
 

 
 

  Kaniów, 16.05.2022r. 

  

STOWARZYSZENIE DZIAŁAJĄCE POD NAZWĄ  
Stowarzyszenie Śląski Klaster Lotniczy 
z siedzibą w Kaniowie (43-512) przy ul. Stefana Kóski 43 
NIP: 5472085992 
REGON: 24086188  
KRS: 257988 
Adres strony internetowej: http://aerosilesia.eu/  
e-mail: przetargi@aerosilesia.eu 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4 
Dotyczy zamówienia na: samoloty dyspozycyjne, jednosilnikowe, dwumiejscowe, o konstrukcji 

dolnopłatowej w ilości szt.2, o zasięgu minimum 1 000 km lub 7 godzin, pułap do 4 000 m, maksymalnej 
masie startowej do 750 kg, w ramach projektu pod nazwą: „Rozwój potencjału Śląskiego Klastra Lotniczego 

poprzez rozszerzenie jego oferty w zakresie innowacyjnych produktów i usług oferowanych członkom 
klastra.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i 

potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla 
przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.7. Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych 

 
I. ZAMAWIAJĄCY: 

 
Stowarzyszenie Śląski Klaster Lotniczy 
z siedzibą w Kaniowie (43-512) przy ul. Stefana Kóski 43 
NIP: 5472085992 
REGON: 24086188  
KRS: 257988 

 
   

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiot zamówienia:  Samolot jednosilnikowy, dwumiejscowy (według załączonej specyfikacji - 
dla samolotu w klasie NVFR) – w ilości dwóch (2) sztuk 
Rodzaj zamówienia:  Dostawa 
Kod CPV (numer i nazwa):  34711100-5 samoloty 
 
Zwięzły opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest  samolot jednosilnikowy, o zmiennym skoku śmigła, dwumiejscowy, o zasięgu 
minimalnym 1 000 km lub 7 godzin, na pułapie do 4 000 m, prędkości przelotowej minimum 200km/h, 
maksymalnej masie startowej do 750kg, z możliwością startu i lądowania z krótkich lotnisk o nawierzchni 
utwardzonej oraz trawiastej (aeroklubowych, przyzakładowych oraz lądowisk) z możliwością zasilania (oprócz 
energii elektrycznej) tradycyjnym paliwem samochodowym, wyposażonych w awionikę typu „glass cockpit”, 
umożliwiającą wykonywanie lotów nocnych. Samolot musi być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 roku. 



 

 
 

Ponieważ przedmiotem zamówienia są w szt. Samolotów, ich łączny nalot nie może być wyższy niż 1500h.  
 
Zamówienie dotyczy ilości dwóch (2) sztuk.  
 
Oferent zobowiązany jest zapewnić minimalny 24 miesięczny okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady 
fizyczne i prawne, licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego pisemnym protokołem 
odbioru końcowego przedmiotu zamówienia..   Żadne postanowienia oferty, postanowień zawartej umowy w 
skutek rozstrzygnięcia postępowania lub warunków gwarancji nie mogą modyfikować na niekorzyść 
Zamawiającego jego uprawnień wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Postanowienia gwarancji 
jakości nie mogą uzależniać obowiązywania gwarancji jakości od spełnienia jakichkolwiek odpłatnych 
świadczeń przez Zamawiającego. 

 
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia przedstawia dokumentacja techniczna, stanowiąca Załączniki 
do niniejszego Zapytania Ofertowego w postaci: 
1. Specyfikacja dla samolotu w klasie NVFR – zał.1 
 
Wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym parametry, zakresy, ilości itp. są wartościami 
minimalnymi, których wymaga Zamawiający. Wykonawca może zaoferować wartości lepsze.  
 
Jeżeli opis przedmiotu zamówienia zawiera jakiekolwiek odniesienia do znaków towarowych, patentów 
lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane 
przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wszelkich innych rozwiązań, 
materiałów, produktów równoważnych jeżeli wykonawca udowodni w swojej ofercie, że proponowane 
rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.  

 
III. TERMIN REALIZACJI UMOWY 

 
Termin realizacji umowy (wykonania zamówienia): nie później niż do dnia 30.08.2022 

Termin realizacji umowy stanowi kryterium oceny ofert i może być krótszy w skutek wartości podanej 
przez Wykonawcę. 

 
 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki: 
 

1. Posiadają niezbędne (wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa) kwalifikacje 
zawodowe/uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym 
przedmiotowi zamówienia; 

 
celem spełnienia warunku opisanego w pkt. 1 powyżej Zamawiający wymaga stosownego oświadczenia 
Wykonawcy złożonego w treści oferty. 

 
2. posiadają odpowiednie zasoby (potencjał) osobowe do prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia tj. dysponują min. 1 osobą posiadającą doświadczenie zawodowe min. 5 lat w obszarze 



 

 
 

serwisowania maszyn powietrznych (statków powietrznych) będących przedmiotem niniejszego 
postępowania lub podobnych. 

3. posiadają odpowiednie doświadczenie dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia tj.  
wykażą prawidłowe zrealizowanie min. 3 (trzech) zamówień na dostawę maszyn powietrznych 
(statków powietrznych) będących przedmiotem niniejszego postępowania lub o podobnym 
charakterze (o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto każdy w przeciągu 5  lat od dnia 
złożenia oferty, a jeżeli okres działalności Wykonawcy jest krótszy- w tym okresie; 

4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia we 
wskazanym terminie. 
 

celem spełnienia warunków opisanych w pkt. 2-4 Zamawiający wymaga załączenia do oferty 
odpowiednio: 
 
ad. 2 wykazu osób (załącznik nr 4. do zapytania ofertowego); 
ad. 3 wykazu doświadczenia (załącznik nr 5 do zapytania ofertowego). Celem spełnienia warunku, o 
którym mowa w pkt. 3 Zamawiający wymaga dodatkowo przedstawienia referencji (pochodzących od 
podmiotów zamawiających) potwierdzających, że wskazane w wykazie doświadczenia prace zostały 
zrealizowane prawidłowo; 

 
Z treści załączonych dokumentów do oferty musi jednoznacznie wynikać, iż wymagane warunki 
Wykonawca spełnia. Ocena będzie dokonywana wyłącznie w sposób dwojaki tj. „spełnia” albo „nie 
spełnia”. 
 
W przypadku Wykonawców dwóch lub więcej wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający uzna za spełnione ww. warunki dotyczące zdolności technicznej i zawodowej (pkt. 1, 2 i 3 
Powyżej) oraz zdolności finansowej (pkt. 4 powyżej), jeżeli jego spełnienie wykażą Wykonawcy oceniani 
w sposób łączny, tj. jeden Wykonawca może spełnić wszystkie warunki samodzielnie lub przedstawione 
zasoby poszczególnych Wykonawców mogą ulec zsumowaniu celem spełnienia warunków łącznie. 
 
Oferta Wykonawcy nie spełniająca ww. warunków będzie podlegać odrzuceniu. 

 
 
 

V. KRYTERIA WYBORU OFERTY 
 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami: 
Lp. kryteria oceny ofert  Waga  maksymalna liczba 

punktów 
A. Cena netto w PLN lub 

innej walucie * 
60 % 60 

B. Okres gwarancji i 
rękojmi 

20 % 20 

C. Termin wykonania 
zamówienia 

20 %  20 

 



 

 
 

*w przypadku podania ceny w walucie obcej, na potrzeby oceny ofert przeliczenie nastąpi wg kursu 
średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia otwarcia ofert, a w przypadku braku publikacji w tym 
dniu kursów walut, z pierwszego dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert, w którym kursy te zostały 
opublikowane. 
 
 
 
 
 
 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY  
 

Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:  
 
Ocena = A + B + C, gdzie:  
 
 
Ad. A. Kryterium Cena netto (w PLN lub innej walucie).  
 
Kryterium zostanie obliczone wg następującego wzoru: (najniższa zaproponowana cena netto za 
wykonanie przedmiotu zamówienia spośród ofert ocenianych / cena badanej oferty netto za wykonanie 
przedmiotu zamówienia) x 60 
 
Przy czym, jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić 
będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, w 
szczególności jeżeli cena netto będzie niższa o 30% od oszacowanej wartości zamówienia przez 
Zamawiającego lub średniej arytmetycznej cen wszystkich pozostałych ofert, Zamawiający może zwrócić 
się do oferenta o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów oferty mających 
wpływ na wysokość ceny. 
 
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.  
 
Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności 
oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające 
warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz 
wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę 
wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi 
dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.  
 
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 60 punktów.  

 
Ad. B Kryterium Okres gwarancji i rękojmi – podany w miesiącach. 
 
Kryterium zostanie obliczone wg następującego wzoru: (okres gwarancji i rękojmi zaproponowany w 
ofercie ocenianej / najdłuższy zaproponowany okres gwarancji i rękojmi spośród ofert ocenianych) x 20  



 

 
 

 
Przy czym okres gwarancji i rękojmi musi zostać podany w pełnych miesiącach za pomocą pełnych cyfr 
lub liczb.  Okres gwarancji i rękojmi nie może być krótszy niż 24 miesiące liczony od dnia dokonania 
odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego pisemnym protokołem odbioru końcowego. 
 
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 20 punktów. 

 
Ad. C Kryterium Termin wykonania zamówienia – podany w tygodniach i liczony od dnia podpisania 
umowy. 

 
Kryterium zostanie obliczone wg następującego wzoru: (najkrótszy termin wykonania zamówienia 
spośród ofert ocenianych / termin wykonania zamówienia w ofercie ocenianej) x 20 

 
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 20 punktów.  

 
 Zamawiający przewiduje podpisanie umowy w miesiącu: czerwiec 2022. 
 
      Łączna ocena ofert:  

 
1. Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium A, Kryterium B i Kryterium C zostaną dodane 

do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może 
uzyskać maksymalnie 100 pkt.  

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w łącznej 
ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium A, B i C). Punkty będą 
liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

3. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć 
umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno 
najwyższą liczbę punktów. 
 

 
VII. DOKUMENTY JAKICH WYMAGA ZAMAWIAJĄCY WRAZ ZE ZŁOŻENIEM OFERTY 

 
Wykonawca, aby mógł ubiegać się o udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia musi złożyć następujące 
dokumenty:  

 
1. Ofertę zawierającą wszystkie niezbędne informacje i oświadczenia wymagające przez Zamawiającego.  

 
Zamawiający umożliwia i zaleca Wykonawcom składanie oferty z użyciem Formularza – załącznik nr 1 
do zapytania ofertowego. 
 

2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 
– załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 
 

3. Wykaz osób wskazujący na spełnienie warunków udziału w postępowaniu (r. IV pkt. 2 zapytania). 
 



 

 
 

4. Wykaz doświadczenia wskazujący na spełnienie warunków udziału w postępowaniu (r. IV pkt. 3 
zapytania). 
 

5. Referencje potwierdzające wskazany wykaz doświadczenia (r. IV pkt. 3 zapytania). 
 

6. Dodatkowo, wyłącznie o ile dotyczy w danym przypadku, pełnomocnictwo potwierdzające 
uprawnienie do reprezentacji wykonawcy. 
 

7. Dodatkowo, wyłącznie w przypadku przedsiębiorstw zagranicznych dokument potwierdzający zasady 
reprezentacji Wykonawcy pochodzący z rejestru przedsiębiorców/handlowego lub innego podobnego 
właściwego dla Państwa siedziby Wykonawcy, przetłumaczony na język polski. 
 

 
 
 
 
 

VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT  
  

1. Wykonawca powinien zaoferować konkretny przedmiot zamówienia wskazując producenta, model, 
rozwiązania, koncepcje, materiały i/lub inne niezbędne oznaczenie pozwalające Zamawiającemu na 
dokonanie oceny oferty. Do oferty należy dołączyć stosowny opis/specyfikację pozwalającą 
Zamawiającemu dokonać oceny czy zaoferowany przedmiot jest zgodny z jego wymaganiami wskazanymi 
w opisie przedmiotu zamówienia.   

 
2. Oferta powinna: 

- być opatrzona pieczątką firmową lub w inny sposób jednoznacznie identyfikować Wykonawcę, 
- zawierać dane kontaktowe Wykonawcy, 
- wskazywać 60 dniowy okres związania ofertą od daty jej złożenia, 
- zawierać załączniki, o których mowa w rozdziale VII powyżej, 
- być podpisana w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej podpis (np. czytelny podpis lub popis i 
pieczątka imienna), przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (osoby prawne) lub przez 
Wykonawcę (osoby fizyczne) lub należycie umocowanego pełnomocnika.  

3. Oferta może być złożona w następujących formach:  
 

a) Dokumentowej – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: piotr.kowalski@aerosielsia.eu (w 
formacie pdf w formie skanu podpisanego oryginału oferty sporządzonej zgodnie z innymi wymaganiami 
przewidzianymi dla sporządzania ofert w niniejszym postępowaniu). Zamawiający może żądać w każdym 
czasie przedstawienia oryginału oferty wraz z wszystkimi jej załącznikami. 

 
b) Pisemnej – za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:  

 
Stowarzyszenie Śląski Klaster Lotniczy 
z siedzibą w Kaniowie (43-512) przy ul. Stefana Kóski 43 
z dopiskiem „OFERTA W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4” 



 

 
 

 
c) Za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności 

  
TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: do dnia 03.06.2022 r. do godz 12:00 

 
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 
7. Wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty.  
8. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę, 
9. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. 
10. Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia oferty zawierającej rażąco niską cenę na zasadach opisanych 

w rozdziale 6 Kryterium Cena niniejszego zapytania ofertowego.  
11. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.  
12. Zamawiający nie przewiduje możliwość składania ofert częściowych. 
 
 

IX. Informacje dodatkowe. 
 

1. Dodatkowych informacji udziela Piotr Kowalski pod numerem telefonu +48 533 911 300 oraz adresem email: 
piotr.kowalski@aerosilesia.eu 
2. Zamawiający wyklucza z postępowania podmioty powiązane z nim kapitałowo lub osobowo. 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 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 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, 
e) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do 
bezstronności tych osób. 

3. Zamawiający może wykluczyć z postępowania Wykonawcę: 
a) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
b) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania ofert 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; 

c) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub 
sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w 
innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia 
tej procedury; 



 

 
 

d) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 
szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub 
nienależycie wykonał zamówienie uzyskane w ramach Prawa Zamówień Publicznych lub Zasady 
Konkurencyjności, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

e) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie 
wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy 
zawartej w ramach Prawa Zamówień Publicznych lub Zasady Konkurencyjności, co doprowadziło do 
wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji 
uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 

f) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, co mogło 
mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych środków 
dowodowych. 

Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy. 
4. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 
5. W przypadkach, o których mowa w pkt. 3 lit. b) i c) powyżej, Zamawiający może nie wykluczać Wykonawcy, jeżeli 

wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy kwota zaległych podatków lub 
składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa Wykonawcy jest 
wystarczająca do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia. 

6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w pkt. 3 lit. od c) do f) powyżej, jeżeli 
udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 
a) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej swoim nieprawidłowym postępowaniem, w 
tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 
b) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane ze swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz 
spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami lub 
zamawiającym; 
c) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszemu 
nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 
- zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie 
wykonawcy, 
- zreorganizował personel, 
- wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 
- utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji 
lub standardów, 
- wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, 
wewnętrznych regulacji lub standardów. 

7. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 6 powyżej są wystarczające 
do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte 
przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 6 powyżej, nie są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 
 
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania 
przyczyny. 



 

 
 

9. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia płatności tytułem zaliczek na poczet realizacji umowy jednak 
nie więcej niż do 80% wartości zamówienia wynikającej z umowy. 
10. Zawarta umowa w skutek przeprowadzonego postępowania będzie zawierać m.in. kary umowne za 
konkretne przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy; klauzulę umożliwiającą 
Zamawiającemu dochodzenie odszkodowania na pokrycie szkody o wartości przekraczającej wartość 
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych; klauzulę rozwiązywania sporów przez Sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. Dniem wykonania przedmiotu zamówienia będzie dzień jego protokolarnego odbioru 
przez Zamawiającego. 
 
 
X. WARUNKI I ZMIANY UMOWY  

 
Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego 
postępowania umowy po jej zawarciu. Ewentualne zmiany postanowień umowy będą zawierane w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany nieistotne mogą zostać wprowadzone w każdym czasie. Zmiany 
istotne w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy będą mogły zostać 
wprowadzone w następujących przypadkach i na następujących zasadach:  

● w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie niezbędnym dla 
dostosowania umowy do zmienionych przepisów, 

● w przypadku zmiany umowy o dofinansowanie, w zakresie niezbędnym dla dostosowania niniejszej umowy 
do umowy o dofinansowanie lub zasad realizacji projektu, 

● w przypadku zaistnienia działania siły wyższej rozumianej jako niemożliwych do przewidzenia w momencie 
zawarcia umowy, niezależnych od Wykonawcy okoliczności faktycznych, prawnych, ekonomicznych, 
organizacyjnych lub innych, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności i którym nie mogła 
zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności skutkujących brakiem możliwości 
należytego wykonania zawartej umowy, zwłaszcza w zakresie terminu jej wykonania, 

● w przypadku zmiany w zakresie parametrów jakościowych, technicznych, wydajności lub innych przedmiotu 
zamówienia, na takie równoważne lub lepsze w przypadku, gdy zaoferowanie parametrów identycznych jak 
w ofercie Wykonawcy nie będzie możliwe z przyczyn za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności i 
których nie mógł przewidzieć działając z należytą starannością.  

 
Każdy wniosek o zmianę umowy winien zawierać szczegółowe uzasadnienie. 
 
Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności z wyłączeniem przypadków określonych w umowie. 
 
Ponadto zmiany będą mogły zostać wprowadzone w sytuacjach, o których mowa w pkt 20) podrozdz. 6.5.2. 
Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2020 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020. 

 
XI. ZAŁĄCZNIKI  
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.  
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – 

załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 



 

 
 

3. Specyfikacja – załącznik numer 2 do zapytania ofertowego 
4. Wykaz  doświadczenia – załącznik numer 4 do zapytania ofertowego 
5. Wykaz osób – załącznik numer 5 do zapytania ofertowego 

 
 
 
 

 
W imieniu Zamawiającego 

 

 
Jarosław Bulanda 

 


