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                                                                                                                        Warszawa 3.09.2016 r. 

 

Zapytanie ofertowe nr LSM/05/09/2016  
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
 

Mały Inżynier Ewa Bednarek, Grudzielec 47, 63-440 Raszków zaprasza do złożenia oferty cenowej na reali-
zację usługi „Prowadzenie zajęć z robotyki i eksperymentów w Gminie Latowicz, Siennica i Mrozy” w ra-
mach projektu "Kompetencje na start",  nr RPMA.10.01.01-14-3898/15 współfinansowanego z Europejskie-
go Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Działania 10.1 
„Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży„ Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodo-
wych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 
 

I. ZAMAWIAJĄCY: Mały Inżynier Ewa Bednarek, Grudzielec 47, 63-440 Raszków 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Kod przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień: 

CPV 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe i CPV 80000000-5 Usługi szkolnictwa podstawo-

wego. 

 
CEL GŁÓWNY PROJEKTU 
1. Do 31.08.2017 400 uczniów (200K) uczęszczających do placówek na terenie gmin Latowicz, 

Mrozy i Siennica (powiat miński, woj. mazowieckie) zdobędzie kompetencje kluczowe oraz 
właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy poprzez: 
a) zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe; 
b) zajęcia pozalekcyjne rozwijające właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pra-

cy  
c) szkolenie nauczycieli 90(78K) z nowoczesnych form przeprowadzania zajęć - programowa-

nie, metoda eksperymentu, kompetencje społeczne.  
d) doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne i narzędzie do nauczania 

przedmiotów przyrodniczych i matematycznych  
e) doposażenie w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.  

 
OPIS ZAKRESU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja wyszczególnionych poniżej zajęć na terenie gminy La-

towicz, Siennica i Mrozy, powiat miński, województwo mazowieckie.  
2. Celem zajęć jest stworzenie uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych, rozwój zain-

teresowań i zwiększenie zainteresowania naukami technicznymi i przyrodniczymi.  Podczas za-
jęć projektowych odchodzimy od schematu „tablicy i kredy” wykorzystując ciekawe pomoce 
dydaktyczne i sprzęt.  

3. Zajęcia mają być realizowane z wykorzystaniem różnorodnych metod i form w oparciu o meto-
dę eksperymentu, działania praktyczne, warsztaty, konstruowanie i programowanie robotów 
oraz pracę w grupie, z wykorzystywaniem nowoczesnych środków przekazu oraz TIK. 

4. W ramach świadczonej usługi Wykonawca zobowiązany będzie wykonać następujące czynno-
ści:  
a) przygotować program zajęć ukierunkowany na realizację celu głównego projektu, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem podniesienia wiedzy i umiejętności uczniów z eksperymentów i 
robotyki, związanych z rozwojem kompetencji kluczowych. 

b) zapewnić sprzęt oraz materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć zgodnie z przygo-
towanym programem. 

c) przeprowadzić zajęcia dydaktyczne rozwijające kompetencje, zgodnie z potrzebami eduka-
cyjnymi uczniów z wykorzystaniem form, metod i środków odpowiednich dla każdego stylu 
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uczenia się uczestników, według ustalonego przez Zamawiającego harmonogramu. Jedna 
godzina zajęć rozumiana jest jako 45 min. 

d) opracować formularze kompetencji i przeprowadzić ocenę poziomu kompetencji wśród 
uczestników. Ocena przeprowadzana jest w celu określenia przyrostu wiedzy i nabycia 
kompetencji kluczowych uczniów objętych wsparciem - na początku i na końcu realizacji 
zajęć. Nabycie kompetencji przez uczestnika oznacza ich przyrost o 30% określony na pod-
stawie porównania wyników pomiędzy początkowym a końcowym formularzem kompe-
tencji.  

e) prowadzić monitoring postępu uczestników w trakcie odbywania się zajęć celem zapew-
nienia realizacji założonych w projekcie wskaźników. W przypadku stwierdzenia groźby nie 
osiągnięcia wymaganego 30% przyrostu kompetencji wśród uczestników, Wykonawca zo-
bowiązany jest poinformować o tym Zmawiającego i wdrożyć wskazane działania napraw-
cze. 

f) dokumentować przeprowadzenia każdego zajęcia z uczniami poprzez wpisy do dziennika 
zajęć i listy obecności. 

g) prowadzić nadzór nad wypełnianiem przez uczniów na zajęciach wszelkich ankiet związa-
nych z ewaluacją projektu. 

h) gromadzić dokumentację fotograficzną realizowanego zadania.  
i) współpracować z personelem projektu i dyrekcją szkoły. 
j) opiekować się dziećmi w czasie prowadzonych zajęć. 
k) wykonywać inne bieżące zadania niezbędne do prawidłowej realizacji usługi. 

 

Zamówienie zostało podzielone na 2 części. 

 

WYMAGANIA OGÓLNE DLA CZĘŚCI 1: 
Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z ROBOTYKI pt. „ROBO-Lab” zgodnie z tabelą nr 1.: 

1. Celem zajęć jest zainteresowanie uczniów fizyką, informatyką i programowaniem oraz rozwój: 
a) kompetencji kluczowych – informatycznych, naukowo-technicznych, matematycznych, 

uczenia się; 
b) kompetencji cyfrowych; 
c) umiejętności pracy w zespole, kreatywnego myślenia i innowacyjności.  

2. Uczestnicy pracując w parach, na każdych zajęciach, konstruują robota przy użyciu zestawu kloc-
ków, programują go do wykonywania określonych czynności. Program zajęć powinien być dosto-
sowany do poziomu edukacyjnego/wieku uczestników. 

3. Każdy uczestnik otrzyma wydruk materiałów dla ucznia, zawierające instrukcje budowy i progra-
mowania danego robota.   

4. Zajęcia muszą być prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów posiadających wiedzę tech-
niczną i doświadczenie w pracy z młodzieżą. 

5. Sprzęt oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć zapewnia Wykonawca: 
a) sprzęt: 6 zestawów do robotyki Lego WeDo/Lego Mindstorms lub równoważny oraz  opro-

gramowania  dla 6 laptopów, materiałów edukacyjnych, dodatkowych klocków na grupę; 
b) materiały: instrukcje budowy robotów, instrukcja programowania robotów, dodatkowe 

materiały poszerzające wiedzę uczniów. 
6. Zamawiający jako równoważny produkt  dla Lego Mindstorm rozumie się zestaw do robotyki dla 

dzieci 10+ posiadający: 3 serwa z możliwością odczytu położenia, 4 czujniki (2 dotyku, 1 odległości, 
1 koloru), min. 612 klocków do budowy konstrukcji robota, kostkę sterującą (wyposażoną w dużą 
matrycę, min. 4 sterujące przyciski, wejścia do czujników i wejścia/wyjścia do serw, możliwość 
wgrywania min. 20 programów sterowania robotów), zasilanie z 6 baterii/akumulatorków AA, pro-
gram wgrywany do kostki sterującej przy pomocy złączą USB lub Bluetooth. 

7. Zamawiający jako równoważny produkt  dla Lego Wedo rozumie się zestaw do robotyki dla dzieci 
7+ posiadający: 1 silnik, 2 czujniki(ruchu i wychylenia, odległości), min. 150 klocków do budowy 
konstrukcji robota, hub USB pozwalający podłączyć silnik i czujniki. 

ewabe
Podkreślenie
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8. Zamawiający zapewni salę do zajęć wyposażoną w meble szkolne – stoły i krzesła. 
  

Tabela nr 1: 

Lp. Nazwa szkoły Ilość uczestników Ilość godzin lekcyjnych 

1.  Szkoła Podstawowa w Dębem Małym 2 grupy x 6 osób, razem 12 osób 2 grupy x 18h, razem 36h 

2.  Zespół Szkół w Latowiczu  4 grupy x 6 osób, razem 24 osoby 4 grupy x 18h, razem 72h 

3.  Zespół Szkół w Wielgolesie 4 grupy x 6 osób, razem 24 osoby 4 grupy x 18h, razem 72h 

4.  Gimnazjum w Siennicy 2 grupy x 6 osób, razem 12 osób 2 grupy x 18h, razem 36h 

5.  Szkoła Podstawowa w Siennicy 10 grup x 6 osób, razem 60 osób 10 grup x 18h, razem 180h 

6.  Szkoła Podstawowa w Starogrodzie 2 grupy x 6 osób, razem 12 osób 2 grupy x 18h, razem 36h 

7.  Zespół Szkół w Żakowie 2 grupy x 6 osób, razem 12 osób 2 grupy x 18h, razem 36h 

8.  Szkoła Podstawowa w Grzebowilku 2 grupy x 6 osób, razem 12 osób 2 grupy x 18h, razem 36h 

9.  Gimnazjum w Mrozach 4 grupy x 6 osób, razem 24 osoby 4 grupy x 18h, razem 72h 

10.  Szkoła Podstawowa w Grodzisku 2 grupy x 6 osób, razem 12 osób 2 grupy x 18h, razem 36h 

11.  Szkoła Podstawowa w Mrozach 6 grup x 6 osób, razem 36 osób 6 grup x 18h, razem 108h 

12.  Zespół Szkół w Jeruzalu 4 grupy x 6 osób, razem 24 osoby 4 grupy x 18h, razem 72h 

 
 

WYMAGANIA OGÓLNE DLA CZĘŚCI 2 
Przeprowadzenie półkolonii z EKSPERYMENTÓW pt. „Półkolonie SZALONY NAUKOWIEC” zgodnie z tabelą 
nr 2.: 

1. Celem zajęć jest zainteresowanie uczniów naukami przyrodniczymi i technicznymi oraz rozwój: 
a) kompetencji kluczowych – naukowo-technicznych oraz uczenia się; 
b) umiejętności pracy w zespole, kreatywnego myślenia i innowacyjności.  

2. Uczestnicy, na każdych zajęciach, wykonują samodzielnie doświadczenia czy maszyny proste, zgłę-
biając jednocześnie wiedzę z nauk przyrodniczych oraz technicznych. Program zajęć powinien być 
dostosowany do poziomu edukacyjnego/wieku uczestników. 

3. Każdy uczestnik otrzyma materiały dla ucznia, zawierające opis doświadczeń/działań, które samo-
dzielnie przeprowadza na zajęciach.   

4. Zajęcia muszą być prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów posiadających wiedzę tech-
niczną i doświadczenie w pracy z młodzieżą. 

5. Wykonawca zapewnia: 
a) materiały zużywalne do przeprowadzenia eksperymentów (odczynniki, materiały papierni-

cze, środki czystości, zużywalny sprzęt laboratoryjny, drewno, elementy elektroniczne) - 
uczniowie zabierają wykonane konstrukcje). 

b) skrypt dla ucznia, zawierający opisy doświadczeń, ciekawostki dotyczące eksperymentów, 
dostosowane do poziomu uczniów  

6. Zamawiający zapewni salę do zajęć wyposażoną w meble szkolne – stoły i krzesła. 
 

Tabela nr 2: 

Lp. Nazwa szkoły Ilość uczestników Ilość godzin lekcyjnych 

1.  Szkoła Podstawowa w Dębem Małym 2 grupy x 6 osób, razem 12 osób 2 grupy x 45h, razem 90h 

2.  Zespół Szkół w Latowiczu  4 grupy x 6 osób, razem 24 osoby 4 grupy x 45h, razem 180h 

3.  Zespół Szkół w Wielgolesie 4 grupy x 6 osób, razem 24 osoby 4 grupy x 45h, razem 180h 

4.  Gimnazjum w Siennicy 1 grupa x 6 osób, razem 6 osób 1 grupa x 45h, razem 45h 

5.  Szkoła Podstawowa w Siennicy 5 grup x 6 osób, razem 30 osób 5 grup x 45h, razem 225h 

6.  Szkoła Podstawowa w Starogrodzie 1 grupa x 6 osób, razem 6 osób 1 grupa x 45h, razem 45h 
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Lp. Nazwa szkoły Ilość uczestników Ilość godzin lekcyjnych 

7.  Zespół Szkół w Żakowie 2 grupy x 6 osób, razem 12 osób 2 grupy x 45h, razem 90h 

8.  Szkoła Podstawowa w Grzebowilku 1 grupa x 6 osób, razem 6 osób 1 grupa x 45h, razem 45h 

9.  Gimnazjum w Mrozach 2 grupy x 6 osób, razem 12 osób 2 grupy x 45h, razem 90h 

10.  Szkoła Podstawowa w Grodzisku 1 grupa x 6 osób, razem 6 osób 1 grupa x 45h, razem 45h 

11.  Szkoła Podstawowa w Mrozach 5 grup x 6 osób, razem 30 osób 5 grup x 45h, razem 225h 

12.  Zespół Szkół w Jeruzalu 2 grupy x 6 osób, razem 12 osób 2 grupy x 45h, razem 90h 

 

 

III. MIEJSCE realizacji zmówienia: województwo mazowieckie, powiat miński: 

1. Gmina Latowicz: Zespół Szkół w Latowiczu (szkoła podstawowa i gimnazjum), Zespół Szkół w Wiel-
golesie (szkoła podstawowa i gimnazjum), Szkoła Podstawowa w Dębem Małym. 

2. Gmina Siennica: Gimnazjum w Siennicy, Szkoła Podstawowa w Siennicy, Szkoła Podstawowa w Sta-
rogrodzie, Zespół Szkół w Żakowie (szkoła podstawowa i gimnazjum), Szkoła Podstawowa w Grze-
bowilku,  

3. Gmina Mrozy: Gimnazjum w Mrozach, Szkoła Podstawowa w Grodzisku, Szkoła Podstawowa w 
Mrozach, Zespół Szkół w Jeruzalu. 

IV. TERMIN realizacji zamówienia:  

1. Część nr 1: 19.09.2016 r. – 30.06.2017 r. 

2. Część nr 2: 13.02.2017 r. -  24.02.2017 r. oraz 01.07.2017 r. – 31.08.2017 r. 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1. Wykazanie łącznego wykształcenia i doświadczenia personelu realizującego usługę: 

a) Dotyczy oferty częściowej 1: 
Wykonawca winien wykazać, że dysponuje co najmniej 3 osobami posiadającymi wiedzę z 
przedmiotów technicznych/przyrodniczych  

b) Dotyczy oferty częściowej 2: 
Wykonawca winien wykazać, że dysponuje co najmniej 3 osobami posiadającymi wiedzę z 
przedmiotów technicznych/przyrodniczych oraz uprawnienia wychowawcy (min. 2 os.) i 
kierownika wypoczynku kolonijnego (min. 1 osoba). 

2. Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty załączy wy-
kaz osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia, oraz kopię uprawnień kierownika wypo-
czynku kolonijnego. Żadna z wykazanych osób nie może być pracownikiem Gminy Latowicz, Gminy 
Siennica i Gminy Mrozy.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości i terminowości pracy prowadzących zajęcia. 
4. Wykluczone z postępowania są podmioty powiązane kapitałowo i osobowo z Zamawiającym. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wyko-
nującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 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 akcji; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomoc-

nika; 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w li-

nii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli 

5. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który: 
a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego; 
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b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów określonych w 
pkt. VII 

c) przedstawi nieprawdziwe informacje; 
d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu; 
e) złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z poniżej przedstawionymi wytycz-

nymi). 
6. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwo-

ści Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 
określony-mi przez Zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia (w 
uwzględnieniem podatku od towarów i usług) lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych 
ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących ele-
mentów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie: 

a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań, wyjątkowo sprzyjają-
cych warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, kosztów pracy, 
których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagro-
dzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 
2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314); 

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.  
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. W przy-
padku gdy oferta Wykonawcy budzi wątpliwości Zamawiającego co do rażąco niskiej ceny, Zama-
wiający wzywa Wykonawcę do wyjaśnień. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie zło-
żył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że 
oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

7. W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują mu 
środki ochrony prawnej. 

 
VI. KRYTERIA OCENY OFERTY:  

1. Kryteria oceny 

a) Cena usługi – 80%, maksymalna liczba punktów możliwa do otrzymania to 80 pkt.  

Określenie ilości punktów jaką dany Wykonawca uzyska za ten element oceny przeprowa-

dzone zostanie wg następującego wzoru: 

 

Ilość punktów= 
Najniższa cena w postępo-

waniu x 80 
Cena Wykonawcy 

 

W przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą ocenie podlegać będzie 

cena netto łącznie, a w przypadku osób fizycznych koszt całkowity oferty cenowej. 

  

b) Doświadczenie 

Kryterium doświadczenia oceniane będzie na podstawie oświadczenia złożonego przez 
Wykonawcę dotyczącego liczby godzin w trakcie, których wskazane przez niego minimum 3 
(trzy) osoby realizowały zajęcia dydaktyczne z przedmiotów technicznych/przyrodniczych 
dla uczniów szkół podstawowych i/lub gimnajzlnych, w okresie ostatnich 3 lat przed 
terminem składania ofert, gdzie 1h rozumiana jest jako 45 min. Kryterium punktowane 
będzie następująco: 

 0 – 29h – 0 pkt 

 30 – 90h – 5 pkt 

 91 – 150h – 10 pkt 



 

St
ro

n
a6

 

 151 – 210h – 15 pkt 

 211 i więcej h – 20 pkt. 

Zamawiający na potrzeby obliczenia kryterium oceny ofert będzie uwzględniał osobę 

posiadającą najmniejsze doświadczenie 

Maksymalna liczba punktów możliwa do otrzymania to 20 pkt. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do dostarczenia 
dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium. Dopuszcza się możliwość 
uzupełnienia oferty na wezwanie Zamawiającego. 
 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zdobędzie największą ilość punktów. 

 
VII. ZAWARTOŚĆ OFERTY: 

1. Nazwa i adres Wykonawcy. 
2. Oferta należy przygotować zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszego zapytania stanowią-

cego jednocześnie Załącznik nr 1 oraz załącznikiem nr 2 – Wykazem osób. 
3. Termin złożenia oferty: do 12 września 2016 roku, do końca dnia (przy czym oferty składane 

osobiście lub za pomocą poczty muszą być złożone w godzinach funkcjonowania Zamawiające-
go, tj. od godz.9.00 do godz. 17.00).Ofertę należy złożyć elektronicznie przesyłając na adres 
mailowy:  ewa.bednarek @malyinzynier.pl, za pośrednictwem poczty, lub osobiście składając w 
biurze projektu: Mały Inżynier Ewa Bednarek, ul. Kulczyńskiego 8a, 02-777 Warszawa, do dnia 
12.09.2016 r. do godziny 17:00.  
 

VIII. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO:  
1. Niniejsze zapytanie ofertowe zostanie ogłoszone i upublicznione: 

a) w biurze projektu,  
b) na stronie internetowej www.malyinzynier.pl. 

2. Postępowanie o udzielanie zamówienia jest prowadzone jest w trybie określonym w rozdziale 

6.5.3. Szczególne warunki realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą kon-

kurencyjności, dokumentu „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Eu-

ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Fun-

duszu Spójności na lata 2014-2020” (wersja z dnia 10.04.2015). 

3. Osobą uprawnioną do udzielania informacji jest Ewa Bednarek, tel. 792 505 607,  
e-mail: ewa.bednarek@malyinzynier.pl. 

4. O wyborze Wykonawcy Zamawiający poinformuje na piśmie wszystkie podmioty biorące udział 

w postępowaniu. 

5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej 

www.malyinzynier.pl. 

  

IX. DODATKOWE WYMAGANIA: 
1. Wykonawca po ewentualnym złożeniu zamówienia zobowiąże się do udostępnienia dokumen-

tów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia Instytucjom Kontrolnym, w tym Instytucji 
Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na la-
ta 2014-2020. 
 

X. UWAGI KOŃCOWE: 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, do 

momentu wyboru ofert. 
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
3. W związku z faktem, że Zamawiający rozpoczął realizację Projektu na własne ryzyko, tj. przed 

podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu, Wykonawca przyjmuje do wiadomości i ak-

mailto:projekty@malyinzynier.pl
mailto:ewa.bednarek@malyinzynier.pl
http://www.malyinzynier.pl/
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ceptuje, że w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą, Zamawiającemu przysługiwać będzie 
prawo do jej wypowiedzenia do dnia 30.10.2016r, o każdym czasie z zachowaniem 3-dniowego 
okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie skuteczne będzie w przypadku przekazania go pocztą 
(decyduje data odbioru) lub pocztą elektroniczną na adres Wykonawcy (decyduje data wysła-
nia wiadomości). W takiej sytuacji Wykonawcy przysługiwać będzie wyłącznie wynagrodzenie 
za zajęcia zrealizowane w terminie do rozwiązania umowy. 

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że 
uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wy-
magają zachowania formy pisemnej. 

5. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w 
postępowaniu. 

6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji z Wykonawcą, który złożył ofertę naj-

korzystniejszą,. 
8. Ostateczny wybór Wykonawcy, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po zakończeniu 

ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną powyżej. 
9. Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpa-

trzone. 
10. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują 

im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego. 
11. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie 

analizy dokumentów i materiałów, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać 
będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedsta-
wionych przez Wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji. 

13. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od otwarcia ofert 
14. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady kon-

kurencyjności zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości za-
mówienia określonego w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z 
przedmiotem zamówienia podstawowego oraz możliwość udzielenia takiego zamówienia zo-
stała przewidziana w zapytaniu ofertowym oraz w umowie z Wykonawcą.  

15. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnie-
nia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy zostaną poinformowani 
o nowym terminie składania ofert. Wykonawcy zostaną powiadomieni o dokonanej zmianie 
treści zapytania ofertowego 

16. Zamawiający zastrzega, że Wykonawcy mogą zadawać pytania najpóźniej do dnia 8.09.2016 
roku, do godz. 14.00. 

 
 
 
 
 
 


