Zapytanie ofertowe
w sprawie o udzielenia zamówienia publicznego
na: wykonanie prac rozwojowych dotyczących zautomatyzowanej obsługi obrabiarek CNC
Znak sprawy: PRO 1/2015
Rodzaj zamówienia: usługi.
I.

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Techniczne Bartech
ul. Północna 30B
26-613 Radom
Telefon: +48 48 384 40 33
Faks: +48 48 384 40 34
Adres e-mail: biuro@bartech.radom.pl
Adres strony internetowej Zamawiającego: http://www.bartech.radom.pl
Godziny pracy: dni robocze od …7.00……… do …16.00…………….
II. Opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac rozwojowych w projekcie dotyczącym
opracowania, wykonania i weryfikacji kompaktowego systemu zautomatyzowanej obsługi
obrabiarek CNC z optomechatronicznym modułem kontroli jakości wyrobów, w rezultacie
których wykonawca zaprojektuje, wykonana a następnie zweryfikuje w symulowanych
warunkach pracy kompaktowy system zautomatyzowanej obsługi obrabiarek CNC
z optomechatronicznym modułem kontroli jakości wyrobów. Wyniki przeprowadzonych badań
oraz wykonana na ich podstawie dokumentacja techniczna systemu powinna stanowić
podstawę do uruchomienia przez zamawiającego produkcji powtarzalnej. Szczegółowy
harmonogram niezbędnych do wykonania prac B+R ustala wykonawca, w zakresie i terminach
odpowiednich do osiągnięcia zaplanowanego rezultatu projektu. Z uwagi na założone przez
zamawiającego parametry funkcjonalne i użytkowe wyniki realizacji prac B+R powinny
obejmować:
a. Opracowanie projektu koncepcyjnego kompaktowego systemu zautomatyzowanej obsługi
obrabiarek CNC z optomechatronicznym modułem kontroli jakości wyrobów.
b. Opracowanie modelu kinematycznego układu manipulatorów.
c. Opracowanie i wykonanie modułu monitorowania przestrzeni roboczej manipulatorów.
d. Opracowanie i wykonanie modułu wieloparametrycznej kontroli jakości wyrobów.
e. Integracja, uruchomienie i badania prototypowego kompaktowego systemu
zautomatyzowanej obsługi obrabiarek CNC z optomechatronicznym modułem kontroli
jakości wyrobów.
f. Wytworzenie kompaktowego systemu zautomatyzowanej obsługi obrabiarek CNC
z optomechatronicznym modułem kontroli jakości wyrobów w wersji zweryfikowanej.
2) Planowany okres realizacji prac B+R: nie dłuższy niż 18 miesięcy.
3) Zakładany termin rozpoczęcia realizacji projektu: III kwartał 2015 roku.

Uwaga: Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia prac przez wybranego w niniejszym
postępowaniu wykonawcę jest uzyskanie dofinansowania przedmiotowego projektu.
Zamawiający zamierza uzyskać dofinansowanie projektu w ramach konkursów
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prowadzonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dla działania 1.1 „Projekty
B+R przedsiębiorstw”, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe
realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój. Jeżeli Zamawiający
nie uzyska dofinansowania, umowa z wybranym wykonawcą zostanie rozwiązana, a
wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia względem Zamawiającego.
4) Kod wspólnego słownika zamówień (CPV):

73.10.00.00-3 (Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe)
5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6) Zamówienia uzupełniające: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień
uzupełniających.
III. Termin wykonania zamówienia:
nie dłuższy niż 18 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji projektu.
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:
1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków:

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:
a. Posiadają status jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 ze zm.), tj. należą do wymienionych
w art. 2 pkt 9 ustawy rodzajów jednostek organizacyjnych, prowadzących w sposób
ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe.
b. Posiadają kategorię naukową nie niższą niż B, potwierdzoną w komunikacie Ministra
Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 lipca 2014 r. o przyznanych kategoriach
naukowych jednostkom naukowym (Dziennik Urzędowy MNiSW z dnia 9 lipca 2014 r.,
pozycja 38).
c. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia
spełnienia tego warunku wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz osób,
które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, publikacji, udziału w projektach badawczych, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże:
• osobę lub osoby, które w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem niniejszego
postępowania kierowały nie mniej niż jednym projektem badawczym obejmującym
zagadnienia opracowania systemów sterowania i które mają co najmniej jedną
publikację z tego zakresu w czasopiśmie naukowym z listy czasopism punktowanych
MNiSW;
• co najmniej dwie osoby, które posiadają doświadczenie w projektowaniu
i programowaniu systemów optomechatronicznych, potwierdzone udziałem
w realizacji co najmniej 2 projektów badawczych w ciągu ostatnich trzech lat przed
wszczęciem niniejszego postępowania.
d. Posiadają potencjał techniczny umożliwiający realizację zamówienia. W celu
potwierdzenia spełnienia tego warunku wykonawca jest zobowiązany dołączyć do
oferty wykaz podstawowego wyposażenia, urządzeń i infrastruktury, która będzie
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wykorzystywana przy realizacji zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony,
jeżeli w opisie wykonawca wykaże, że posiada:
• co najmniej jedno stanowisko komputerowe z oprogramowaniem wspomagającym
modelowanie i projektowanie CAD/CAM;
• co najmniej jedno stanowisko komputerowe z oprogramowaniem wspomagającym
modelowanie i projektowanie systemów wizyjnych;
• urządzenia i zaplecze techniczne niezbędne do wykonania systemów
optomechatronicznych i systemu sterowania w naturze;
• urządzenia i zaplecze laboratoryjne umożliwiające przeprowadzenie badań
symulacyjnych systemów optomechatronicznych i systemu sterowania.

Wykonawca może przy wykonywaniu zamówienia powoływać się na potencjał
techniczny innych podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w szczególności dołączając do oferty pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Zobowiązanie to powinno w szczególności zawierać:
•
•
•

zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia;
charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem.

e. Posiadają wiedzę i doświadczenie umożliwiającą wykonanie zamówienia. Wymagane
jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 2 projektów obejmujących
badania naukowe lub prace rozwojowe z zakresu budowy systemów
optomechatronicznych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o wartości nie
mniejszej niż 300 000 zł brutto każdy.
2. Z postępowania wyklucza się:
a. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość
ogłoszono.
b. Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć
wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
c. Wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
d. Wykonawców, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a. W celu potwierdzenia, że pomiędzy wykonawcą a zamawiającym nie występują
powiązania osobowe lub kapitałowe, wykonawca składa wraz ofertą wypełnione
i podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania
ofertowego.
b. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem
nr 3.
c. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
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d.

e.

f.

g.

h.

wykonania zamówienia, publikacji, udziału w projektach badawczych, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami, zgodnie z załącznikiem nr 4.
Wykaz podstawowego wyposażenia, urządzeń i infrastruktury, która będzie
wykorzystywana przy realizacji zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 5, a jeżeli
wykonawca wykazując spełnienie tego warunku powołuje się na potencjał innych
podmiotów pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,
sporządzone zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt IV.1 lit d.
W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków dotyczących wiedzy
i doświadczenia (pkt 1 lit. c) do oferty należy dołączyć wykaz zakończonych lub aktualnie
realizowanych projektów obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe
z zakresu budowy i eksploatacji maszyn w okresie ostatnich 3 lat licząc od terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z
podaniem ich tytułu (nazwy), terminu realizacji, źródła i wartości dofinansowania oraz
wartości całkowitej. Wykonawca powinien wykazać co najmniej 2 projekty obejmujące
badania naukowe lub prace rozwojowe z zakresu budowy systemów
optomechatronicznych, o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł brutto każdy. Wykaz
należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 6.
W celu potwierdzenia, że oferta w zakresie przedmiotu zamówienia odpowiada
wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym do oferty należy dołączyć
następujące dokumenty:
• Proponowany przez wykonawcę zakres prac badawczo-rozwojowych niezbędnych
do uzyskania zaplanowanego rezultatu projektu oraz sposób realizacji prac,
zawierający co najmniej odniesienie do wymagań wyspecyfikowanych w opisie
przedmiotu zamówienia.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o pkt 2 lit. a niniejszego
zapytania ofertowego należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:
• Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę (osoby)
uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem";
• W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być
poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty;
• Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub
umocowania prawnego;
• Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez wykonawcę;
• Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
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4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania
ofertowego.
5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o
dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku
granicznego: spełnia – nie spełnia, przy czym podstawą do ceny spełnienia warunków
dotyczących pkt 1 lit. a-b będzie komunikat Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 lipca
2014 r. o przyznanych kategoriach naukowych jednostkom naukowym (Dziennik Urzędowy
MNiSW z dnia 9 lipca 2014 r., pozycja 38).
V. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z
wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości cen.
4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
VI. Kryteria i sposób oceny ofert:
1. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie stosował następujące kryteria:
Cena – 70%;
Czas realizacji zamówienia – 10%;
Sposób realizacji zamówienia – 20%.
2. Sposób oceny ofert:
a) Cena:

Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę brutto otrzyma maksymalną liczbę
punktów – 80. Dla pozostałych wykonawców punktacja za cenę będzie obliczana wg
następującego wzoru:
Najniższa oferowana cena brutto
• 80
C=
Cena brutto w rozpatrywanej ofercie
b) Czas realizacji zamówienia:

Wykonawca, który zaoferował najkrótszy okres realizacji zamówienia otrzyma
maksymalną liczbę punktów – 20. Dla pozostałych wykonawców punktacja za cenę
będzie obliczana wg następującego wzoru:
Najkrótszy oferowany termin
realizacji
• 10
T=
Oferowany termin realizacji
c) Sposób realizacji zamówienia (R):

Zamawiający będzie oceniał sposób realizacji zamówienia na podstawie
zaproponowanego przez wykonawcę zakresu prac badawczo-rozwojowych
niezbędnych do uzyskania zaplanowanego rezultatu projektu oraz opisu sposobu
realizacji prac, sporządzonego na podstawie pkt. IV.3 lit. f, mając na uwadze, że
zakres i sposób realizacji zadań ma decydujący wpływ na wynik projektu. Oferta,
która w ocenie zamawiającego w największym stopniu zapewnia uzyskanie
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zamierzonego celu projektu uzyska najwyższą liczbę punktów (20), pozostałe mniej,
zgodnie z punktacją przydzieloną przez zespół oceniający.
d) Wynik oceny oferty będzie stanowić sumę oceny kryteriów w pkt a, b i c: W = C + T + R.
Wykonanie zamówienia zostanie powierzone wykonawcy, który uzyskał najwyższą, łączną
liczbę punktów.
3. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny
należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia
przepisami prawa.
4. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, z uwagi na fakt, że zostały złożone
oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do
złożenia ofert dodatkowych.
VII. Sposób przygotowania oferty
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
a. Formularz ofertowy, wypełniony i podpisany przez wykonawcę– zgodny ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
b. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, wypełnione i podpisane przez
wykonawcę – zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania
ofertowego;
c. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg załącznika nr 3.
d. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia – wg załącznika nr 4
e. Wykaz podstawowego wyposażenia, urządzeń i infrastruktury, która będzie
wykorzystywana przy realizacji zamówienia – wg załącznika nr 5.
f. Wykaz wykonanych projektów B+R, – zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do
niniejszego zapytania ofertowego;
g. Opis, o którym mowa w punkcie IV.3 lit. b niniejszego zapytania ofertowego;
h. Odpis, o którym mowa w punkcie IV.3 lit. c niniejszego zapytania ofertowego;
i. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających
ofertę, o ile z przedstawionych dokumentów rejestrowych nie wynika, że osoby te mają
uprawnienia do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy;
2. Przygotowanie oferty
a. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem
czytelnym.
b. Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają
podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z
aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
c. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
d. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne
dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego.
e. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych
dokumentach.
f. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób
podpisującej ofertę.
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g. W celu ułatwienia zapoznania się z treścią oferty zaleca się, aby wszystkie strony oferty były
ponumerowane, a w przypadku ofert składanych w formie pisemnej połączone w sposób
trwały.
h. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do
terminu otwarcia ofert.
i. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na
adres podany w punkcie I niniejszego zapytania ofertowego i opatrzone nazwą, dokładnym
adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
„Oferta na wykonanie prac rozwojowych dotyczących zautomatyzowanej obsługi
obrabiarek CNC, znak sprawy PRO 1/2015

VIII.
Termin i sposób składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2015.05.28 w siedzibie Zamawiającego w formie pisemnej.
IX. Termin związania ofertą
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą
zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
oznaczony okres.
Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym
zamawiającego.
X. Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych)
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych,
udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp
zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub
osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem
i 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,
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.
XI. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego (o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy)
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następującym zakresie:
− Rozwiązania umowy, jeżeli Zamawiający nie otrzyma dofinansowania z w ramach konkursów
prowadzonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dla działania 1.1 „Projekty B+R
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przedsiębiorstw”, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane
przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój (projekt nie uzyska dofinansowania);
− Zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikające z postanowień umowy Zamawiającego z
NCBiR, jeżeli umowa ta została zawarta lub zmieniona aneksem po udzieleniu zamówienia;
− Zmiana ceny (brutto) wynikająca ze zmiany obowiązujących przepisów dotyczących podatku
VAT;
XII. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz informacji zawartych
w ofercie.
3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przygotuje informację o wyniku
postępowania zawierającą nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano.
Informacja, o której mowa, zostanie:
a. wysyłana do każdego wykonawcy, który złożył ofertę;
b. zamieszczona w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy
ogłoszeń;
c. zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego –
http://www.bartech.radom.pl;
4. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
5. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.
6. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się
od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę wykonawcy, który uzyskał kolejną
najwyższą liczbę punktów, chyba, że nie ma takiej możliwości – wówczas postępowanie
zostanie unieważnione.
7. Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przekroczy
kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia.
XIII. Postanowienia końcowe
1. Na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, zamawiający udostępnieni wnioskodawcy protokół
z postępowania o udzielenie zamówienia, przy czym nie dotyczy to złożonych ofert.
2. Zamawiający nie zwraca wykonawcom kosztów przygotowania ofert i innych kosztów udziału
w postępowaniu.
3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy
przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz
zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się
integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i
zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu
terminowi.
5. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Bogdan Majewski
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XIV. Załączniki:
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik nr 2.
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3.
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia – załącznik nr 4
5. Wykaz podstawowego wyposażenia, urządzeń i infrastruktury, która będzie wykorzystywana
przy realizacji zamówienia – załącznik nr 5.
6. Wykaz wykonanych projektów – załącznik nr 6.

Radom, 21.05.2015 r.

Podpis Zamawiającego

Pieczęć i podpis wykonawcy
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