1. W jaki sposób Zamawiający będzie weryfikował spełnienie warunków udziału?
Zgodnie z zapisami zawartymi w zapytaniu ofertowym:
Na potwierdzenie spełnienia warunków z punktów: 1) – 4) Oferent zobowiązany jest wypełnić
oświadczenie zawarte w załączniku nr 1 - Formularz ofertowy.
Oświadczenie nr 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Postanowienia dodatkowe:
(…)
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności
przedstawionych przez Oferentów informacji, w tym żądać od Oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert w określonym terminie. W razie braku złożenia
wyjaśnień w określonym terminie oferta zostanie odrzucona.
2. Czy możliwe jest przesunięcie terminu wdrożenia rozwiązania?
Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 roku, przy
czym terminy realizacji poszczególnych zadań wynoszą odpowiednio:
Zadanie 1 – nie później niż do 14 dni od daty zawarcia umowy.
Zadanie 2 – nie później niż do 30 dni od daty zawarcia umowy.
Zadanie 3 – nie później niż do 60 dni od daty zawarcia umowy.
Warunki zmiany umowy (zapis z zapytania ofertowego):
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą
zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś z
poniższych warunków:
1. zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający – mimo działania z należytą
starannością – nie mógł przewidzieć;
2. zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego; zmiany mogą dotyczyć w szczególności
terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, między innymi w przypadku
wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą, zmianą terminu
realizacji zamówienia z powodu opóźnienia Wykonawcy lub z powodu opóźnień innych
wykonawców, przez których wykonanie zamówień jest warunkiem koniecznym dla
realizacji niniejszego zamówienia oraz innych przyczyn, których Zamawiający nie mógł
przewidzieć.
3. zmiana zostanie zaakceptowana przez obie strony – Wykonawcę i Zamawiającego
3. Czy w przypadku warunków dotyczących wiedzy i doświadczenia Zamawiający miał na myśli łączną
kwotę 100 zł netto? Biorąc pod uwagę jedno z wymagań, gdzie kwota wynosi 300 tys. netto wydaje
się to omyłką pisarską. „przeprowadziła co najmniej 4 kampanie promocyjne wytworzonych
produktów. Łącza wartość projektów wynosiła co najmniej 100 zł netto” Jaką kwotę Zmawiający miał
na myśli?
Tak, zapis ten to oczywista pomyłka pisarska. Prawidłowa kwota to 100 tys. zł netto.
Pomyłka została sprostowana w dniu 24.03.2020. Prawidłowy zapis wymagania brzmi:
2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu podobnych prac, w tym:
• w ostatnich 3 latach zaprojektował i wykonał co najmniej 4 urządzenia elektroniczne w
ramach co najmniej 3 projektów o łącznej wartości 300 tys. netto.
• przeprowadził co najmniej 4 kampanie promocyjne wytworzonych produktów. Łącza
wartość projektów wynosiła co najmniej 100 tys. zł netto.
4. Czy w obecnej sytuacji epidemiologicznej Zamawiający dopuszcza tylko i wyłącznie zdalny tryb
współpracy oparty o telekonferencję audio-video, kontakt mailowy i telefoniczny?
Tak, dopuszcza.

