Barak, dnia 28.03.2022 r.

Zamawiający:
SIGMA Spółka Akcyjna
Barak 6
21-002 Jastków
NIP: 7131045797
REGON: 430682044
KRS: 0000028577
tel.: 692 827 128
e-mail: justyna.szabat@sigmasa.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.2/2022
NA ŚWIADCZENIE USŁUG ORGANIZACYJNYCH W ZWIĄZKU
Z UDZIAŁEM FIRMY SIGMA S.A. W TARGACH METAL SHOW & TIB
ROMEXPO (11-14 MAJ 2022 R.)
W BUKARESZCIE

I.

Postanowienia ogólne:
1. Niniejsze Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie zasady konkurencyjności,
o której mowa w Rozdziale 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, wydanych przez Ministra
Rozwoju (dalej zwane Wytycznymi horyzontalnymi).
Wytyczne horyzontalne, do których odwołuje się niniejsze zapytanie ofertowe,
publikowane są na stronie internetowej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).
2. Zamówienie objęte przedmiotowym postępowaniem jest finansowane w ramach
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska
Zapytanie ofertowe.
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Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, tytuł projektu: Internacjonalizacja
przedsiębiorstwa SIGMA S.A. poprzez przygotowanie do wdrożenia Modelu
biznesowego Internacjonalizacji.
3. Miejsce publikacji zapytania ofertowego: Baza Konkurencyjności; adres strony
internetowej:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
oraz
www.sigmasa.pl.
4. Rodzaj zamówienia: usługa.
5. Użyte w niniejszym zapytaniu ofertowym skróty oznaczają:
• Zamawiający – SIGMA Spółka Akcyjna, Barak 6, 21-002 Jastków
• Zapytanie – niniejsze Zapytanie ofertowe,
• Wykonawca – osoba fizyczna niebędącą personelem projektu w rozumieniu
wytycznych horyzontalnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje realizację robót budowlanych,
określone produkty lub usługi na rynku lub zawarła umowę w sprawie realizacji
zamówienia w projekcie realizowanym w ramach programu operacyjnego.
II.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług organizacyjnych w związku
z udziałem firmy SIGMA S.A. w targach Metal Show & TIB Romexpo (11-14 maja
2022 r.) w Bukareszcie na terenie Rumunii. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
został zawarty w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania – opis przedmiotu
zamówienia.
Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV:
79950000-8 - Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

III.

Oferty częściowe:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Przedmiotem
zamówienia jest bowiem wykonanie usługi – budowa i obsługa stoiska targowego
podczas jednego wydarzenia. Dopuszczenie możliwości składania ofert częściowych
wiązałoby się z nadmiernymi trudnościami technicznymi i organizacyjnymi ale również
znacznie wyższymi kosztami wykonania przedmiotowej usługi.

IV.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
Targi odbywają się w dniach 11-14 maja 2022 r. Wykonawca zobowiązany będzie do
udostępnienia w pełni zmontowanego i wyposażonego stoiska Zamawiającemu nie
później niż do dnia 9 maja 2022 r. Natomiast demontaż stoiska, instalacji elektrycznej,
wodno-kanalizacyjnej – odbyć się ma zgodnie z warunkami i wytycznymi organizatora
targów do dnia 17 maja 2022 r.
Zapytanie ofertowe.
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V.

Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania
O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie
są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
4) 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.
Zamawiający wskazuje, że Zamawiający prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej
(KRS: 0000028577). Procedurę wyboru Wykonawcy przeprowadzać będą: Justyna
Szabat i Paweł Hajduk.

1.

2.
3.

4.

Uwaga:
Zgodnie z Wytycznymi horyzontalnymi, zamówienia nie mogą być udzielane
podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Ustalanie, że
Wykonawca jest powiązany osobowo lub kapitałowo w rozumieniu niniejszego
postanowienia, powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
W przypadku składania oferty wspólnej brak powiązań osobowych i kapitałowych
z Zamawiającym wykazać musi każdy z Wykonawców składających ofertę wspólnie.
Weryfikacja braku powiązań osobowych lub kapitałowych nastąpi w oparciu
o oświadczenie Wykonawcy o braku ww. powiązań osobowych lub kapitałowych
z Zamawiającym (według Załącznika nr 3 do Zapytania).
W sytuacji wystąpienia któregokolwiek z powiązań, o których mowa powyżej,
Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z postępowania.

VI.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

VII.

Informacja na temat dokumentów i oświadczeń jakie należy złożyć wraz z ofertą

Zapytanie ofertowe.
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1. Wraz z ofertą sporządzoną zgodnie z wzorem formularza cenowego stanowiącym
Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania (oferta musi uwzględniać główne pozycje
formularza cenowego), Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku
powiązań osobowych lub kapitałowych sporządzone zgodnie z wzorem oświadczenia
stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania.
2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie niniejszego zamówienia (konsorcja, spółki cywilne), Wykonawcy ci składają
poza dokumentami wymienionymi w ustępie 1, pełnomocnictwo do reprezentowania
ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
3. Jeżeli oferta nie będzie podpisana przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub
innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty należy
załączyć pełnomocnictwo upoważniające tę osobę do reprezentowania Wykonawcy
i składania w jej imieniu oświadczeń woli. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie
wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e.
4. W przypadku składania oferty wspólnej, oferta składana jest przez pełnomocnika
Wykonawców ubiegających się wspólnie o niniejsze zamówienie. Oświadczenie o braku
powiązań osobowych lub kapitałowych składane jest natomiast osobno przez każdego
z Wykonawców ubiegających się wspólnie o niniejsze zamówienie.
VIII.

Termin oraz sposób złożenia oferty
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej. Złożenie jej w innej formie spowoduje
odrzucenie oferty.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim bądź angielskim, na komputerze,
maszynie do pisania lub ręcznie (długopisem lub piórem), pismem czytelnym.
3. Oferta oraz załączone do niej dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby
upoważnione do składania w imieniu Wykonawcy oświadczeń woli, czyli musi być
opatrzona własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby przez niego
upoważnionej. Podpis musi być czytelny, pozwalający na identyfikację osoby
podpisującej ofertę. W razie złożenia podpisu nieczytelnego, obok złożonego
nieczytelnego podpisu, powinna być przystawiona pieczątka zawierająca imię
i nazwisko osoby podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada
pieczątki imiennej, powinien na dokumentach złożyć własnoręczny podpis, z którego
jednoznacznie wynika brzmienie nazwiska, umożliwiające identyfikację osoby
składającej podpis. Oferta może być także podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym zgodnym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług
zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz
uchylającym dyrektywę 1999/93/WE.
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4. Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę. W przypadku złożenia kilku ofert, wszystkie
oferty zostaną odrzucone i nie wezmą udziału w postępowaniu.
5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
6. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby
upoważnionej.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty za pośrednictwem poczty
elektronicznej e-mail jak również za pośrednictwem faxu. Oferty złożone e-mailem jak
również faxem nie będą rozpatrywane, a tym samym nie wezmą udziału w niniejszym
postępowaniu.
8. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób niebudzący wątpliwości
zastrzec, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazywać, że zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być
umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone
(dotyczy oferty składanej w formie papierowej). Natomiast w przypadku składania
oferty elektronicznie, dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy
umieścić w osobnym pliku, zaś plik należy nazwać „tajemnica przedsiębiorstwa”.
Wykonawca nie może zastrzec informacji takich jak: nazwa (firma) i adres
Wykonawcy, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji, warunków płatności.
9. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego (SIGMA Spółka Akcyjna, Barak 6,
21-002 Jastków), lub złożyć za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności (adres strony
internetowej:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl)
w ogłoszonym niniejszym Zapytaniu, zgodnie z wymaganiami określonymi w instrukcji
użytkownika.
10. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym
opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia
opakowania (dotyczy oferty składanej w formie papierowej).
11. Ofertę należy złożyć do dnia 05 kwietnia 2022 r. do godz. 14.00.
12. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do
złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub
wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem
nieważności przed upływem terminu składania ofert. Zmieniona oferta powinna być
opakowana tak jak oferta (dotyczy oferty składanej w formie papierowej).
Zagadnienia dotyczące zmiany i wycofania oferty składanej elektronicznie określa
instrukcja użytkownika dostępna na stronie internetowej: https://archiwumbazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction.
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13. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. Wykonawcy,
którzy złożą oferty po terminie, zostaną pisemnie poinformowani o przyczynach
pozostawienia ich ofert bez rozpatrzenia.
14. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina
wpływu oferty do Zamawiającego lub do Bazy Konkurencyjności (w zależności od
sposobu złożenia oferty).
15. Oferty złożone po terminie nie będą zwracane Wykonawcom – będą one
archiwizowane przez Zamawiającego w związku z koniecznością poddania się
kontrolom, badającym prawidłowość realizacji projektu objętego wsparciem
publicznym.
IX.
1.
2.
3.
4.

X.
1.

2.

3.
4.

5.

Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego
zapytania ofertowego
Cena oferty musi być podana przez Wykonawcę w walucie polskiej (PLN) lub w euro
(EUR).
W przypadku udzielenia zamówienia, rozliczenia Zamawiającego z Wykonawcą będą
realizowane w złotówkach lub w euro.
W przypadku złożenia oferty w walucie euro rozliczenia wynikające z zawartej umowy
także będą dokonywane w tej walucie.
W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę w walucie euro, w celu porównania ofert
Zamawiający przeliczy cenę oferty na złotówki według średniego kursu NBP z dnia
wyboru oferty.
Opis sposobu obliczenia ceny
Wykonawca zobowiązany jest podać w składanej ofercie całkowitą cenę ofertową
(netto) obejmującą realizację całości zamówienia w złotych polskich lub w euro, stawkę
podatku VAT oraz cenę brutto.
Wykonawca obliczy cenę ofertową w oparciu o informacje zawarte w niniejszym
Zapytaniu. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne do
należytego wykonania zamówienia.
Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna. Nie dopuszcza się
wariantowości cen.
Wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia jak również
ewentualne upusty i rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona
cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności
dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
Wszelkie obliczenia należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy/pełnych
eurocentów (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej
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0,5 grosza/eurocenta pomija się, a końcówki 0,5 grosza/eurocenta i wyższe zaokrągla
się do 1 grosza/eurocenta).
6. Jeżeli cena podana w formularzu cenowym liczbą nie będzie odpowiadać cenie podanej
słownie, Zamawiający przyjmie za prawidłową cenę podaną słownie przyjmując za cenę
wyjściową – cenę netto podaną słownie.
7. Z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, wyłoniony Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, w rozumieniu art. 632 ustawy Kodeks cywilny.
XI.

Kryteria oceny złożonych ofert
Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty Wykonawców, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania i które nie podlegają odrzuceniu z postępowania. Przy ocenie
złożonych ofert Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:
Cena netto - 100%
W kryterium tym oferty będą ocenione na podstawie następującego wzoru:
Cena netto oferty najtańszej
—————————————— x 100 = liczba punktów
Cena netto oferty badanej
Przez cenę netto Zamawiający rozumie łączną cenę wykonania przedmiotu zamówienia,
bez podatku od towarów i usług (VAT).
Uwaga:
1. Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów.
2. Zamawiający będzie przyznawał punkty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.
3. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

XII.

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz udzielanie
informacji
1. Każdy Wykonawca zainteresowany złożeniem oferty w niniejszym postępowaniu może
zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zawartych w Zapytaniu oraz jego
załącznikach.
2. Pytania muszą być przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail:
justyna.szabat@sigmasa.pl lub za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności. Zamawiający
nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi na pytania, które wpłyną później niż 3 dni
przed upływem terminu składania ofert.
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3. Wyjaśnienia treści Zapytania i/lub ewentualne zmiany treści Zapytania będą przesyłane
Wykonawcy
składającemu
pytanie
oraz
publikowane
na
stronie
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, w miejscu publikacji
Zapytania.
4. W niniejszym postępowaniu komunikacja (wszelkie zawiadomienia, oświadczenia,
wnioski oraz informacje) między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe,
osobiście, za pośrednictwem posłańca, lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
z zastrzeżeniem oferty oraz oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw wymienionych
w rozdz. VII zapytania, które należy złożyć w sposób określony w rozdziale VIII ust. 10
Zapytania.
XIII. Tryb oceny ofert i ogłoszenia wyników
1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo w rozumieniu wytycznych horyzontalnych.
2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) będzie złożona w niewłaściwej formie,
2) jej treść nie będzie odpowiadała treści Zapytania ofertowego,
3) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
4) zawiera rażąco niską cenę.
3. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia treści złożonej oferty, jednak
wyjaśnienia nie mogą prowadzić do negocjacji lub zmiany treści oferty.
4. Zamawiający, w toku badania i oceny ofert zastrzega sobie możliwość jednokrotnego
wezwania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów (pełnomocnictwa oraz
oświadczenia dot. powiązań osobowych i kapitałowych), pod warunkiem, że oferta nie
podlega odrzuceniu.
5. Zamawiający może również zwracać się z prośbami o poprawienie oczywistych omyłek
pisarskich i omyłek rachunkowych.
6. Jeżeli zaoferowana cena będzie wydawać się rażąco niska w stosunku do przedmiotu
zamówienia i będzie budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu,
Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień co do podstaw oszacowania
ceny.
7. Zamawiający w każdym przypadku wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień, jeżeli
zaoferowana przez niego cena będzie niższa o co najmniej 30% od średniej
arytmetycznej wartości ofert złożonych w postępowaniu.
8. W powołanych powyżej przypadkach Zamawiający wezwie Wykonawcę do
szczegółowego określenia podstaw oszacowania ceny zaoferowanej w złożonej ofercie.
Zapytanie ofertowe.
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9. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub
wyjaśnienia wykażą, iż Wykonawca zamierzał wykonać przedmiot zamówienia lub jego
część, odwołując się do rażąco niskiej ceny, Zamawiający odrzuci ofertę. W takim
przypadku, Wykonawca otrzyma informację o odrzuceniu jego oferty, wraz
z uzasadnieniem.
10. W przypadku, gdyby Wykonawca wezwany do określenia podstaw oszacowania ceny
dokonał zmiany swojej oferty, oferta ta zostanie odrzucona.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych
i informacji.
12. Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania
w formie elektronicznej, na adres e-mail wskazany w ofercie bądź na adres pocztowy.
Informacja o wynikach postępowania zostanie również opublikowana w Bazie
Konkurencyjności,
na
stronie
internetowej
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
13. Postanowienia Wytycznych horyzontalnych nie przewidują procedury odwoławczej od
wyniku postępowania prowadzonego zgodnie z zasadami konkurencyjności.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia Zapytania bez ponoszenia
jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych oraz zakończenia postępowania bez
podania przyczyny na każdym etapie postępowania, w szczególności, gdy kwota
najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość środków, jakie Zamawiający może
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przystępując do postępowania, Wykonawcy
akceptują tak określone uprawnienie Zamawiającego.
XIV. Pozostałe informacje
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania, przed
upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub
uzupełnieniu treści Zapytania zostanie opublikowana w miejscach publikacji Zapytania.
2. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania będą istotne i będą miały
wpływ na sporządzenie oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas
potrzebny na dokonanie zmian w ofercie lub sporządzenie nowych ofert.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (wyznaczony
przez Zamawiającego dzień składania ofert, jest pierwszym dniem związania ofertą).
5. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Zapytanie ofertowe.
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6. W wyniku postępowania Zamawiający może zawrzeć umowę na realizację przedmiotu
zamówienia z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Wybór
oferty najkorzystniejszej nie oznacza zaciągnięcia zobowiązania przez Zamawiającego
do zawarcia umowy z Wykonawcą.
7. W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe
jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, którego oferta uzyskała kolejną
najwyższą liczbę punktów.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w rozdz. 6.5 pkt 7 g
wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.
9. Zamawiający nie wyklucza realizacji przedmiotowego zamówienia przy udziale
podwykonawcy/podwykonawców.
10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania i złożenia oferty ani udziału
w niniejszym postępowaniu.
11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o przedmiotowe zamówienie zobowiązani będą
przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy (lecz przed jej
zawarciem) umowę regulującą ich współpracę.
12. Zawarcie umowy nastąpi w miejscu i terminie ustalonym przez Zamawiającego
i Wykonawcę.
XV.

Zasady zmian w umowie
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem nieważności, po uzyskaniu zgodnej woli obu stron.
2. Poza przesłankami zmian umowy określonymi w wytycznych horyzontalnych,
dopuszczalna jest zmiana umowy w następujących przypadkach:
1) konieczności wykonania zamówień dodatkowych, niezbędnych dla wykonania
przedmiotu zamówienia. Nie stanowi zmiany w umowie udzielenie przez
Zamawiającego na rzecz Wykonawcy zamówień na dodatkowe usługi,
polegających na częściowej wymianie dostarczonych produktów lub instalacji albo
zwiększeniu bieżących usług lub rozbudowie istniejących instalacji, a zmiana
wykonawcy prowadziłaby do nabycia materiałów o innych właściwościach
technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub
nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych
produktów lub instalacji. Możliwość zastosowania tego postanowienia będzie
każdorazowo oceniana przez Zamawiającego w świetle postanowień Wytycznych
horyzontalnych,
2) zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn związanych ze zmianą przez
organizatora targów terminu targów Metal Show & TIB Romexpo (11-14 maj
2022 r.), których nie dało się wcześniej przewidzieć,
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3) zmiany miejsca wykonania usługi z przyczyn związanych ze zmianą przez
organizatora targów miejsca targów Metal Show & TIB Romexpo (11-14 maj
2022 r.),
4) wystąpienia siły wyższej; przez siłę wyższą Zamawiający będzie rozumiał dowolną
nieprzewidywalną, wyjątkową sytuację lub takie zdarzenie będące poza kontrolą
stron umowy, które uniemożliwiają którejkolwiek z nich wywiązanie się ze swoich
obowiązków na podstawie umowy, i które nie były wynikiem błędu lub
zaniedbania po ich stronie lub po stronie ich podwykonawców, i których nie można
było uniknąć przez postępowanie z odpowiednią i uzasadnioną należytą
starannością,
5) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności. Pojęcie to Zamawiający
będzie interpretował w sposób odpowiadający postanowieniu pkt. 109 preambuły
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r.
w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE. W świetle
tego postanowienia, „Pojęcie niemożliwych do przewidzenia okoliczności odnosi
się do okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo odpowiednio
starannego przygotowania pierwotnego postępowania o udzielenie zamówienia
przez instytucję zamawiającą, z uwzględnieniem dostępnych jej środków,
charakteru i cech tego konkretnego projektu, dobrych praktyk w danej dziedzinie
oraz konieczności zagwarantowania odpowiedniej relacji pomiędzy zasobami
wykorzystanymi na przygotowanie postępowania a jego przewidywalną
wartością. Nie może to jednak mieć zastosowania w sytuacjach, w których
modyfikacja powoduje zmianę charakteru całego zamówienia, na przykład przez
zastąpienie zamawianych robót budowlanych, dostaw lub usług innym
przedmiotem zamówienia lub przez całkowitą zmianę rodzaju zamówienia (…)”.
6) podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu zmieniającego zasady
i terminy jej realizacji,
7) ustalenia, że wykonanie umowy zgodnie z załącznikami do zapytania ofertowego
nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
8) wystąpią lub zostaną ujawnione wady załączników do Zapytania ofertowego
skutkujące koniecznością dokonania ich zmian - jeżeli uniemożliwia to lub
wstrzymuje realizację przedmiotu umowy lub w inny sposób wpływa na realizację
przedmiotu umowy,
9) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku,
umowa zostanie zmieniona w ten sposób, by opowiadała obowiązującym
regulacjom prawnym.
3. W zakresie pozostałych uregulowań umownych zmiana umowy jest dopuszczalna
w następujących przypadkach:
1) zmiany Wykonawcy, gdy wynika ona z sukcesji uniwersalnej lub częściowej
Zapytanie ofertowe.
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w prawa i obowiązki pierwotnego wykonawcy, w wyniku restrukturyzacji, w tym
przejęcia, połączenia, nabycia lub upadłości, przez innego wykonawcę, który
spełnia pierwotnie ustalone kryteria kwalifikacji podmiotowej, pod warunkiem że
nie pociąga to za sobą innych istotnych modyfikacji umowy i nie ma na celu obejścia
zasad, wynikających z niniejszego Zapytania, umowy o dofinansowanie projektu
oraz postanowień Wytycznych horyzontalnych.
2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku,
umowa zostanie zmieniona w ten sposób, by odpowiadała obowiązującym
regulacjom prawnym.
3) wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie umowy zgodnie z Zapytaniem
ofertowym lub załącznikami do niego nie jest możliwe, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
4) zaistnieją inne okoliczności (np. prawne lub techniczne), skutkujące niemożliwością
wykonania lub należytego wykonania Umowy, zgodnie z jej postanowieniami,
4. W przypadku wystąpienia okoliczności, wymienionych w ust. 3, powodujących
ograniczenie zakresu realizowanych usług, wynagrodzenie umowne ulegnie
proporcjonalnemu zmniejszeniu.
5. Wszystkie powyższe postanowienia ust. 2 i 3 stanowią katalog zmian, na które
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do
wyrażenia takiej zgody.
XVI. Klauzula RODO
1) Administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w celu wyboru wykonawcy,
zawarcia oraz realizacji umowy jest Zamawiający.
2) Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)-c) rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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. UE L 119 z 04.05. 2016, str. 1).
3) Dane osobowe przetwarzane są w celu wyboru wykonawcy, zawarcia umowy oraz
realizacji umowy.
4) Dane osobowe w związku z wyborem wykonawcy, zawarciem umowy oraz realizacją
umowy z Wykonawcą nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej lub
organizacji międzynarodowych.
5) Dane osobowe zawarte w formularzu cenowym oraz innych załączonych do oferty
dokumentach będą przechowywane przez okres związania Zamawiającego
obowiązkami, wynikającymi z umowy o dofinansowanie, zawartej z Polską Agencją
Wspierania Przedsiębiorczości,
6) Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z wyborem wykonawcy,
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zawarciem umowy oraz realizacją umowy ma prawo do żądania od administratora
danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia
ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych.
7) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
8) Osobom, które w ofercie podały swoje dane osobowe przysługuje prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00193 Warszawa.
9) W przypadku, gdy przed zawarciem umowy zgłoszenie żądania ograniczenia
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 wpływa na
zmianę treści złożonej oferty, w sposób mający lub mogący mieć wpływ na wynik
postępowania, zamawiający odrzuca ofertę zawierającą dane osobowe, których
przetwarzanie ma zostać ograniczone.
10) Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu
przetwarzaniu).
11) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi
rozpatrzenie złożonej oferty oraz podpisanie umowy.
W przypadku przekazywania zamawiającemu danych osobowych w sposób inny niż od
osoby, której dane dotyczą, Wykonawca zobowiązany jest do podania osobie, której
dane dotyczą informacji, o których mowa w art. 14 rozporządzenia 2016/679.
XVII.

Załączniki
1) Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia,
2) Załącznik nr 2 – wzór formularza cenowego,
3) Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia dot. powiazań osobowych i kapitałowych.
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