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Jaktorów-Kolonia, dn. 28.12.2016 r.  

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 5 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Aviation Artur Trendak 

ul. Nowowiejskiego 26A 

96-313 Jaktorów - Kolonia 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Do przedmiotowego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku, Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 z późń. zm.) 

Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i z Wytycznymi  

w zakresie kwalifikowalności wydatków w programu badań naukowych i prac rozwojowych 

„Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dostawa komponentów lotniczego systemu obrazującego powierzchnię Ziemi, opartego na 

dwóch skanerach hiperspektralnych, na potrzeby teledetekcyjnego systemu monitoringu 

ekosystemów rolniczych z wykorzystaniem ultralekkiego statku powietrznego – 

wiatrakowca, szczegółowo określony w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym 

Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. 

Dostawa składać się będzie z 4 etapów: 

I etap  - – w terminie do 2 tygodni od daty podpisania umowy. 
pełne dokumentacje techniczne, instrukcje montażu, instrukcje użytkowania, instrukcje 
operacyjne a nich m.in.:  
- informacje dotyczące sposobu zabudowy konkretnych podzespołów 
- informacje dotyczące sposobu pracy oraz użytkowania (zakres temperatury pracy, zakres 
wilgotności pracy, wymagane niezbędne do pracy napięcie elektryczne, jeśli dotyczy, oraz 
maksymalna moc prądu zasilania) 
- dokładną masę danego podzespołu 
- rysunek techniczny otworów/uchwytów montażowych, jeśli dotyczy (zawierający co najmniej 
średnice otworów oraz ich rozstawy) 
- rysunek techniczny urządzenia (zawierający co najmniej jego maksymalne wymiary 
zewnętrzne) 
- informacje o wymaganym okablowaniu - antena GPS 

Dokumentacja powinna być dostarczona w formie papierowej oraz elektronicznej. 

 

II etap - w terminie od 9 do 10 tygodni od daty podpisania umowy 

1. Zintegrowane urządzenie IMU oraz odbiornik GPS + Glonass antena dwuzakresowa L1/L2 z łączem TNC i 
przewody / Integrated IMU unit and GPS + Glonass receiver, dualband L1/L2 antenna with TNC 
connection, 

2. Komputer kontroli misji (wyposażony w ekran dotykowy) umożliwiający wykonanie skaningu w locie z 
użyciem zespołu dwóch skanerów (p-t 1 i 2) – automatyczne sterowanie na podstawie pozycji GPS i 
kontrola pracy skanera w locie, zapis i przechowywanie pozyskanych danych na dyskach SSD o 
pojemności nie mniejszej niż 1TB / Mission control  computer (equipped with a touch screen) allowing for 
conducting in flight scanning using two scanners (p-t 1 and 2) in parallel – automatized steering on the 
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base of GPS position, in flight control of work of scanners, recording and storage of data on SSD drives of 
capacity not lower than 1TB. 

3. Oprogramowanie służące do korekcji atmosferycznej, odpowiednie dla przetwarzania danych 
zarejestrowanych z użyciem skanerów (p. 1 i 2), z trzyletnim okresem wsparcia i dostępem do aktualizacji 
/ Atmospheric correction software, suitable for processing data acquired with scanners (p. 1 and 2), with 
three year maintenance and access to upgrades. 

4. Oprogramowanie służące do korekcji geometrycznej, odpowiednie dla przetwarzania danych 
zarejestrowanych z użyciem skanerów (p. 1 i 2), z trzyletnim okresem wsparcia i dostępem do aktualizacji 
/ Geometric correction software, suitable for processing data acquired with scanners (p. 1 and 2), with 
three year maintenance and access to upgrades. 

5. Biały panel referencyjny do korekcji atmosferycznej skanów, o odbiciowości ≥95%, niezmiennej w 
zakresie ≤250, ≥2450 nm / White reference panel for atmospheric correction of scans with reflectance of 
≤95%, constant in the range ≤250,  ≥2450 nm. 

6. Czarny panel referencyjny do korekcji atmosferycznej skanów, o odbiciowości ≥5%, niezmiennej w 
zakresie ≤250, ≥2450 nm / Black reference panel for atmospheric correction of scans with reflectance of 
≥5%, constant in the range ≤250, ≥2450 nm. 

7. Platforma tłumiąca drgania przeznaczona dla zespołu dwóch skanerów (p. 1 i 2) oraz urządzeń IMU/GPS 
(p. 3) / Vibration damped platfrom for two scanners (p. 1 and 2) and IMU/GPS (p.3). 

 

III etap - w terminie od 15 do 18 tygodni od daty podpisania umowy 

 

Hiperspektralny skaner linijkowy VNIR (zakres widzialny i bliskiej podczerwieni) o cechach / Hyperspectral 
pushbrum scanner VNIR (visual range and near infrared) of following characteristics: 

a. Obrazowane spektrum / Recorded spectrum: ≤400,   ≥1000nm,  
b. Liczba detektorów w linijce / Number of detectors in line: ≥1800 
c. Liczba kanałów spektralnych / Number of spectral bands: ≥182  
d. Próbkowanie spektralne / Spectral sampling: 3,26nm (+/- 2%) 
e. Rozdzielczość radiometryczna / Radiometric resolution: ≥16bit 
f. Częstotliwość próbkowania / Sampling frequency: ≥180fps 
g. Waga / Weight: <6kg 
h. Skaner wyposażony w polaryzator i FOV expander (≥17⁰) / Scanner equipped with polariser 

and FOV expander (≥17⁰). 
i. Pobór mocy / Energy consumption: ≤30W 

 

8. IV etap - w terminie od 17 do 18 tygodni od daty podpisania umowy 

Hiperspektralny skaner linijkowy SWIR (zakres widzialny i bliskiej podczerwieni) o cechach / Hyperspectral 
pushbrum scanner SWIR (short wave infrared) of following characteristics: 

a. Obrazowane spektrum / Recorded spectrum : ≤930, ≥2500nm,  
b. Liczba detektorów w linijce / Number of detectors in line: ≥384 
c. Liczba kanałów spektralnych / Number of spectral bands: ≥288 
d. Próbkowanie spektralne / Spectral sampling: 5,45nm (+/- 2%) 
e. Rozdzielczość radiometryczna / Radiometric resolution: ≥16bit 
f. Częstotliwość próbkowania / Sampling frequency: ≥450fps 
g. Waga / Weight: <6kg 
h. Skaner wyposażony w polaryzator i FOV expander (≥16⁰)  / Scanner equipped with polariser 

and FOV expander (≥16⁰). 
i. Pobór mocy / Energy consumption: ≤30W 

 

Wszystkie powyższe elementy muszą być fabrycznie nowe, tj. pochodzić z daty produkcji nie 

wcześniejszej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. Zamówienie 

jest traktowane tylko jako całość, nie będą akceptowane oferty częściowe. 

 

 

Ponadto: 
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1. przeprowadzenie integracji i montażu na pokładzie wiatrakowca (we współpracy z 

Zamawiającym) 

2. przeprowadzenie kalibracji systemu (również w czasie lotów próbnych organizowanych i 

przeprowadzanych przez Zamawiającego) w czasie nie dłuższym niż 3 miesiące od 

dostarczenia ostatnich komponentów; 

3. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu: 

a) Obsługi i konserwacji systemu 

b) Przygotowania i przeprowadzenia misji lotniczej obejmującej pozyskanie danych z 

użyciem systemu 

c) Wstępnych przetworzeń danych obejmujących korekcję atmosferyczną i geometryczną. 

Udzielenie gwarancji na okres minimum 24 miesięcy oraz zapewnienie wsparcia i 

serwisu dostarczonego systemu i jego komponentów przez okres nie krótszy niż 3 

lata od daty dostarczenia komponentów. 

 

 

IV. ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZAMÓWIENIA 

Projekt pn. Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z 

wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca w aspekcie rolnictwa precyzyjnego” 

nr 298782 współfinansowany ze środków publicznych będących w dyspozycji Narodowego 

Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych 

„Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG 

 

V. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Termin - maksymalnie do  18 tygodni od dnia podpisania Umowy z Wykonawcą.  

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU WYKONAWCY W ZAPYTANIU OFERTOWYM ORAZ OPIS 

SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 

 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki:  

1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności będącej przedmiotem 

zamówienia, w szczególności posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia 

określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (zamawiający nie 

wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, poza koniecznością złożenia 

oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zapytania ofertowego). 

1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

 Konieczność złożenia oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zapytania 

ofertowego 

 Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, należycie wykonał, co najmniej jedną dostawę komponentów lotniczych  

o wartości minimum: 800 000,00 złotych (słownie: osiemset tysięcy złotych) brutto każda  

(w ramach jednej dostawy) 

Na potwierdzenie dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz 

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
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dostawy zostały wykonane należy złożyć wykaz dostaw (wg załącznika nr 5 – w formie 

oryginału), oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane (w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem). Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie Wykonawcy (w formie oryginału). 

1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (-

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, poza koniecznością 

złożenia oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zapytania ofertowego).  

1.4. Posiadają i przedłożą aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji. 

1.5. Przedłożą oświadczenie o braku powiązania osobowego lub kapitałowego z 

Zamawiającym (Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, poza 

koniecznością złożenia oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 4 do Zapytania 

ofertowego). 

2. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę Warunków udziału w 

postepowaniu na podstawie żądanych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą 

„spełnia – nie spełnia”. 

 

VII.  KALKULACJA CENY OFERTY 

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert. 

2. Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena. 

3. Oferta musi zawierać łączną ryczałtową cenę brutto.   

4. Przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę jednostkową bez względu na sposób jej 

obliczenia. Jeżeli cena jednostkowa podana liczbą nie odpowiada cenie 

jednostkowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę jednostkową 

podaną słownie.  

5. W/w kryterium będzie oceniane w skali od 1 do 100 punktów. W kryterium cena 

zostanie zastosowany wzór na poszczególne zadania: 

 

 
 

gdzie: 

Cmin – cena brutto najtańszej oferty  

Cr – cena brutto oferty rozpatrywanej 

An – ocena punktowa 

 

6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów (z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku). 

7. Cena przedmiotu zamówienia powinna być podana w PLN brutto, netto oraz kwota 

podatku VAT, zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, ewentualne 

rabaty i upusty. 

8. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska jednakową największą liczbę punktów 

Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli równie korzystne oferty, do złożenia  

w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Następnie 
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Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą 

ofertę pod kątem ceny. 

9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 

dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 

miałby obowiązek wpłacić  zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorcowym formularzem oferty stanowiącym 

załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. 

2. Oferta musi być przygotowana w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną 

trwałą techniką oraz winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do 

występowania w imieniu wykonawcy (do oferty powinny być dołączone 

pełnomocnictwa, zgodnie z wymaganiami Kodeksu cywilnego). Wszystkie załączniki do 

oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego 

przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów 

przedstawionych przez wykonawcę. 

3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty z ceną wyrażoną w każdej walucie mieszczącej 

się w tabeli NBP, w tym również w złotówkach, z zaznaczeniem, że dla porównania ofert 

Zamawiający przeliczy cenę każdej oferty wyrażoną w walucie innej niż polska stosując 

średni kurs NBP z dnia ukazania się niniejszego Zapytania ofertowego. 

4. W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez dodanie adnotacji: 

„za zgodność z oryginałem” i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela. 

5. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane 

przez osobę podpisującą ofertę. 

6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane niniejszym Zapytaniem ofertowym, 

oświadczenia i dokumenty. 

7. Liczy się data wpłynięcia oferty do siedziby Zamawiającego. 

8. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. 

9. O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poinformuje drogą elektroniczną. 

10. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca. 

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się w dniu, w którym upływa termin składania ofert. 

2. 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. 

 

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Aviation Artur Trendak, 

ul. Nowowiejskiego 26A, 96-313 Jaktorów – Kolonia, recepcja w terminie  

do dnia 10.01.2017 r. do godz. 15:00 lub w przypadku złożenia oferty drogą e:mailową 

na adres office@trendak.eu. , w terminie do 10.01.2017 roku do godziny 23:59:59 

mailto:office@trendak.eu
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2. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej 

Zamawiającego, pod adresem www.trendak.eu i na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Zamawiającego. Dodatkowo Wykonawcy zostaną poinformowani o wyborze 

najkorzystniejszej oferty droga elektroniczną lub (w razie niepodania adresu e:mail) 

telefonicznie. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane bez otwierania. 

 

XI. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

2. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 

XII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się pisemnie drogą elektroniczną,  

z zastrzeżeniem dokumentów i oświadczeń wymienionych w Rozdziale VI i VIII, które powinny 

zostać złożone w formie pisemnej w oryginałach lub potwierdzone „za zgodność  

z oryginałem”. 

2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  

Michał Trendak; e-mail: michal@trendak.eu 

 

XIII. UZUPEŁNIENIE OFERTY, ZASADY UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I MOŻLIWOŚĆ 

DOKONANIA ZMIAN W ZAPYTANIU OFERTOWYM 

1.  Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie 

złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów albo którzy 

złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, 

wzywając do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta 

wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

Uzupełnienie oferty po upływie terminu jest nieskuteczne.  

2. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 

spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez 

oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zapytania 

ofertowego. Dokonaną zmianę treści Zapytania ofertowego, Zamawiający przekazuje 

niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Zapytanie oraz zamieszcza 

na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający może przedłużyć 

termin składania ofert.  

4. Przedłużenie terminu składania ofert możliwe jest tylko przed jego upływem.  

O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający powiadamia Wykonawców, 

którym przekazano Zapytanie ofertowe oraz zamieszcza informację o zmianie terminu 

na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego. 

 

XIV. TRYB OCENY OFERTY 

Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek 

mailto:michal@trendak.eu
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1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert, które nie mogą prowadzić do zmiany oferty oraz 

doprecyzowania ofert.   

2. Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c)  inne omyłki polegające na niezgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia   

nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,  

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

XV. ODRZUCENIE OFERTY 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1. jest niezgodna z przepisami prawa powszechnie obowiązującego; 

2. jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego lub/i opisowi przedmiotu 

zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego; 

3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 

4. zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić zgodnie  

z postanowieniami Zapytania ofertowego; 

5. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

XVI. WYKLUCZENIE WYKONAWCY Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy: 

a) nie złożyli żądanych dokumentów i oświadczeń; 

b) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

XVII. RAŻĄCO NISKA CENA  

1. Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia danej oferty jeśli cena  zaoferowana  w  ofercie  

jest  rażąco  niska,  tj.  taka,  która  z  dużym  prawdopodobieństwem jest niższa niż koszt 

realizacji zamówienia. Za cenę rażąco niską może być w szczególności uznana cena 

odbiegająca o 30 % od średniej ceny wszystkich złożonych ofert lub szacunkowej ceny 

obliczonej przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający może żądać od Wykonawców ubiegających się o zamówienie dodatkowych 

wyjaśnień dotyczących złożonej oferty. 

 

XVIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez dokonania 

wyboru oferty w sytuacjach, gdy: 

a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu; 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.849724:part=a89u1p3:nr=1&full=1#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.849724:part=a89u1p3:nr=1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.849724:part=a89u1p8:nr=2&full=1#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.849724:part=a89u1p8:nr=2&full=1
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b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający 

zwiększy tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

c) gdy złożono oferty dodatkowe o takiej samej cenie; 

d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 

lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego; 

e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą. 

2. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru oferty także 

wówczas, gdy zaistnieją okoliczności inne niż w ust. 1 lub bez podawania 

przyczyny.  

3.  Zamawiający zawiadamia Wykonawców o zamknięciu w sposób przyjęty w Zapytaniu 

ofertowym oraz zamieszczając ogłoszenie na stronie internetowej.  

 

 

XIX. ZAWARCIE UMOWY 

1. Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku nr 6 z Wykonawcą, który 

złożył najkorzystniejszą ofertę. 

 

 

XX.WYMAGANE DOKUMENTY 

1. Wypełniony Formularz opis przedmiotu zamówienia, stanowiący zał. nr 1 do niniejszego 

Zapytania ofertowego. 

2. Formularz ofertowy stanowiący zał. Nr  2 do niniejszego Zapytania ofertowego. 

3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu – 

zał. nr 3. 

4. Oświadczenie o braku powiązań – zał. nr 4 

5. Wykaz dostaw – zał. nr 5 

6. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej. 

 

                                                                                               ZAMAWIAJĄCY                                               

 

 

Jaktorów Kolonia, dn. 28.12.2016. 

 

 

 

 

ZAŁACZNIKI  

 

Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia  

Załącznik nr 2: Formularz ofertowy 

Załącznik nr 3:  Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu ofertowym  

Załącznik nr 4: Oświadczenie o braku powiązań  

Załącznik nr 5: Wykaz dostaw 

Załącznik nr 6: Wzór Umowy  


