postępowaniu o udzielenie zamówienia
określane są w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia i z nim związane, przy czym nie
mogą one nieuzasadnienie zawężać konkurencji poprzez ustanawianie wymagań
przewyższających potrzeby niezbędne do osiągnięcia celów projektu i prowadzących do
dyskryminacji Wykonawców.
4. Języka polskiego, która oznacza, że Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

DZIAŁ II.
OPIS POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
§4
1. Postępowanie wszczyna się poprzez zamieszczenie Ogłoszenia na stronie internetowej wskazanej
w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju, przeznaczonej do umieszczania zapytań
ofertowych, tj. tzw. bazie konkurencyjności, która dostępna jest pod następującym adresem:
bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
2. W przypadku dokonywania zmiany treści Ogłoszenia, Zamawiający przedłuża termin składania
ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne, w
szczególności jeżeli zmiana dotyczy określenia przedmiotu zamówienia, wielkości lub zakresu
zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający w
opublikowanym zgodnie z pkt. 1 powyżej Ogłoszeniu uwzględni informację o zmianie. Informacja
ta będzie zawierać co najmniej: datę upublicznienia zmienianego Ogłoszenia a także opis
dokonanych zmian.
§5
1. Z Postępowania wyklucza się:
a) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w Postępowaniu lub nie wykazał
braku podstaw wykluczenia;
b) Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w rozumieniu wskazanym w
Ogłoszeniu;

c) Wykonawcę, który nie złożył oświadczenia o wypełnieniu obowiązku informacyjnego dotyczącego
przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego wobec osób fizycznych zgodnie z treścią
zawartą w formularzu ofertowym (przed wykluczeniem Zamawiający może wezwać Wykonawcę
do uzupełnienia oferty o brakujące oświadczenie);
d) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
i.
o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art.
250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr
88, poz. 553, z późn. zm.9)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o
sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
ii.
o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny,
iii.
skarbowe,
iv.
o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
e) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w
pkt 2) powyżej;
f) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem 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;
g) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w
stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
h) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
i) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
j) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w
inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

k) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest
w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
l) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i
1855 oraz z 2016 r. poz. 437);
m) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne;
n) Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15
maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy,
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. –
Prawo upadłościowe;
2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

§6
W Postępowaniu Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia oświadczeń lub
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia Postępowania.
Zamawiający może żądać od Wykonawcy stosownych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że Wykonawca spełnia warunki udziału w Postępowaniu lub nie podlega
wykluczeniu.
Zamawiający może wezwać, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów wymaganych w Postępowaniu.
Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych
przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo, którzy
złożyli wymagane oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że oferta będzie podlegała
odrzuceniu, Postępowanie będzie podlegało unieważnieniu lub oferta będzie zawierała cenę, która
przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć za realizację przedmiotu zamówienia.
Oświadczenia lub dokumenty Wykonawca przedstawia w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnione przez niego osoby.
Upoważnienie osób podpisujących ofertę, oświadczenia lub dokumenty do ich podpisania lub
potwierdzenia za zgodność z oryginałem musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do

oferty w formie oryginału wystawione przez osoby do tego upoważnione lub potwierdzoną
notarialnie kopię pełnomocnictwa.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedstawić wraz z tłumaczeniem na język polski.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

§7
Wykonawca może złożyć w Postępowaniu tylko jedną ofertę.
Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę.
Zamawiający nie może zapoznawać się z treścią ofert przed upływem terminu ich otwarcia.
Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się w miejscu wskazanym w Ogłoszeniu.
Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny.
Oferty złożone po terminie nie podlegają ocenie i zwraca się niezwłocznie Wykonawcy.

§8
1. Zamawiający może poprawić w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w
obliczeniu ceny, po uzgodnieniu poprawy z Wykonawcą.
2. Zamawiający odrzuca ofertę:
a) jeżeli jej treść nie odpowiada treści Ogłoszenia;
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
c) zawiera cenę której nie może zapłacić Zamawiający;
d) jeżeli wynika to z okoliczności wskazanych w Ogłoszeniu;
e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
§9
1. W trakcie trwania Postępowania oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i
Wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem Zamawiającego, w sposób określony w Ogłoszeniu
skierowanym do Wykonawcy: pisemnie lub drogą elektroniczną. Forma pisemna jest zawsze
dopuszczalna.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje
drogą elektroniczną, każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
§ 10
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród ofert złożonych przez Wykonawców którzy nie
podlegają wykluczeniu w oparciu o ustalone w Ogłoszeniu kryteria oceny.
2. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości dotyczących ofert Zamawiający może skierować do
wszystkich lub wybranych Wykonawców dodatkowe zapytania w celu sprecyzowania oferty lub
prośbę o wyjaśnienie jej treści.

3. Wybór oferty jest dokumentowany protokołem postępowania o udzielenie zamówienia
sporządzonym przez Komisję.

§ 11
Informację o wyniku postępowania upublicznia się w taki sposób, w jaki zostało upublicznione Ogłoszenie,
tj. poprzez zamieszczenie tej informacji w sposób opisany w § 4 pkt. 1 Regulaminu. Informacja o wyniku
postępowania powinna zawierać co najmniej nazwę wybranego Wykonawcy.
§ 12
1. Po przeprowadzeniu Postępowania następuje przekazanie zamówienia do realizacji Wykonawcy,
który złożył najkorzystniejszą ofertę.
2. W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od realizacji zamówienia, możliwe jest przekazanie
zamówienia do realizacji kolejnemu Wykonawcy, który w Postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą
liczbę punktów.

§ 13
Dla udokumentowania sporządzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia wymagana jest
forma pisemna.
§ 14
1. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia zawiera co najmniej:
a)
b)
c)
d)
e)

wskazanie Zamawiającego,
określenie przedmiotu zamówienia,
informację o trybie udzielenia zamówienia,
informację o sposobie upublicznienia Ogłoszenia,
wykaz ofert jakie wpłynęły do Zamawiającego w odpowiedzi na Ogłoszenie wraz ze wskazaniem
daty wpłynięcia oferty do Zamawiającego,
f) informację o spełnieniu przez Wykonawców warunku dotyczącego zakazu udzielania zamówień
podmiotom powiązanym,
g) informację o spełnieniu warunków udziału w Postępowaniu przez Wykonawców, jeśli były
stawiane,
h) informację o wagach punktowych i procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów ocen
i sposobie przyznania punktacji poszczególnym Wykonawcom za spełnienie danego kryterium,
i) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru,
j) datę sporządzenia protokołu i podpis Zamawiającego,
2. Oferty oraz inna dokumentacja Postępowania stanowią Załączniki do Protokołu.

1.
2.
3.

4.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

DZIAŁ III.
Komisja
§ 15
W celu przygotowania lub przeprowadzenia Postępowania Zamawiający powoła Komisję.
Komisja składa się z co najmniej trzech osób.
Do zadań komisji należy ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu lub
braku przesłanek wykluczenia, a także badanie i ocena złożonych ofert oraz wybór oferty
najkorzystniejszej.
Komisja wykonuje czynności określone w pkt 3 powyżej na niejawnych posiedzeniach.

DZIAŁ IV.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 16
Zamawiający od chwili udostępnienia warunków udziału w Postępowaniu, a Wykonawca od chwili
złożenia oferty zgodnie z Ogłoszeniem skierowanym do Wykonawców, są zobowiązani postępować
zgodnie z Regulaminem.
Zamawiający może unieważnić lub zamknąć Postępowanie na każdym jego etapie, bez podania
przyczyny.
O unieważnieniu lub zamknięciu Postępowania Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich
Wykonawców umieszczając dodatkowo informację w tym zakresie na stronie internetowej, na której
zamieszczono Ogłoszenie.
W przypadku unieważnienia lub zamknięcia Postępowania Wykonawcom nie przysługuje zwrot
kosztów udziału w Postępowaniu.
Zamawiający może powierzyć przygotowanie lub przeprowadzenie Postępowania osobie trzeciej.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w zakresie czynności podejmowanych przez
Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2016, poz. 380 ze zm.).
Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji postanowień Regulaminu będą poddawane
pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

Podpis

…………………………………

