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Gdynia 09/08/2022 r. 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

Przedmiotem zamówienia jest usługa badawczo-rozwojowa w celu opracowania inteligentnego 

dyspozytora korespondencji wykorzystywanego w urzędach jednostek samorządu terytorialnego.  
 

 
 

I. Postanowienia wstępne: 

 
Zapytanie ofertowe dotyczy projektu pn. „Inteligentny Dyspozytor Korespondencji dla JST wykorzystujący 

techniki machine learning jako wsparcie pracy urzędu w XXI wieku”, planowanego do realizacji w ramach 
Programu Strategicznego INFOSTRATEG „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne  

i mechatroniczne”, w konkursie IV ogłoszonym 27 kwietnia 2022 roku. 
 

Planowane jest współfinansowanie projektu środkami krajowymi z Programu Strategicznego INFOSTRATEG 

„Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne”. 
 

Wybór Podwykonawcy zostanie dokonany na podstawie oceny ofert zgłoszonych na niniejsze zapytanie ofertowe. 
Postępowanie prowadzone na podstawie niniejszego Zapytania ofertowego jest dokonywane zgodnie z zasadą 

konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014−2020. 
 

Głównym celem projektu jest opracowanie inteligentnego dyspozytora korespondencji do zastosowania w urzędach 
jednostek samorządu terytorialnego, który przyczyni się przede wszystkim do skrócenia czasu obsługi interesanta oraz 

efektywniejszego wykorzystania zasobów kadrowych w tychże urzędach. 
 

 

II. Podmiot ustalający wartość zamówienia: 
 

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451, Gdynia 
NIP: 5862272756 

REGON: 221508925 

KRS: 0000394954 
 

 
III. Przedmiot zamówienia 

 

Nazwa i kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień: 
KOD CPV: 

72212460-1 Usługi opracowywania oprogramowania analitycznego, naukowego, matematycznego lub prognozującego 
72222200-9 Usługi w zakresie systemów informacji lub usługi w zakresie planowania technologii 

72211000-7 Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika 
72240000-9 Usługi analizy systemu i programowania 

72261000-2 Usługi pomocnicze w zakresie oprogramowania 

72310000-1 Usługi przetwarzania danych 
73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe 

73300000-5 Projekt i realizacja badań oraz rozwój 
 

 

 
1.1. Przedmiot zapytania ofertowego 

 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi badawczo-rozwojowej w zakresie: 

 
W Fazie I projektu: 
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1. Opracowanie metody anonimizacji danych z korespondencji w oparciu o algorytmy uczenia maszynowego. 
Rezultatem tego zadania będzie kod źródłowy wraz z dokumentacją techniczną. 

2. Opracowanie metody rozpoznawania tekstu zeskanowanej korespondencji w oparciu o algorytmy uczenia 
maszynowego. Rezultatem tego zadania będzie kod źródłowy wraz z dokumentacją techniczną. 

3. Przygotowanie i walidacja algorytmów uczących do klasyfikacji zdigitalizowanej korespondencji przygotowanej 

w oparciu o zadania 1 – 2. Rezultatem tego zadania będzie kod źródłowy proof of concept wraz z dokumentacją 
techniczną.  

W Fazie II projektu: 
1. Opracowanie i walidacja modułu klasyfikacji korespondencji w oparciu o rezultaty prac w Fazie I. Rezultatem 

tego zadania będzie moduł do klasyfikacji korespondencji gotowy do zintegrowania z całością systemu 
dyspozycji korespondencji. 

2. Opracowanie i walidacja modułu generowania odpowiedzi na korespondencję w oparciu o wiedzę ekspercką 

zleceniodawcy. Rezultatem tego zadania będą algorytmy sztucznej inteligencji w postaci kodu źródłowego 
wraz z dokumentacją techniczną oraz funkcjonalny moduł do generowania odpowiedzi gotowy do 

zintegrowania z całością systemu. 
3. Wsparcie wdrożeniowe w procesie integracji modułów opracowanych w zadaniach 1 – 2 w kompletny system 

dyspozycji korespondencji. 

W Fazie III projektu: 
1. Wsparcie eksperckie w trakcie prac optymalizacyjnych działania kompletnego systemu dyspozycji 

korespondencji. 
 

Przedmiot zamówienia musi wypełnić wszystkie założenia zawarte w Zapytaniu Ofertowym. 

 
Praca nad zadaniami musi być skoordynowana z pracami pozostałych zespołów, które pracują nad projektem. 

 
 

 
IV. Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

 

Od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą do terminów wykonania zadań zgodnych z poniższym harmonogramem, 
przy czym: 

Zadania w Fazie I do dnia: 31.12.2023 r. 
Zadania w Fazie II do dnia: 31.12.2024 r. 

Zadania w Fazie III do dnia: 31.07.2025 r. 

 
1. Podane powyżej terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadań mogą ulec zmianie, szczególnie w przypadku 

zaistnienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego uniemożliwiające realizację przedsięwzięcia  
w zakładanych terminach, w tym również jeżeli Zamawiający nie uzyska rekomendacji do dofinansowania wniosku 

o dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia. 
 

2. Zamawiający usługi po każdym z etapów dokona protokolarnego odbioru rezultatów usługi. 

 
3. Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu wykonania przedmiotu zapytania ofertowego  

w przypadku, gdy pomimo dochowania należytej staranności przy szacowaniu czasu i zakresu badań okaże się, że 
wyniki badań dają rezultaty, które skutkują wydłużeniem terminu prowadzenia badań, a Wykonawca nie był  

w stanie ich przewidzieć na podstawie dostępnego stanu wiedzy w dniu złożenia oferty. Wykonawca ma obowiązek 

niezwłocznie tj. maksymalnie w ciągu pięciu dni roboczych od momentu zaistnienia powyższych okoliczności, 
powiadomić na piśmie drogą tradycyjną lub elektroniczną Zamawiającego: 

● w formie tradycyjnej na adres: MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451, 
Gdynia 

● w formie elektronicznej na adres mailowy reprezentanta Zamawiającego określony w umowie. 

 
4. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niewykonanej części przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni 

roboczych od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu przesłanek w przypadku: 
●  Nieprawdziwości lub niepełności któregokolwiek z oświadczeń złożonych przez Wykonawcę w ofercie 

Wykonawcy na realizację przedmiotu umowy, 
●  nieprawidłowej bądź niekompletnej realizacji przedmiotu umowy, 
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●  opóźnienia w realizacji zadań opisanych w harmonogramie realizacji projektu o 14 dni roboczych, 
●  naruszenia przez Wykonawcę zobowiązania dotyczącego zachowania klauzuli poufności. 

 
 

 

V. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:  
⎯ W siedzibie Wykonawcy, który uzyska zamówienia. 

 

VI. Informacja dotycząca składania ofert częściowych i wariantowych 

 

1.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość wykonania części zamówienia przez podwykonawców. 

 

VII. Osoba upoważniona do kontaktu: 

Grzegorz Szczechowiak, 508 056 150;  infostrateg@madkom.pl 
Marcin Jorka, 509 165 664 infostrateg@madkom.pl 

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny ich spełnienia 
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy łącznie spełniają następujące warunki: 

1.  nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym 

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 Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
a) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

b) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
c) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu 

przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów 
zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

d) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione 
wątpliwości co do bezstronności. 

 

Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym podlegają wykluczeniu  

z Postępowania. 

Celem wykazania spełnienia tego warunku udziału w Postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty 

oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym zgodnie ze 

wzorem stanowiącym Załącznik B do zapytania ofertowego. 

 

Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana zgodnie z metodą zero-jedynkową – tj. formułą „tak/nie). 

Oferta Wykonawcy, który nie spełni powyższego warunku powoduje wykluczenie Wykonawcy  
i odrzucenie jego oferty. 
 

2. posiadają potencjał kadrowy, techniczny i finansowy, do realizacji zakresu prac opisanego  

w punkcie III, w tym: 
 

mailto:infostrateg@madkom.pl
mailto:infostrateg@madkom.pl
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a) posiadają zaplecze badawcze niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. usługi badawczo-
rozwojowej w celu opracowania inteligentnego dyspozytora korespondencji wykorzystywanego w urzędach 

jednostek samorządu terytorialnego - potwierdzone Oświadczeniem  znajdującym się na Załączniku A – 
formularz ofertowy; 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia tj.:  usługi 

badawczo-rozwojowej w celu opracowania inteligentnego dyspozytora korespondencji wykorzystywanego  
w urzędach jednostek samorządu terytorialnego. W tym celu w Załączniku C - zestawieniu posiadanego 

doświadczenia przedstawi wykaz minimum trzech zrealizowanych w latach 2019 - 2022 zleceń zbieżnych  
z przedmiotem zamówienia, które dotyczyły uczestnictwa w projektach  badawczo-rozwojowych w obszarach: 

przetwarzania języka naturalnego, sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, głębokich sieci neuronowych 
i obszarów pokrewnych. 

c) posiadają zasoby kadrowe niezbędne do realizacji prac objętych niniejszym zamówieniem. W tym celu 

Wykonawca przedstawi w załączniku D - Potencjał kadrowy Wykonawcy, wykaz osób skierowanych do 
realizacji badań w ramach projektu wraz z opisem ich doświadczenia i kwalifikacji, z tym zastrzeżeniem, że do 

realizacji prac będą oddelegowane co najmniej 3 osoby, w tym co najmniej jedna z tytułem doktora, 
posiadająca następujące doświadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: Lider 

badawczy zespołu posiadający doświadczenie w prowadzeniu badań i prac rozwojowych w obszarach takich 

jak: przetwarzanie języka naturalnego, big data, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, głębokie sieci 
neuronowe oraz dwóch ekspertów z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w pracach B+R w obszarach 

związanych z przedmiotem zamówienia. 
 

VIII. Sposób przygotowania oferty 

 

1. Ofertę sporządzić należy na „Formularzu ofertowym” stanowiącym Załącznik A do niniejszego zapytania 

ofertowego, w formie pisemnej, czytelnie. 

2. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestrowego lub 

ewidencyjnego,  a osoba podpisująca ofertę działa na podstawie dołączonego pełnomocnictwa, to 

pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. 

Pełnomocnictwo dołączone do oferty musi być dokumentem oryginalnym lub kopią poświadczoną za zgodność 

z oryginałem. 

3. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie Załączników, winny być 

sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści. 

4. Do oferty (formularza ofertowego) należy dołączyć: 

a) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym zgodnie  

z   wzorem stanowiącym Załącznik B do zapytania ofertowego. 

b) Zestawienie posiadanego doświadczenia Wykonawcy, spełniającego kryteria wskazane w pkt. VIII.2. c. zgodnie  

z Załącznikiem C do zapytania ofertowego. 

c) Wykaz potencjału kadrowego Wykonawcy, spełniający kryteria wskazane w pkt. VIII.2. d. niniejszego zapytania 

ofertowego, zgodnie z Załącznikiem D do zapytania ofertowego. 

d) dokumenty potwierdzające, że oferta podpisywana jest przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania 

Wykonawcy. 

e) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. 

5. Złożoną ofertę uznaje się za kompletną, jeśli zawiera wszystkie wymagane informacje i załączniki, o których 

mowa w zapytaniu ofertowym. 

6. Wszelkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na 

język polski. W przypadku braku tłumaczeń na język polski lub w razie wątpliwości Zamawiający może uznać, że 

oferta nie zawiera wymaganego dokumentu. 

7. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie 

wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

8. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) muszą być czytelne oraz parafowane przez 

osobę(y) podpisujące ofertę. 

9. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że 
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Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty. 

10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyników 

Postępowania. 

 

IX. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania w formularzu ofertowym ceny w złotych polskich (PLN) za realizację 

przedmiotu zamówienia w całości. 

1. Podana w ofercie cena winna być podana jako netto i brutto, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 

2. Wartości wskazane w ofercie będą obowiązywały przez cały okres związania ofertą i będą wiążące dla zawieranej 

umowy. 

3. Do porównania ofert wykorzystywana będzie cena całościowa, czyli cena brutto. 

4. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty 

związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem całości przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi 

stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia. 

 

X. Termin związania ofertą 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. 

 

XI. Miejsce i termin składania oferty  

 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 16/08/2022 r. do godz. 23.59 w jeden z wymienionych poniżej sposobów: 

a) drogą pocztową (przesyłka rejestrowana) lub kurierem na adres Zamawiającego tj. 

 

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451, Gdynia 
  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 

Oferta dot. usługi badawczo-rozwojowej w celu opracowania inteligentnego dyspozytora 
korespondencji wykorzystywanego w urzędach jednostek samorządu terytorialnego. Nie otwierać 

przed terminem składania ofert. 
 

b) osobiście w siedzibie Zamawiającego: MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98, 

81-451, Gdynia 
      w zamkniętej kopercie z dopiskiem wskazanym w pkt.1 a).  

      Biuro otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00. 

c) pocztą elektroniczną – przesłanie skanów podpisanej oferty wraz z wymaganymi załącznikami/dokumentami na 

adres: infostrateg@madkom.pl 

d) Za pomocą bazy konkurencyjności, jednak należy dodatkowo wysłać ofertę na adres email wskazany  

w punkcie XII.1.c), z uwagi na to, że w bazie konkurencyjności nie można zamieścić dodatkowych 

dokumentów stanowiących załączniki do zapytania ofertowego. 

O terminie złożenia decyduje faktyczna data i godzina wpływu oferty. 

 

1. Oferty wysłane pocztą należy nadać ze stosownym wyprzedzeniem, aby mogły być dostarczone przed upływem 

terminu podanego w punkcie 1 powyżej (data i godzina). 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności. 
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XII. Kryteria oceny ofert wraz ze wskazaniem wag procentowych oraz opisem sposobu przyznawania 

punktacji 

 

1. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 
2. Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu/wykluczeniu, Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, 

w oparciu o poniższa kryteria: 
 

a) Kryterium Nr 1 -  Cena całkowita brutto - (waga 80%). 

b) Kryterium Nr 2 -  Pakiet 150 godzin eksperckich w siedzibie Zamawiającego - (waga 20%).  

 

Ad. a) Kryterium Nr 1 – Cena całkowita brutto 

 

Cena – kryterium rozpatrywane będzie na podstawie ceny netto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez 

Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Maksymalna liczba punktów za spełnienie kryterium wynosi 80 pkt. 

 
Punkty przyznane wykonawcy za to kryterium będą wynikały z wyliczenia na podstawie poniższego wzoru: 

                                                                                

Cn 

Pc = --------- x 100 pkt x 80% 

                                                                    Can 

 

 Pc – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę 
 Cn – najniższa cena całkowita brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 

 Can – cena całkowita brutto analizowanej oferty 
 100 pkt – wskaźnik stały 

 80% - procentowe znaczenie kryterium ceny 

 

Ad. b) Kryterium Nr 2 – Pakiet 150 godzin eksperckich w siedzibie Zamawiającego 

 

Pakiet 150 godzin eksperckich w siedzibie Zamawiającego – kryterium rozpatrywane będzie na podstawie opcji podanej 

przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Maksymalna liczba punktów za spełnienie kryterium wynosi 20 pkt. 

Siedziba Zamawiającego znajduje się w Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451, Gdynia. 

 

Punkty przyznane wykonawcy za to kryterium będą wynikały z wyliczenia na podstawie poniższego schematu: 

 
Deklaracja gotowości do odbycia 150 godzin eksperckich w siedzibie Zamawiającego - 20 pkt 

Brak deklaracji gotowości do odbycia 150 godzin eksperckich w siedzibie Zamawiającego - 0 pkt 
 

 

Za najkorzystniej uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów, przy czym: 
1. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej 

oferty. 
2. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji prac. 

3. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy i nie będą podlegały 
zmianom. 

4. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi 

zasadami zaokrąglenia. 

 

  
3. Końcową ocenę stanowi suma punktów pozyskanych według wymienionych wyżej kryteriów. 

 

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny uzyska najwyższą 
liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku. 
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XIII.  Miejsce i termin otwarcia ofert 

 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 sierpnia 2022 r. w siedzibie Zamawiającego – MADKOM Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451, Gdynia 

 

XIV. Pozostałe informacje 

 

1. Na podstawie złożonych ofert zostanie sporządzona lista rankingowa. 
2. Wybrany zostanie Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy zgodnie z listą rankingową otrzymał najwięcej punktów. 

3. Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo o terminie i miejscu podpisania umowy. 
4. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa warunkowa na świadczenie usług w uzgodnionym przez 

strony terminie. Podpisana z Wykonawcą umowa będzie miała charakter warunkowy i będzie podstawą do 
zawarcia umowy docelowej oraz zlecania usług będących przedmiotem zapytania ofertowego, zgodnie ze złożoną 

ofertą, jednakże nie wcześniej niż po uzyskaniu przez Zamawiającego informacji o uzyskaniu dofinansowania 

projektu pn. “Inteligentny Dyspozytor Korespondencji dla JST wykorzystujący techniki machine learning jako 
wsparcie pracy urzędu w XXI wieku” w ramach Programu Strategicznego INFOSTRATEG „Zaawansowane 

technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne”, w konkursie IV ogłoszonym 27 kwietnia 2022 
roku. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie realizacji 

zamówienia, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do podpisania umowy. Po bezskutecznym upływie 
terminu wskazanego w wezwaniu do podpisania umowy, Zamawiający ma prawo uznać, że Wykonawca odmawia 

podpisania umowy. W takiej sytuacji Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania 
zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów. 

6. Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej. 
 

 

 

XV. Zmiany warunków umowy 

 

1.  Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy z Wykonawcą w zakresie terminu realizacji zamówienia  

w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 
a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 

b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, pandemii), 

c) warunków atmosferycznych uniemożliwiających dokonywania odbiorów,  

d) zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności w szczególności 

prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem 
możliwości wykonania umowy, 

e) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej 
staranności. 

Warunki nieistotne, w szczególności: 

a) wystąpienie omyłek pisarskich i rachunkowych, 

b) zmiany obowiązujących przepisów prawa, 

c) zmiany formy organizacyjnej Wykonawcy 

 
3. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy w zakresie Wykonawcy. Wykonawcę, któremu Zamawiający 

udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: 
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacja lub nabycia dotychczasowego 

Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie 
zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; 
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b) w wyniku odstąpienia od umowy. 
 

 
XVI.  Informacje końcowe 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie dokonać wyboru żadnej ze złożonych ofert, ma prawo do unieważnienia 

lub wprowadzenia zmian do Postępowania w każdym momencie bez podania przyczyny, najpóźniej do momentu 

ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty. Z powyższych tytułów Wykonawcy nie przysługują żadne 

roszczenia względem Zamawiającego. 

 

XVII. Załączniki 

 

1. Załącznik A – Formularz ofertowy 

2. Załącznik B - Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą  

a Zamawiającym 

3. Załącznik C - Zestawienie posiadanego doświadczenia 

4. Załącznik D - Potencjał kadrowy Wykonawcy 

 

 

 

 

 

        ……………………………………………….. 

         

 

 

 
 
 
 
 
 

   

 


