Zielonki, 15.04.2021 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/2021
GOFAR Sp. z o.o.
(zwany dalej Zleceniodawcą/ Zamawiającym/ Beneficjentem)
z siedzibą w miejscowości Zielonki, przy ul. Galicyjska 36, kod pocztowy 32-087, wpisany do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –
Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000690892, posiadający numer NIP 5130251298, numer REGON 368081163 i kapitał zakładowy w
kwocie 5 000,00 PLN, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:
___________________________________________________________________

Analiza obciążeń.
Niniejsze zapytanie związane jest z realizowanym projektem pn. „Modernizacja konstrukcji fotela do
pracy lub relaksu o nazwie PUM przy wykorzystaniu nowoczesnych materiałów kompozytowych”, o
nr POIR.02.03.05-12-0108/19, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.
Ilekroć w zapytaniu ofertowym pojawi się pojęcie „Zleceniobiorca”, „Wykonawca”, „Oferent” i
„Realizujący zamówienie (Wykonawca)” – należy powyższe określenia traktować jako jednoznaczne
w rozumieniu niniejszego zapytania ofertowego.
Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem „Zasady
konkurencyjności”, tj. poprzez:
• Umieszczenie zapytania ofertowego na stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl;
https://kompozyty.net/
• Zebranie i ocenę ofert;
• Wybór Wykonawcy;
• Sporządzenie protokołu;
• Poinformowania Wykonawców o wynikach zapytania poprzez zamieszczenia tej informacji na
stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja kompleksowej usługi projektowo-doradczej tj. analizę
obciążeń, polegającej na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu koncepcji, badań i studiów wraz
z postawieniem kilku hipotez projektowych ergonomicznego fotela do pracy i relaksu. Badania i
studia będą miały na celu wypracowanie danych do dalszej realizacji procesu projektowego oraz
weryfikację zebranych informacji, dzięki któremu wdrożony i wprowadzony na rynek zostanie nowy
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produkt dla branży meblarskiej- innowacyjny fotel do pracy i relaksu na bazie elementów
kompozytowych dla grupy użytkowników, która będzie spędzać w fotelu więcej niż 8 godzin.
Cały proces powinien składać się z następujących etapów:
• Przeprowadzenie wstępnej analizy ergonomicznej na podstawie wybranej koncepcji wstępnej
pozwalającej na dalszą realizację procesu projektowego, uwzględniających założenia
bazujące na wynikach Analizy rynku z podziałem na zdefiniowane funkcjonalności i interakcję
z otoczeniem.
• Przygotowanie koncepcji wzorniczej na bazie wyników przeprowadzonej wstępnej analizy
ergonomicznej, w postaci prezentacji i renderingu wirtualnych prototypów wszystkich
układów fotela do pracy i relaksu
• Przygotowanie gabarytowych 2 modeli wirtualnych koncepcji wzorniczej z podziałem na
elementy i grupy funkcjonalne, zawierające zarys formatek nośnych elementów
kompozytowych w pliku *.STP.
• Przeprowadzenie wstępnej analizy obciążeń i wynikowo naprężeń układu nośnego fotela i
jego grup funkcjonalnych z uwzględnieniem wybranych materiałów konstrukcyjnych w tym
kompozytów.
• Przedstawienie wyników w postaci raportu z przeprowadzonej analizy obciążeń.
Kody CPV: 79930000-2
Opis szczegółowy zamówienia:
1. Miejsce realizacji: Realizacja usługi może odbywać się w miejscu siedziby Wykonawcy.
2. Termin realizacji: Wymaga się, aby usługa została zrealizowana nie później niż do dnia:
28.05.2021 r.
Przewiduje się, że wybór ofert nastąpi w dniu 23.04.2021 r.
Planuje się, aby podpisanie umowy nastąpiło do dnia 26.04.2021 r.
3. Dostęp do dokumentów, na podstawie, którego należy sporządzić model wirtualny elementów
fotela (czyli dostęp do „Opracowania strategii” oraz „Analiza dostępnych danych”, „Modelu
wirtualnych elementów fotela”), Wykonawca będzie miał od dnia 7 maja 2021 i to właśnie od
tej daty liczony będzie czas realizacji zlecenia.
Informacje dodatkowe:
1. Zleceniodawca informuje, iż przedmiot niniejszej oferty rozliczany będzie w oparciu o
skuteczne dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów (modelu wirtualnego elementów
fotela, protokołu odbioru podpisanego przez Zamawiającego, prawidłowo wystawionej
faktury, itd.)
2. Wymaga się, aby Zleceniobiorca/Wykonawca konsultował opracowywane materiały we
współpracy z Zamawiającym.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji przekazanych dokumentów w ciągu 3 dni
roboczych od dnia ich otrzymania.
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4. Podpisanie protokołu odbioru jest uzależnione od weryfikacji materiałów (dostarczonych przez
Wykonawcę) przez Zamawiającego.
2. Warunki udziału w postępowaniu (kryteria dostępu).
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym do realizacji zamówienia i na czas jego
trwania – Załącznik nr 2.
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:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do
możliwości prawidłowego wykonania zamówienia, nie wszczęto wobec nich postępowania
upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości, nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – Załącznik nr 3.
3. Posiadają uprawnienie oraz potencjał techniczny w zakresie działalności do wykonywania usług o
takim samym zakresie jak w zapytaniu ofertowym- Załącznik nr 4.
4. Posiadają doświadczenie oraz zasoby osobowe, tj.: posiadają doświadczenie w zakresie
projektowania elementów z kompozytów polimerowych, posiadają w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w
tym okresie, dostarczyli należycie 3 podobne usługi, jak wskazane w niniejszym zapytaniu
ofertowym o łącznej wartości min 13.000,00 PLN netto. Charakter usług może być zbieżny pod
kątem trafności grupy docelowej, branży, itd. Zamawiający nie wymaga, aby ww. wymaganie
wykonano w ramach jednego zamówienia – Załącznik nr 4
5. Zapewnią do realizacji profesjonalny zespół projektowy, w którego skład wchodzi co najmniej
jeden profesjonalny projektant, który posiada doświadczenie w projektowaniu foteli oraz posiada
wykształcenie wyższe w zakresie projektowania (wzornictwo przemysłowe, architektura,
architektura wnętrz oraz inne kierunki projektowe w obszarze wzornictwa) oraz ma
doświadczenie w projektowaniu, to znaczy: ma w swoim portfolio minimum 3 projekty dóbr
wytwarzanych przemysłowo.
Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie przeprowadzona na podstawie:
1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie
kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i
czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych
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oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z
wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty
Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą
a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.
Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów dostępu będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
3. Sposób przygotowania oferty, miejsce i termin złożenia oferty.
1. Oferta musi zawierać „Formularz ofertowy”, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego. Ponadto Oferta musi zawierać również Załącznik nr 2, Załącznik
nr 3 oraz Załącznik nr 4.
2. W przypadku podpisania wymaganych dokumentów przez osobę/osoby niezgodnie z
reprezentacją firmy, Pełnomocnictwo dla powyższej osoby/osób stanowić musi załącznik do
oferty.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
4. Oferta musi zawierać pełną nazwę Wykonawcy, adres siedziby, dane kontaktowe (telefon, e-mail),
NIP.
5. Wykonawca przedstawi ofertę na zamówienie spełniającą wszystkie kryteria dostępowe wskazane
w ofercie.
6. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia „Formularza ofertowego” i określenia w nim cen
zawierających wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Ceny oferty muszą być
przedstawione w PLN jako ceny brutto (uwzględniając podatek VAT), oraz netto, zaokrąglone do
dwóch miejsc po przecinku.
7. Załączniki do zapytania ofertowego jak i formularz ofertowy muszą zawierać podpisy (parafki na
każdej ze stron) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy (zgodnie z dokumentem
KRS/CEIDG lub też zgodnie z udzielonym i załączonym pełnomocnictwem) oraz muszą być wysłane
w formie skanu (wraz z podpisami) na adres mailowy info@gofar.pl lub w zakładce „Oferty” na
stronie
ogłoszenia
zapytania
ofertowego
na
stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ do dnia 22.04.2021 roku, do godz.
23:59. Oferty dostarczone po tym terminie nie będą podlegały ocenie podczas procesu weryfikacji
ofert.
8. Każdy z Wykonawców może złożyć jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
oraz ofert wariantowych.
9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyników postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez
Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10.Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r.
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) powinny być oznaczone
napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Stosowne zastrzeżenie, co do tajemnicy przedsiębiorstwa,
Wykonawca winien złożyć na Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego
postępowania. W sytuacji zastrzeżenia części oferty jako tajemnicy przedsiębiorstwa, Wykonawca
zobowiązany jest do oferty załączyć uzasadnienie w kwestii związanej z informacją stanowiącą
tajemnicę przedsiębiorstwa. Niezłożenie stosownego uzasadnienia do oferty w części dotyczącej
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tajemnicy przedsiębiorstwa upoważni Zamawiającego do odtajnienia dokumentów i ujawnienia
ich na wniosek uczestników postępowania.
11.Zamawiający nie przewiduje wprowadzania istotnych zmian do umowy zawartej w wyniku
przeprowadzonego postępowania o udzielenia zamówienia.
12.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w ust. 7 lit. g podrozdziału 6.5
„Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.
13.Brak któregokolwiek z załączników oraz innych wymaganych dokumentów, w tym złożenie ich w
niewłaściwej formie i o niewłaściwym czasie, bądź wprowadzenie przez Wykonawcę zmian
uniemożliwiających ocenę zgodnie z przyjętymi kryteriami będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
14.Zamawiający zastrzega możliwość wykluczenia Zleceniobiorcy z powodu zaproponowania rażąco
niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia, tj., jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w
stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w
szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich
złożonych ofert. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku
do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Zleceniobiorcy o udzielenie w określonym terminie
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający,
oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność
metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki
wykonywania zamówienia dostępne dla Zleceniobiorcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej
na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuci ofertę Zleceniobiorcy, który nie złożył
wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień
wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny,
spoczywa na Zleceniobiorcy.
15.Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia bądź
wcześniejszego zakończenia zamówienia. Ponadto przewiduje się możliwość zmian ustalonych
pierwotnie terminów wykonania usługi na wniosek każdej ze stron.
16.Okres związania ofertą wynosi 30 dni.
17.Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny ze Zleceniobiorcą, który złoży
najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków
przeznaczonych na zamówienie.
18.W przypadku uchylania się Zleceniobiorcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega
możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności Zleceniobiorcą.
19.Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia
zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Ponadto do upływu
terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści
niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Zleceniobiorcy, którzy złożyli ofertę zostaną
poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania
ofertowego.
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20.W przypadku, gdy więcej niż jeden Zleceniobiorca składający ofertę otrzyma taką samą najwyższą
ilość punktów, zostaną oni wezwani przez Zamawiającego do złożenia oferty dodatkowej (po
uprzednich negocjacjach), co pozwoli na zachowanie zasady równego traktowania
Zleceniobiorców i uczciwej konkurencji, a ponadto pozwoli na racjonalne i oszczędne
gospodarowanie środkami.
4. Zapisy dotyczące umowy.
1. Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomości, że z tytułu realizacji przedmiotu umowy ponosi on pełną
odpowiedzialność finansową, za nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z
umową. Z uwagi na powyższe, Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający określił
możliwe do zastosowania warunki zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy przez
Zleceniobiorcę w niżej określony sposób.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy:
1) Przewidujące karę umowną w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia netto
Wykonawcy - w przypadku niewykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z
postanowieniami umowy, bez zachowania należytej staranności przy jej wykonywaniu oraz w
przypadku odstąpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiającemu przysługuje także
prawo odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. Odstąpienia od umowy z
przyczyn zależnych od Wykonawcy nie wyklucza prawa Zamawiającego do dochodzenia
odszkodowana na zasadach ogólnych, w przypadku, gdy poniesie on szkodę przewyższającą
wysokość kar umownych.
2. Płatności będą realizowane na podstawie wystawionego przez Wykonawcę rachunku/faktury VAT
po zakończeniu usługi.
3. Wykonawca będzie wykonywał powierzone mu obowiązki w ramach projektu pod nadzorem
Zamawiającego.
4. Z uwagi na treść niniejszego zapytania ofertowego oraz konieczność przekazania na rzecz
Zleceniobiorcy wszelkich opracowań w ramach niniejszego zamówienia w ramach planowanej do
podpisania umowy przewiduje się wprowadzenie zapisów dotyczących przeniesienia na
Zamawiającego, w całości, na zasadzie wyłączności, wszelkich autorskich praw majątkowych do
przedmiotu zamówienia.
5. W ramach umowy Zleceniodawca wymagać będzie wprowadzenia następujących zapisów:
a) Wykonawca oświadcza, że w odniesieniu przedmiotu zamówienia oraz innych materiałów, na
których przedmiot zamówienia został zapisany przysługują mu, w całości i na zasadzie
wyłączności, wszelkie autorskie prawa majątkowe, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w zakresie niezbędnym do
przeniesienia ich na Zamawiającego na polach eksploatacji wskazanych poniżej.
b) Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa w ust. powyżej, dotyczy
następujących pól eksploatacji:
• korzystanie z przedmiotu zamówienia w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, w tym
przez nieograniczoną liczbę użytkowników, na nieograniczonym obszarze geograficznym
oraz udzielanie dowolnych licencji na korzystanie z przedmiotu zamówienia w całości lub w
części;
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c)

d)
e)
f)

• przechowywanie przedmiotu zamówienia w dowolny sposób, w tym w szczególności w
formie elektronicznej i w formie papierowej;
• trwałe lub czasowe utrwalanie i zwielokrotnianie, w całości lub w części, na dowolnych
nośnikach papierowych, drukarskich, cyfrowych, magnetycznych lub optycznych,
jakimikolwiek środkami lub technikami i w jakiejkolwiek formie, w tym w formie
elektronicznej i w formie papierowej, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w
tym wprowadzenie do pamięci komputera;
• rozporządzanie przedmiotem zamówienia i jego egzemplarzami jak również dalszego
przekazywania lub zbywania autorskich praw majątkowych do utworu;
• publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie przedmiotu zamówienia lub jego
egzemplarzy, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez
siebie wybranym;
• stosowanie, wyświetlanie, przekazywanie i wytwarzanie przedmiotu zamówienia i jego
egzemplarzy, niezależnie od formatu, techniki, systemu lub standardu;
• określanie nazw przedmiotu zmówienia, pod którymi będzie on wykorzystywany lub
rozpowszechniany.
Wykonawca przenosi na Zamawiającego, obok majątkowych praw autorskich do przedmiotu
zamówienia, prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do przedmiotu
zamówienia oraz wykonywania zależnego prawa autorskiego do przedmiotu zamówienia, w
tym zezwala na dokonywanie opracowań, przeróbek, adaptacji przedmiotu zamówienia- w
zakresie i na polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie, na wszystkich powyżej
opisanych polach eksploatacji. W celu uniknięcia wątpliwości w zakresie sposobu przenoszenia
autorskich praw zależnych oraz wyłącznie na wypadek nieskuteczności postanowień j w tym
zakresie, Wykonawca z chwilą przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, udziela
Zamawiającemu nieodwołalnego zezwolenia na wykonywanie autorskiego prawa zależnego do
opracowań, w zakresie i na polach eksploatacji określonych powyżej, oraz zobowiązuje się, że
nie cofnie tego zezwolenia.
Wykonawca oświadcza i zapewnia Zamawiającemu, że przedmiot zamówienia jest wolny od
wad oraz praw i roszczeń osób trzecich.
Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych względem
przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
Wykonawca uzyska przeniesienie wszelkich praw od osób, które brały udział w stworzeniu
przedmiotu zamówienia, włącznie z pracownikami, autorami i projektantami itd., w zakresie
przewidzianym powyżej, na polach eksploatacji wskazanych powyżej i posiadającymi z tego
tytułu autorskie prawa majątkowe.

5. Kryteria oceny ofert.
Po spełnieniu przez oferentów kryteriów i warunków udziału w postępowaniu, każda ważna oferta
poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować
następującymi kryteriami:
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Kryterium nr I – Czas realizacji zamówienia:
Maksymalny czas dostarczenia zamówienia: do dnia 28.05.2021 r.
Skrócenie czasu dostawy zamówienia o każde 2 dni - 10 punktów – maksymalnie można otrzymać
40 punktów.
Waga kryterium – 40 punktów.
Kryterium oceniane będzie w następujący sposób:
a) Zamawiający zsumuje liczbę punktów uzyskanych w ramach powyższego kryterium na podstawie
oświadczenia w Załączniku nr 1.
Przy kalkulacji czasu realizacji zamówienia należy uwzględnić czas przewidziany na weryfikację
opracowania przez Zamawiającego. Pod pojęciem „dostarczenie przez Zamawiającego”, należy
rozumieć moment przekazania dokumentów (z uwzględnieniem czasu weryfikacji przez
Zamawiającego – 3 dni robocze).
Oferent może uzyskać w ramach niniejszego kryterium maksymalnie 40 punktów.
Kryterium nr II - Cena
Waga kryterium – 60 punktów.
Punktacja będzie liczona w poniższy sposób:
((Najniższa oferta/ Cena ocenianej oferty) x 60% )x100= ilość punktów
Oferent może uzyskać w ramach niniejszego kryterium maksymalnie 60 punktów.
Kryterium oceniane będzie na podstawie ceny netto.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę wynosi 100.
Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, uznana zostanie za najkorzystniejszą.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza w zakresie ceny zamówienia, gdy cena przekroczy kwotę budżetową, z tym
zastrzeżeniem, że istnieje możliwość prowadzenia negocjacji w celu obniżenia ceny podanej przez
Wykonawcę.
6. Formalności po wyborze oferty.
1. Informacja
o
wyniku
postępowania
będzie
umieszczona
na
stronie
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
2. Wszelkie zapytania dotyczące treści postępowania i prośby o wyjaśnienia prosimy kierować na
adres e-mail: info@gofar.pl lub w zakładce „Pytania” na stronie ogłoszenia zapytania ofertowego
na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, przy czym Zamawiający
zastrzega sobie prawo odpowiedzi na pytania w ciągu dwóch dni roboczych liczonych od dnia
następnego po dniu wpłynięcia zapytania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty niezawierającej wszystkich informacji.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji najkorzystniejszej oferty. Jeżeli oferta ta nie
przejdzie poprawnie procesu weryfikacji, to weryfikacji będzie podlegała kolejna najlepsza oferta.
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5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający
wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych, bez obowiązku przeprowadzania ich
ponownej oceny.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku,
gdy oceniani Wykonawcy otrzymali taką samą liczbę punktów oraz negocjacji szczegółowych
warunków realizacji umowy z najlepszymi Oferentami.
7. Informacje administracyjne.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania, zamknięcia zapytania bez
dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn. Z tego
tytułu nie przysługują Zleceniobiorcą żadne roszczenia wobec Zamawiającego (Wykonawcy
zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń).
2. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego
zapytania ofertowego, w przypadku wprowadzenia zmian, skutkujących zmianą specyfiki
zamówienia, w tym konieczności dostosowania przedmiotu oferty do nowych warunków (nie
dotyczy niewielkich omyłek pisarskich), Zamawiający wydłuży termin składania ofert.
3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do żadnego określonego działania.
4. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną
ofertę.
5. Ogłoszenie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji
oferty, w bez względu na jej zawartość cenową.
6. Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz
nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
7. O miejscu i dokładnym terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego
Wykonawcę.
8. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych stosowana przez Zamawiającego w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia stanowi załącznik do zapytania
ofertowego.
W celu uzyskania dodatkowych informacji Oferenci proszeni są o kontakt: info@gofar.pl
lub w zakładce „Pytania” na stronie ogłoszenia zapytania ofertowego na stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
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