Kielce, dnia 28.11.2019 r.

Zapytanie ofertowe nr 11/POPW.01.01.02-26-0027/17

W oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22
sierpnia 2019 r. Podrozdział 6.5.2 Zasada konkurencyjności oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014 – 2020 z dnia 30 stycznia 2017 roku.

1. Przedmiot i cel zamówienia:
W związku z realizowanym projektem pn. „Alef-Bet - Interaktywna platforma online do nauki języków azjatyckich”,
POPW.01.01.02-26-0027/17, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa I:
Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2
Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, ALEF-BET GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Kielcach przy ul. Karola Olszewskiego 6, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:
- Przeprowadzenie kampanii marketingowej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

2. Zamawiający:
ALEF-BET GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, woj. świętokrzyskie
NIP: 9591978066
REGON: 365556134
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000640304
Strona internetowa, na której Zamawiający upublicznił zapytanie ofertowe: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

3. Rodzaj zamówienia:
usługi

4. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest nabycie usług w zakresie: Przeprowadzenie kampanii marketingowej dla firmy
ALEF-BET GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach (ul. Karola Olszewskiego 6,
25-663 Kielce), objętej wsparciem w ramach realizacji Projektu: „Alef-Bet - Interaktywna platforma online do nauki
języków azjatyckich” o numerze POPW.01.01.02-26-0027/17 w ramach Programu Operacyjnego Polska
Wschodnia, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych
pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, zgodnie ze Szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia, zawartym poniżej (Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2):

Strona 1

ZADANIE NR 1 obejmuje:
a) BUMPER ADS - 6 sekundowy filmik na YouTube - przygotowanie atrakcyjnego 1 filmiku (po angielsku /
z napisami w języku polskim) do faz teasingu oraz echo (remarketingu) w kampaniach wideo. Bumper
powinien uwzględniać elementy z filmików "How it works". Proporcje obrazu jak w filmach
przeznaczonych do kampanii wideo oraz kampanii promujących - orientacja pozioma: 16:9. Filmik musi
być przekazany w formacie .FCPX oraz zrenderowany do formatu H.264, YouTube 1080p HD
(1920x1080 (1.0), 25fps, Progressive, VBR, 1 pass, Target 16.00 Mbps, Max 16.00 Mbps ACC, 320
kbps, 48 kHz, Stereo). Napisy muszą być przekazane w oddzielnych plikach w formacie .srt.
b) Filmik promocyjny w formacie TrueView In-Stream (YouTube) - 20 sekund - trailer kanału YouTube (po
angielsku / z napisami w języku polskim). Trailer powinien uwzględniać scenki z filmików "How it works".
Proporcje obrazu jak w filmach przeznaczonych do kampanii wideo oraz kampanii promujących orientacja pozioma: 16:9. Filmik musi być przekazany w formacie .FCPX oraz zrenderowany do formatu
H.264, YouTube 1080p HD (1920x1080 (1.0), 25fps, Progressive, VBR, 1 pass, Target 16.00 Mbps, Max
16.00 Mbps ACC, 320 kbps, 48 kHz, Stereo). Napisy muszą być przekazane w oddzielnych plikach w
formacie .srt, , nagrania lektorskie wykonane przez native speakera w oddzielnym pliku .wav.
c) Dwa filmiki promocyjne / wizytówki usługi ("How it works") do 80 sekund (+/- 5 sekund) ze
szczegółowym pokazaniem przebiegu lekcji na platformie oraz do 70 sekund (+/- 5 sekund) z
prezentacją usługi i możliwościach wykorzystania jej m.in. w blended learning. Filmiki z lektorem po
angielsku (napisy w języku polskim). Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę projektu
scenariuszy po wcześniejszym omówieniu potrzeb i strategii (preferowane nagranie nauczyciela w
siedzibie Spółki; scenki z Izraela w tle (zdjęcia na licencji lub przekazane przez Zamawiającego
ilustracje z platformy w formacie jpg); nagrania z funkcjonowania platformy; nagrania z uczniami).
Wymagana jest realizacja zdjęć z funkcjonowania platformy na laptopie, montaż filmików, przygotowanie
czołówki i graficznych efektów specjalnych, podłożenie muzyki, podłożenie głosu lektorskiego przez
native speakera, przygotowanie i korekta językowa napisów. Zamawiający przedstawi przykładowe
projekty filmów spełniające wymagania za osobnym wystąpieniem mailowym. Proporcje obrazu jak w
filmach przeznaczonych do kampanii wideo oraz kampanii promujących - orientacja pozioma: 16:9.
Filmik musi być przekazany w formacie .FCPX oraz zrenderowany do formatu H.264, YouTube 1080p
HD (1920x1080 (1.0), 25fps, Progressive, VBR, 1 pass, Target 16.00 Mbps, Max 16.00 Mbps ACC, 320
kbps, 48 kHz, Stereo). Napisy muszą być przekazane w oddzielnych plikach w formacie .srt, nagrania
lektorskie w oddzielnym pliku .wav.
d) Reklama DISPLAY - Reklama banerowa, która wyświetla się obok listy wyników wyszukiwania lub
podczas oglądanego filmu na portalu YouTube/Facebook/LinkedIn (obrazu miniatury dla reklamy wideo;
pierwszy element, jaki widzi użytkownik YouTube przed kliknięciem reklamy) oraz AVATARu.
Parametry: 300 x 250 oraz 300 x 60 oraz 2560 x 1440 pikseli.
e) Nakładka reklamowa IN-VIDEO (YouTube/Facebook) - reklama graficzna wyświetlana jako nakładka na
oglądanym filmie. Dodatkowo może jej towarzyszyć po prawej stronie baner reklamowy. Parametry:
reklamy graficzne lub tekstowe w rozmiarze 468 x 60 i 728 x 90.
f)

Umieszczenie materiałów wykonanych w pkt. a-e na stronach/kanałach Zamawiającego t.j. Facebook,
YouTube, LinkedIn, Tweeter oraz weryfikacja poprawności ich wyświetlania z konfiguracją ustawień
administracyjnych wymienionych w niniejszym punkcie serwisów. Ponadto weryfikacja poprawności ich
opisu w serwisach i ustawienie podstawowej kampanii promocyjnej z wykorzystaniem systemu Google
Ads (wcześniej Adwords), Facebook, Youtube. Budżet kampanii zapewnia Zamawiający.
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ZADANIE NR 2 obejmuje:
a) Wykonanie 1 roll-upa o wymiarach 100x200 cm, wymiary systemu 2050 (wys.) x 1020 (szer.) x 320 (gł.),
waga 6 kg kg (+/- 1 kg), solidna aluminiowa konstrukcja poddana anodowaniu, chromowane plastikowe
wykończenie kasety, składany maszt 3-segmentowy, regulowane nóżki w przedniej części kasety, górna
listwa zatrzaskowa, torba transportowa w zestawie, materiał dedykowany do roll-upów tej wielkości o
gładkiej matowej powierzchni z przekładką blokującą światło. Zlecenie obejmuje również przygotowanie
projektu grafiki i wydruk.
b) Wykonanie dwóch roll-upów o wymiarach 200x200 cm (grafika), cały system 2120 (wys.) x 2020 (szer.)
x 320 (gł.), waga do 10 kg (+/- 1 kg). Materiał dedykowany do roll-upów tej wielkości o gładkiej matowej
powierzchni z przekładką blokującą światło, bardzo mocna aluminiowa konstrukcja poddana
anodowaniu, dwa składane maszty 2-segmentowe idealnie naprężają grafikę, górna listwa zatrzaskowa,
stalowe wzmocnienie kasety, trzy obrotowe stopy stabilizujące, wyścielana torba transportowa otwierana
po szerokości w zestawie. Zlecenie obejmuje również przygotowanie projektu grafiki i wydruk.
c) Wykonanie gadżetów promocyjnych: 25 eleganckich okładek na certyfikaty o wymiarach 305mm x
228mm, z wytłoczonym logo alef bet; w kolorze zbliżonym do ciemno niebieskiego; oklejane specjalnie
do tego celu przeznaczonym papierem odpornym na ścieranie i zabrudzenia, z delikatną fakturą; z
zabezpieczeniem przed wypadnięciem certyfikatu.

Kody CPV:
79340000-9 Usługi reklamowe i marketingowe
22100000-1 Drukowane książki, broszury i ulotki

5.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny ich spełniania:
Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu.

6. Kryteria oceny ofert.

Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny
ofert. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:
Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę
punktów przyznanych w ramach ustalonych z kryteriów nr A, B.
Sposób oceny:
A. Najkorzystniejsza oferta w zakresie ceny (najniższa cena) = 70 pkt.
B. Termin realizacji (najkrótszy termin) = 30 pkt.
Kryterium oceny

Punktacja i waga

Sposób przyznawania punktacji za spełnienia danego kryterium oceny
ofert.
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Wykonawca w podanej cenie zawiera wszystkie koszty wykonania i
dostarczenia przedmiotu zamówienia.

A. Cena

Punktacja od 0 do
70 pkt.
Waga 70 %

Oferent podający najniższą cenę brutto uzyska największą liczbę
punktów w niniejszym kryterium. Porównanie nastąpi w sposób
polegający na obliczeniu stosunku ceny w ofercie z najniższą ceną do
ceny badanej oferty. Ilość punktów przyznawanych poszczególnym
ofertom nastąpi w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 70.
Oferowane ceny powinny odzwierciedlać całkowity koszt wykonania
usługi.
K cena- Kryterium cena = (C
 min/C bof) x 70
C min-Cena najniższej oferty
C bof
- Cena badanej oferty
Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana „w górę”, do dwóch
miejsc po przecinku.
Maksymalna ilość punktów w ramach tego kryterium: 70 punktów
Wykonawca w podanym terminie zawarł wszystkie czynności niezbędne
do kompleksowego wykonania i dostarczenia przedmiotu zamówienia.
Oferent podający najkrótszy termin realizacji uzyska największą liczbę
punktów w niniejszym kryterium. Porównanie nastąpi w sposób
polegający na obliczeniu stosunku terminu (wyrażonego w dniach
kalendarzowych, liczonego od dnia następującego po zawarciu Umowy
na realizację usługi) w ofercie z najkrótszym terminem do terminu
badanej oferty. Ilość punktów przyznawanych poszczególnym ofertom
nastąpi w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 30.
Ktermin- Kryterium termin = (T min/T bof) x 30

B. Termin
realizacji

Punktacja od 0 do
30 pkt.
Waga 30 %

T min – najkrótszy termin realizacji spośród wszystkich ofert
T bof – termin realizacji wg badanej oferty
Należy określić termin, wyrażony w dniach kalendarzowych, w którym
Wykonawca deklaruje przekazanie dostarczonego zgodnie z
zapytaniem ofertowym przedmiotu zamówienia. Termin liczony będzie
od dnia następującego po zawarciu umowy na realizację usługi. Za
dzień przekazania przedmiotu zamówienia uważa się dzień
protokolarnego odebrania: kompletnego, prawidłowo działającego
przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana „w górę”, do dwóch
miejsc po przecinku.
Maksymalna ilość punktów w ramach tego kryterium: 30 punktów
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Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyskała w ocenie całkowitej (suma kryterium A+B)
największą liczbę punktów i mieści się w budżecie, jaki Zamawiający przewidział na sfinansowanie
zamówienia.

7. Sposób, miejsce i termin złożenia ofert:
1.

2.
3.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
Ofertę należy sporządzić na maszynie do pisania lub komputerze lub inną trwałą czytelną techniką.
Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Dopuszcza się składane ofert częściowych. Nie dopuszcza się
składania ofert wariantowych.
Oferta powinna być złożona w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu), oznaczonej dokładną
nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej napisem:

ALEF-BET GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, woj. świętokrzyskie
Oferta
Dotyczy:Przeprowadzenie kampanii marketingowej
Znak sprawy: Zapytanie ofertowe nr 11/POPW.01.01.02-26-0027/17
Nie otwierać przed dniem .................... r. godz. ......
Prosi się, by wszystkie kartki oferty (łącznie z załącznikami) były zszyte (zbindowane) a wszystkie strony
ponumerowane i parafowane przez osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu
Wykonawcy.
5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku
postępowania.
6. Wszystkie koszty związane z zapoznaniem się z przedmiotem zamówienia ponosi Wykonawca.
7. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
8. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie.
9. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca bezwarunkowo akceptuje warunki
określone w ogłoszeniu o zamówieniu.
10. Oferta musi zawierać następujące elementy:
a) Prawidłowo wypełniony Formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1do Zapytania ofertowego.
4.

b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 
do
Zapytania ofertowego.
c) Pełna nazwa, dokładny adres Wykonawcy, ponadto prosi się by w ofercie zamieścić numer NIP, REGON, telefonu,
faksu, e-mail, adres strony internetowej.
d) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych
dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo dołączone do oferty winno być złożone w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie, (jeżeli jest konieczne).
e) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia: Jeżeli oferta jest składana przez dostawców
wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia do oferty należy dołączyć umowę regulującą współpracę tych
dostawców.

11. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pod adresem: ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce,
woj. świętokrzyskie, do dnia
06.12.2019, godz. 12:00
12. Oferta złożona po terminie określonym w pkt. 11 zostanie zwrócona Wykonawcy.
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13. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę za pomocą pisemnego zawiadomienia przekazanego przed
upływem terminu do składania ofert.
14. Koperta (opakowanie) powinna być oznaczona określeniem: „zmiana" lub „wycofanie".
15. Zawiadomienie o zmianie oferty powinno być dostarczone zgodnie z postanowieniami punktu 13 i 14.
16. Otwarcie ofert odbędzie się dnia
06.12.2019, godz. 12:30
17. Informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona na stronie internetowej
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl
18. W przypadku wystąpienia błędów (za wyjątkiem błędów w zakresie kryterium cenowego) dopuszcza się
jednorazową możliwość poprawy treści złożonej oferty lub złożenia wyjaśnień.

8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia: pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w następującej formie:
a) pisemnie na adres zamawiającego: ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, woj. świętokrzyskie
b) drogą elektroniczną na adres:robert.zaborski@gmail.com
c) osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia – Robert Zaborski (Manager Projektu, tel.:+48 697 716 661)
d) Prosi się by wszelka korespondencja kierowana do zamawiającego w związku z niniejszym
postępowaniem miała dopisek:Dotyczy: Zapytanie ofertowe nr 11/POPW.01.01.02-26-0027/17
2. Oświadczenia, pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
dotyczące postępowania Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania pytań dotyczących opisu przedmiotu zamówienia, wniosków,
oświadczeń i innych informacji telefonicznie.
4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu i załączników.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje Dostawcom / zamieszcza na stronie
internetowej https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia o zamówieniu i załączników.
Zamawiający przedłuża w takim przypadku termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian
w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

9. Termin realizacji umowy:
Maksymalny termin realizacji zamówienia: 23.12.2019.

10. Informacja na temat powiązań osobowych i kapitałowych:
Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo tj. 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
Wykonawca, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
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2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do
bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Każdy z Dostawców, odpowiadając na zapytanie ofertowe, składa Oświadczenie o braku powiązań
osobowych lub kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

11. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o
udzielenie zamówienia:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w
niniejszym zapytaniu i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, podpisując
umowę. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z zamawiającym, możliwe jest
podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną
najwyższą liczbę punktów. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy w
sposób i na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014 – 2020 z dnia 30 stycznia 2017 roku.
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Dopuszcza się rozwiązanie umowy w przypadku działania siły wyższej.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
Nie jest możliwe dokonywanie
istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru
Wykonawcy.
4. Dodatkowo Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania na drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:
- w przypadku zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy
Zamawiającego z PARP;
- zmiany/wydłużenia terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy zmiana terminu wykonania umowy
wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

12. Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych według minimalnego zakresu usług,
zdefiniowanych w opisie przedmiotu zamówienia (punkt 4 Zapytania ofertowego), określonych, jako Zadanie nr 1
oraz Zadanie nr 2.

13. Informacja o możliwości udzielenia zamówień uzupełniających:
Zamawiający 
nie przewidujezamówień uzupełniających.
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14. Wynagrodzenie:
Wydatek zostanie poniesiony w ramach projektu (Nr Wniosku POPW.01.01.02-26-0027/17) Tytuł projektu:
„Alef-Bet - Interaktywna platforma online do nauki języków azjatyckich” w ramach Programu Operacyjnego Polska
Wschodnia, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych
pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.
Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia
, zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia oraz po dostarczeniu prawidłowo wypełnionej faktury/rachunku, (zawierającej określony
przez Wykonawcą żądany termin płatności) do siedziby Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje zaliczek.
Wszystkie dodatkowe koszty nieujęte w zapytaniu ofertowym, a które są niezbędne do prawidłowej realizacji
zamówienia, lub te, które wynikną w trakcie realizacji zamówienia pokrywa Wykonawca.
Zamawiający nie przewiduje zaliczek.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w sytuacji, kiedy cena za
wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację
zamówienia oraz do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, podając jednocześnie
przyczyny takiego unieważnienia, a także do pozostawienia w takim przypadku postępowania bez wyboru
ofert.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od daty zakończenia składania ofert.

Spis załączników do zapytania ofertowego:
Wzór Formularza Oferty – załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
Wzór Oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych – załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
Wzór Umowy na realizację usługi – załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego
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