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Łódź, dnia 14.06.2017r. 
                                                  ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "SOS" nr 1 w Łodzi w związku z realizacją Projekt "Edukacyjne 
SOS-podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu 
na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku 
Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020 kieruje do Państwa zapytanie ofertowe i zaprasza do złożenia  oferty 
na dostawę sprzętu komputerowego, serwera i multimediów. 
 
I ZAMAWIAJĄCY 
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "SOS' NR 1 
ul. Wapienna 24 , 91-087 Łódź 
NIP 7271890618, REGON 470639318.  
tel. 42651-43-34 
e-mail:mos_sos@wp.pl 
 
II TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:  
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych / t.j. 
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm./, przy zastosowaniu Zasady konkurencyjności  określonej w 
punkcie 6.5.2  wytycznych w zakresie kwalifikalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego. Zapytanie wraz ze 
wszystkimi załącznikami do pobrania zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Zamawiającego i oraz na stronie internetowej www.mossos1.swiata.pl oraz w zakładce ogłoszenia  
na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. 
 
III.OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów, serwera i multimediów dla potrzeb 
wychowanków Gimnazjum nr 54 przy MOS "SOS" nr 1 Łodzi. 
 

LP Nazwa  Ilość 

sztuk 
Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

1 Komputer przenośny typu 

notebook 
20 szt. 30313100-6  

Komputery przenośne 
2 Serwer  1 szt. 48820000- 2  

Serwer 
3 Zasilacz UPS 1szt. 30230000-0  

Sprzęt związany z komputerami 
4 Oprogramowanie antywirusowe  20 48760000-3 

Pakiet oprogramowania dol ochrony 
antywirusowej 

5 Oprogramowanie Microsoft  
Office  

20 48000000-8 
Pakiet oprogramowania i systemy 
informatyczne 

6 Tablice interaktywne 3 szt. 30195200-4 
Tablice do elektronicznego kopiowania 
lub akcesoria 
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7 Drukarka3D z filamentami 1 szt. 30232100-5 
Drukarki plotery 

8 Filamenty kolorowe  20 szt  
9 Wizualizer 1 szt. 32322000-6 

Urządzenia multimedialne 
10 Kontroler WiFi 1 szt 30230000-0 

Sprzęt związany z komputerami 
 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr.1 do niniejszego 
zapytania ofertowego – określony zgodnie z wyszczególnionym asortymentem  w pkt 1. 
 Warunki płatności oraz pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy 
będący załącznikiem do zapytania ofertowego 
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją wzoru umowy oraz warunków zapytania 
ofertowego 
3. Podane w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego parametry techniczne są wymaganiami 
minimalnymi co oznacza, że Wykonawca może zaoferować modele zgodne z wymaganiami 
minimalnymi lub wyższymi. 
4. Wykonawca w formularzu ofertowym zobowiązany jest wskazać model i cenę 
oferowanego urządzenia. 
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach nie gorszych niż opisane 
w zapytaniu ofertowym. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia podane są wskazania 
określonego typu sprzętu oznacza to, że Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt wykonany 
był pod względem jakościowym, technicznym i funkcjonalnym, w taki sposób jak przykładowe 
(wzorcowe) typy sprzętu wskazane w zapytaniu ofertowym. Wszelkie wskazania określonego typu 
sprzętu należy traktować jako przykładowe i pomocnicze. Wykonawca, który powołuje się na 
rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że 
oferowany przez niego sprzęt komputerowy spełnia wymagania określone przez 
Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających techniczne i funkcjonalne 
rozwiązania równoważne, ale tylko wyłącznie wtedy, gdy Wykonawca zaproponuje produkty, 
których wszystkie parametry techniczne będą takie same lub lepsze jak wskazane przez 
Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. Brak takiej zgodności oznacza, że proponowany sprzęt 
nie spełnia określonych wymagań Zamawiającego. Pod względem formalnoprawnym jest to 
niezgodność oferty z treścią zapytania ofertowego, co skutkuje  odrzucenia oferty przez 
Zamawiającego. 
6. Zastosowanie urządzeń lub materiałów nierównoważonych spowoduje odrzucenie oferty. 
7. Dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, wolny od wad 
fizycznych i prawnych, oryginalnie zapakowany, nie starszy niż sześć miesięcy od daty produkcji 
sprzętu. 
8. Dostarczony sprzęt komputerowy będzie posiadał oznakowanie CE. 
9. Wykonawca zapewni pełną dokumentację standardowo dostarczaną przez producentów.  
10. Szczegółowe zasady dotyczące odbioru przedmiotu umowy zostały określone we wzorze 
umowy. 
11. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści wszelkiej dokumentacji oraz 
specyfikacjach, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu 
wskazane Polskie Normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza 
normy, metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych 
w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich 
równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez 
Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, 
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eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. 
Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazujące na pochodzenie 
określające jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp.  
W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i 
producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz 
funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom 
itp. opisanym w zapytaniu ofertowym. 
12. Warunkiem odbioru przedmiotu zamówienia jest podpisanie przez Zamawiającego i 
Wykonawcę protokołu odbioru dostawy po pozytywnym uruchomieniu urządzenia. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Przedkładając swoją  ofertowe  Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki 
realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym i Ogłoszeniu o zamówieniu  
zamieszczonym w bazie konkurencyjności włącznie ze wszystkimi załącznikami, jakim 
podporządkowane jest niniejsze zamówienie oraz wymagania określone przez Zamawiającego. 
2. Wykonawcy są zobowiązani dokładnie zapoznać się i zastosować do wszystkich instrukcji, 
formularzy i warunków umowy i specyfikacji zawartych w niniejszej zapytani ofertowym. 
3. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na całość  postępowania. Oferta winna być 
sporządzona w języku polskim i w formie pisemnej - pod rygorem nieważności. 
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty.  
5.Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i 
podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca 
nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym  postępowaniu mają zastosowanie przepisy, 
Kodeksu cywilnego. 
 
IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin realizacji zamówienia - do 14 dni od dnia zawarcia umowy 
 
V MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY 
1. Ofertę o treści zgodnej z niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w siedzibie 
Zamawiającego – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "SOS" nr 1 ul. Wapienna 24a  w Łodzi w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.06.2017r. do godz. 10:00.(w sekretariacie) 

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania oferty ma data i godzina 
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłka pocztową lub kurierską. 
3. Ofertę, która wpłynie do Zamawiającego po wyżej podanym terminie, Zamawiający 
niezwłocznie zwróci Wykonawcy. 
4. Otwarcie ofert nastąpi 22.06.2017r w siedzibie Zamawiającego, Młodzieżowy Ośrodek 
Socjoterapii "SOS" nr 1 ul. Wapienna 24a  w Łodzi o godzinie 10:15(pokój dyrektora) 
5. Otwarcie ofert jest jawne. 
6. Oferty złożone po terminie nie będą  rozpatrywane. 
 
VI WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy  posiadania uprawnień do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
posiadania. 
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VII  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY 
1 Zawiadomienia, wnioski oraz wszelkie inne informacje przekazywane przez Zamawiającego i 
Wykonawców podczas postępowania o udzielenie zamówienia -poza ofertą wraz z załącznikami 
oraz uzupełnieniami i wyjaśnieniami, dotyczącymi oświadczeń, dokumentów oraz wyjaśnieniami 
dotyczącymi treści oferty, które należy złożyć w formie pisemnej - mogą być przekazywane w 

formie pisemnej, lub pocztą elektroniczną na adres mos_sos@wp.pl. 
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
3. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są: 
Joanna Kamińska, Marzena Januszewska-Zarzycka  tel, 42 651-43-34, e-mail: 
mos_sos@wp.pl., 
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania. 
VIII  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
Oferta winna być przygotowana i przedstawiona w sposób zgodny z podanymi niżej wymaganiami: 
1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na całość postępowania. Oferta winna być 
sporządzona w języku polskim i w formie pisemnej - pod rygorem nieważności. 
2 Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający żąda aby Wykonawca załączył do 
oferty dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty, np. 
aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub adres 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej winien załączyć odpowiedni dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający 
uprawnienie do reprezentacji. Wymagane dokumenty można złożyć w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji 
osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu, o którym mowa powyżej do oferty 
należy załączyć także pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo to musi zostać złożone w oryginale lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Podpis osoby upoważnionej musi 
pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie uzupełniony pieczątką imienną). 
3. Oferta musi zawierać: 

a. Formularz Oferty – załącznik nr 2. 
b. Dokument potwierdzający uprawnienia osoby/osób podpisujących ofertę do reprezentacji  

( KRS I CEIDG )oraz Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących 
ofertę (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem), 
jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika. 

4. Sposób złożenia oferty  
a. Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu. 
b. Strony oferty powinny być trwale połączone w sposób uniemożliwiający ich samoistne 

rozdzielenie. 
c. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym, zabezpieczonym przed otwarciem opakowaniu. 

Opakowanie należy opisać następująco: 
Oferta w postępowaniu na: 
DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, SERWERA I MULTIMEDIÓW W RAMACH 
PROJEKTU "Edukacyjne SOS" z dopiskiem nie otwierać przed 08.06.2017 do godz. 10:00. 

d.    Na opakowaniu oprócz powyższego opisu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 
5. Zmiana lub wycofanie oferty  

a. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

22



 

Projekt „Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na 
zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi” 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, 
Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

b. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w rozdziale  

IX OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZEOFERT, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY 
OFERT. 
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 
postępowania; 
b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego 
znaczeniem: 
a) cena – 90% 
b) termin realizacji zamówienia – 10% 
3. Sposób oceny ofert. 
Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według następujących 
zasad: 
1. Cena – 90% 
1) Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę całkowitą cenę brutto za 
wykonanie przedmiotu zamówienia. 
2) W zakresie kryterium oferta może uzyskać 90 punktów. 
3) Oferta z ceną najniższą otrzyma 90 pkt. 
4) Punktacja ceny kolejnych ofert odbędzie się zgodnie z formułą: 
          C min 
PC = ------------- x 90 
C - oferty badanej 
gdzie: 
PC - ocena punktowa danej oferty za cenę 
C min - minimalna zaoferowana przez wykonawców cena 
C - cena badanej oferty 
2. Termin realizacji zamówienia - 10%. 
Zamawiający określa, iż zamówienie wykonane musi być w terminie do 14 dni od dnia zawarcia 
umowy. Zamawiający zaznacza, że przez określenie terminu rozumie kolejne dni kalendarzowe do 
których wlicza się dni ustawowo wolne od pracy. Do obliczania terminu nie wlicza się dnia 
podpisania umowy. Wskazany np. 14 dniowy termin realizacji zamówienia kończy się z upływem 
14-go dnia. Oferta nie może wskazywać terminu dłuższego niż 14 dni od dnia zawarcia umowy. 
Jeśli  Wykonawca zaznaczy w ofercie termin niezgodny z opisem w zapytaniu ofertowym, oferta 
zostanie odrzucona . Jeżeli Wykonawca nie wskaże w swojej ofercie terminu realizacji zamówienia 
Zamawiający oferta będzie podlegała odrzuceniu. Wykonawca zobowiązany jest wskazać termin 
wykonania zamówienia w postaci ilości pełnych dni od dnia zawarcia umowy.  
Punktacja ofert odbędzie się zgodnie z formułą: 
T - najkrótszy termin zaoferowany przez Wykonawcę 
          T - min 
Pt = ------------- x 10 
         T oferty badanej 
gdzie: 
Pt - ocena punktowa badanej oferty za termin realizacji zamówienia 
T min  - najkrótszy zaoferowany termin realizacji zamówienia 
T oferty -  termin realizacji zamówienia oferty badanej 
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Po przeliczeniu, w zakresie kryterium „termin realizacji zamówienia” oferta może 
uzyskać maksymalnie 10 punktów oceny punktowej. 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w zapytaniu ofertowym  i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 
kryteria wyboru. Punkty uzyskane w poszczególnych kryteriach podlegają zsumowaniu. Punkty 
zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. Oferta, która uzyska 
najwyższą sumę punktów (P) stanowić będzie ofertę najkorzystniejszą. Ostateczną liczbę punktów 
(P) każdej z ocenianych ofert stanowić będzie suma punktów przyznanych w obu kryteriach: 
„Cena” i „termin realizacji zamówienia” zgodnie ze wzorem 
P = PC + Pt 
gdzie: 
P - łączna ocena punktowa 
PC – Ocena punktowa za kryterium „cena” 
Pt – ocena punktowa za kryterium „termin realizacji zamówienia”. 
3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej 
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
X OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Cenę oferty należy podać na formularzu ofertowym - załącznik nr 2  Cena musi zawierać 

dane o podatku VAT. 
2. Cenę oferty stanowi wartość dostaw brutto określona w ostatniej pozycji formularza cenowego. 
Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i 
pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty. 
Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie 
zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszym zapytaniu.. 
Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w kwocie wynagrodzenia ewentualne zmiany stawki 
podatku od towarów i usług (VAT). Zamawiający nie przewiduje możliwości podwyższenia kwoty 
wynagrodzenia w przypadku podwyższenia stawek podatku VAT lub w przypadku uchylenia 
zwolnienia z podatku VAT w całym okresie obowiązywania i realizacji przedmiotu zamówienia. 
3. Wszystkie wartości określone w formularzu oferty winny być wyrażone w PLN, liczone do dwóch 
miejsc po przecinku. 
4.Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych 
polskich (PLN). 
5. Zaleca się aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do 
przygotowania oferty oraz do podpisania umowy. 
XI TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 
1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu otwarcia ofert. 
XII BADANIE I OCENA OFERTY 
1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny 
ofert określonych  w niniejszym zapytaniu ofertowym. 
2. Ocena  zgodności oferty z treścią zaproszenia ofertowego przeprowadzona zostanie wyłącznie 
na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swojej ofercie. 
3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a 
wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty. 
4. Zamawiający nie będzie dokonywał jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty z zastrzeżeniem 



 

Projekt „Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na 
zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi” 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, 
Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

punktu 6  niniejszego zapytania. 
5. Zamawiający poprawi w tekście oferty: 

a.  oczywiste omyłki pisarskie, 
b. oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

            dokonanych poprawek 
c.   inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków        
      zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o  

            tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona 
6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 
to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 
XIII  ODRZUCENIE OFERTY 
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
1) jest niezgodna z zapisami niniejszego zapytania ofertowego 
2) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego 
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji; 
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 
7) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
XIV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA  
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

1) nie złożono żadnej oferty 
2) wszystkie oferty zostały odrzucone 
3) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 
najkorzystniejszej oferty 

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć, 

5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego 

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zamówienia bez podania przyczyny 
XV DODATKOWE INFORMACJE 
1.Informacje o wyniku postępowania umieszczone będą na stronie internetowej Zamawiającego  
pod adresem  www.mossos1.swiata.pl 
2.Po przeprowadzeniu procedury wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności nastąpi 
zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą  
3.Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia zamówienia uzupełniającego. 
4. W przypadku, gdy pomimo właściwego upublicznienia zapytania ofertowego wpłynie tylko jedna 
oferta niepodlegająca odrzuceniu oferta-postępowania jest ważna(zasada konkurencyjności 
zostanie spełniona).Gdy nie wpłynie żadna oferta lub wszystkie oferty, które wpłyną będą 
podlegały odrzuceniu, postępowanie zostanie powtórzone do momentu, aż zostanie złożona co 
najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu. 
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XVI WARUNKI PŁATNOŚCI: 
1.Warunki płatności będą zgodne  z zawartą umową, której projekt stanowi załącznik nr 3 do 
zapytania ofertowego. 
 
 
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: 
- Załącznik nr 1, – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
-Załącznik nr 2 -  formularz ofertowy 

-Załącznik nr 3 -  wzór umowy 
 
 
 
 


