
Zapytanie ofertowe nr 3/2017 

z dnia 28.12.2017 

 
 

1. Dane Zamawiającego: 

Nazwa Zamawiającego TLC Sp. z o.o. 

Adres siedziby ul. Chopina 25N, 38-300 Gorlice 

NIP 5252348828 

Osoba do kontaktu Miłosz Muzyka 

Nr telefonu +48 604 435 200 
+48 505 140 140, +48 18 534 47 99 

Adres e-mail   

 

2. Dane dotyczące zamówienia: 

Rodzaj zamówienia 
(typ usługi) 

 

1. Usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac 
rozwojowych, dotyczące: 
a) usługi polegającej na opracowaniu dla MŚP nowego lub znacząco 
ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.  
 

Opis przedmiotu 

zamówienia 

Przedmiotem zamówienia są następujące usługi: 
I. Usługi w zakresie wykonania badań przemysłowych i/lub 

eksperymentalnych prac rozwojowych, dotyczące opracowania nowej lub 
znacząco ulepszonej technologii cynkowania ogniowego. 

 
 
Opracowanie innowacyjnej w stosunku do istniejących na rynku technologii procesu 
cynkowania ogniowego, której rezultatem będzie poprawa techniczno - użytkowa 
oraz wizualna powierzchni produktów – konstrukcji stalowych wykonanych z 
połączeń różnych gatunków stali (S235, S355).   
 
Opracowana technologia musi zapewniać spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 
1461 „Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą 
zanurzeniową -- Wymagania i metody badań”.  
 
Szczegółowy zakres ww. prac zostanie uzgodniony z Wykonawcą w toku dalszych 
ustaleń po podpisaniu umowy o wykonanie usługi przez Zamawiającego. 
Wszelkie koszty związane z wykonaniem badań ponosi Wykonawca.  
  

Nr CPV wg 
Wspólnego Słownika 

Zamówień 

73110000-6 Usługi badawcze 

Termin realizacji 
zamówienia 

Realizacja zamówienia będzie po dniu podpisania umowy o dofinansowanie 

projektu.  

 

Czas realizacji zamówienia – nie wcześniej niż od dnia 15.01.2018 do dnia 

30.04.2018r.  

Termin i sposób 
składania ofert 

Termin składania ofert: 
 
Oferty należy składać w terminie od dnia 28.12.2017 do dnia 08.01.2018r.  

info@tlc.eu



 
Sposób składania ofert: 

 
Przygotowanie oferty: 
1. Oferta powinna być przygotowana na druku „Formularz ofertowy” 
stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w formie 
pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, 
maszynowo lub komputerowo. 
2. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku gdy osoba 
podpisująca ofertę nie jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo, ewentualne braki w tym 
zakresie będą podlegać uzupełniniu podczas czynności związanych z oceną ofert.  
3. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim. 
4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani częściowych. Oferty 
częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę. 
5. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
6. Dokumenty wchodzące w skład oferty, nie podlegają zwrotowi.  
7. Oferta i załączniki powinny zostać podpisane przez upoważnionego 
przedstawiciela Oferenta (zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego lub 
CEiDG) lub upoważnionego pełnomocnika na podstawienie przedłożonego 
pełnomocnictwa. 
8. Oferta powinna być ważna przez okres co najmniej 3 miesięcy. Okres, w 
którym Oferent będzie związany Ofertą wynosi 90 dni licząc od dnia upływu terminu 
składania ofert. 
9. Oferta musi zawierać: 
a) Formularz ofertowy wzór – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – 
wypełniony przez Wykonawcę, powinien zawierać: 
• Nazwę, adres i dane kontaktowe Oferenta, 
• Datę sporządzenia,  
• Cenę netto i brutto, 
• Termin ważności oferty, 
• Warunki i terminy płatności, 
• Szczegółowy harmonogram realizacji usługi, 
• Opis przedmiotu zamówienia, 
• Dane osoby wyznaczonej do kontaktu ze strony Oferenta. 
b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – załącznik nr 2 
do zapytania ofertowego wypełniony przez Wykonawcę, 
c) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań 
w imieniu Wykonawcy – jeżeli dotyczy. 
 
Uwaga! Formularz oferty nie podlega uzupełniniu na etapie oceny ofert. 
 
10. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę/przedstawicieli Wykonawcy 
wymienionych w aktualnych dokumentach rejestrowych lub osoby po stronie 
Wykonawcy upoważnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Każdą stronę 
oferty powinna być parafowana. Formalne upoważnienie powinno być wówczas 
dołączone do oferty. Podpisy muszą umożliwić identyfikację tożsamości osób je 
składających tj. podpis powinien być złożony wraz z imienną pieczątką lub podpis 
powinien być czytelny z podaniem imienia i nazwiska.  
11. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. W przypadku składania 
dokumentów w językach obcych wymagane jest ich tłumaczenie na język polski. 
Tłumaczenie powinno zostać podpisane przez osobę dokonującą tłumaczenia. 
Zamawiający nie wymaga dokonywania tłumaczeń przysięgłych. 
12. Oferta powinna być jednoznaczna, tzn. sporządzona bez dopisków, opcji i 
wariantów, skreśleń i poprawek oraz spięta w sposób trwały. 
13. Oferty należy składać w wersji drukowanej w nieprzejrzystych, zamkniętych 



kopertach lub opakowaniach. Koperta powinna być opieczętowana pieczęcią 
firmową, zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę i adres Zamawiającego, tj.:  
TLC Sp. z o.o.        

ul. Chopina 25N 
38-300 Gorlice.  

Na kopercie należy umieścić dopisek: „Prace badawcze" nie otwierać przed 
09.01.2018 r. 

Ofertę można wysłać w wersji elektronicznej na adres mailowy:  z 
dopiskiem w temacie lub treści maila: dotyczy zapytania ofertowego: Prace 
badawcze. 
   
14. Termin składania ofert w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe upływa dnia 

08.01.2017r. 
15. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę. 
16. Za datę i godzinę złożenia oferty dostarczanej pocztą lub kurierem uważać się 

będzie datę i godzinę dostarczenia oferty do Zamawiającego. 
17. Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie lub wycofać ofertę po upływie 

terminu składania ofert. 
18. Wyłonienie wykonawcy nastąpi dnia 09.01.2018r. 
19. Płatność za wykonanie usługi nastąpi po jej realizacji.  

 

Termin związania 
ofertą 

3 miesiące 

 
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: 

Lp. Warunek udziału 
w postępowaniu 

Opis w jaki sposób Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunku 

1. Podmiot należy 
do katalogu 
podmiotów 
uprawnionych do 
świadczenia usług 
badawczo-
rozwojowych 
i/lub usług 
proinnowacyjnych 
(w zależności od 
projektu) 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy potwierdzający spełnienie 
nw. warunków: 
 
I. Wykonawcą usługi, mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 

pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki 
posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

1)  podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów 
tych uczelni; 

2)  jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z 
dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 572, z późn. zm.); 

3)  instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 
instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.); 

4)  międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie 
odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej; 

5)  Polska Akademia Umiejętności; 

6)  inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1-5, będące 
organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w 
rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;  

posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w 
art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.1  

                                                        
1 Lista jednostek naukowych posiadających przyznaną kategorię naukową ogłaszana jest przez ministra właściwego do 
spraw nauki na podstawie art. 4b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki w formie 

komunikatu o kategoriach przyznanych jednostkom naukowym. 
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lub 

7) spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 
27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016 r., poz. 
1842, z późn. zm.) lub spółki celowe jednostki naukowej; 

8) centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust.1 
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; 

9) przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o 
którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30  maja 2008 r. o 
niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 
2015, poz. 1710, z późn. zm.); 

10) akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego 
Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o 
których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o 
systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2016 r., poz. 655, z późn. zm). 

 
Warunek udziału w postepowaniu będzie weryfikowany na podstawie 
oświadczenia złożonego w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do 
zapytania ofertowego.  

2. Podmiot 
dysponuje 
odpowiednim 
potencjałem 
technicznym do 
wykonania 
przedmiotu 
zamówienia 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy potwierdzający spełnienie 
nw. warunków, które będą weryfikowane na podstawie oświadczenia złożonego 
w formularzu ofertowym: 
1. Oferent powinien posiadać zaplecze techniczne i laboratoryjne 
wyposażone w odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania zadań będących 
przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego.  

 
Warunek udziału w postepowaniu będzie weryfikowany na podstawie 
oświadczenia złożonego w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do 
zapytania ofertowego. 

3. Podmiot 
dysponuje 
odpowiednim 
potencjałem 
kadrowym do 
wykonania 
przedmiotu 
zamówienia 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy potwierdzający spełnienie 
nw. warunków które będą weryfikowane na podstawie oświadczenia złożonego 
w formularzu ofertowym: 
 
1. Oferent powinien wykazać odpowiedni potencjał kadrowy wyspecjalizowany 

w wykonywaniu: 
 

- opracowania innowacyjnej w stosunku do istniejących na rynku technologii 
procesu cynkowania ogniowego, której rezultatem będzie poprawa techniczno-
użytkowa i wizualna powierzchni produktów – konstrukcji stalowych 
wykonanych z połączeń różnych gatunków stali (S235, S355).  
 
Opracowana technologia musi zapewniać spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 
1461 „Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą 
zanurzeniową -- Wymagania i metody badań”.  
 
Warunek udziału w postepowaniu będzie weryfikowany na podstawie 
oświadczenia złożonego w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do 
zapytania ofertowego. 

 
2 Kryteria oceny ofert:  

Kryterium obligatoryjne cena 

Liczba punktów, którą 
można zdobyć za 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium: cena 

                                                                                                                                                                             

 



kryterium: cena 

60 pkt. Pc=(Cmin/Cc) x Pkt. max 
gdzie: 
Pc – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena 
Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert 
Cc – cena brutto oferty badanej 
Pmax – maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać za kryterium cena 
 
Zaproponowana przez Oferenta cena powinna zostać w ofercie podana jako cena 
brutto oraz z rozbiciem na cenę netto i podatek VAT wyrażona w PLN. Cena oferty 
(zarówno cena brutto, jak i cena netto) ma charakter ryczałtowy i powinna 
zawierać wszystkie koszty niezbędne dla wykonania Przedmiotu Zamówienia. Dla 
zapewnienia równouprawnienia oferentów krajowych oraz zagranicznych ceną 
podlegającą ocenie jako kryterium oceny oferty będzie łączna cena netto (bez 
podatku VAT) określona w ofercie wyrażona w PLN. Przy dokonywaniu kalkulacji 
ceny należy wziąć pod uwagę wszystkie elementy składającą się na wykonanie 
Przedmiotu Zamówienia. W ofercie cena powinna zostać przedstawiona jednolicie 
jako cena za wykonanie Przedmiotu Zamówienia, z rozbiciem na poszczególne 
elementy stanowiące podstawę do kalkulacji ceny. 
 
Zamawiający wskazuje konieczność przedstawienia szczegółowej specyfikacji 
kosztów usługi i uzasadnienia wysokości wskazanych w ofercie kosztów, jak 
również niezbędności poniesienia danego kosztu/realizacji danego zadania w 
kontekście wykonania przedmiotu zamówienia określonego w opisie przedmiotu 
zamówienia. 
 

Kryterium fakultatywne – kryterium nr 1 

Liczba punktów, którą 
można zdobyć za 
kryterium: 
czas realizacji  

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:  
czas realizacji  

40 pkt. T = (Tmin /Tof) x 40, gdzie: 
Tmin – najkrótszy termin realizacji spośród wszystkich złożonych ofert 
Tof – zaoferowany przez Oferenta termin realizacji 
T – ilość punktów za termin realizacji przyznanych danej ofercie 
Kryterium oceny ofert stanowi termin realizacji wskazany w ofercie wyrażony w 
dniach kalendarzowych. Okres realizacji zaczyna swój bieg począwszy od daty 
podpisaniu umowy. 
 
Kryterium oceny ofert stanowi czas realizacji wskazany w ofercie wyrażony w 
pełnych dniach kalendarzowych. Czas realizacji liczony będzie od dnia podpisania 
umowy na wykonanie usługi do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy na 
podstawie końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez 
Zamawiającego i Oferującego. Wskazanie przez Wykonawcę czas realizacji w inny 
sposób niż ten przewidziany w zamówieniu to jest np. określenie czasu realizacji za 
pomocą miesięcy lub lat nie będzie brane pod uwagę. W takim przypadku 
Wykonawca otrzyma za to kryterium 0 punktów. 
 

Ocena ofert: 

1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o 
ustalone wyżej kryteria i podpisze umowę z wybranym Wykonawcą. Ilości punktów za poszczególne kryteria 
po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie.  
2. Wyniki działań matematycznych dokonywanych przy ocenie badania ofert podlegają zaokrągleniu do 
drugiego miejsca po przecinku. W przypadku uzyskania w ten sposób równej punktacji dla co najmniej 
dwóch ofert - dokonuje się ponownych wyliczeń, zaokrąglając wyniki działań matematycznych do czwartego 
miejsca po przecinku.  



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 oraz, z zastrzeżeniem postanowień poniższych, dokonywanie jakiejkolwiek 
zmiany w jej treści. Zamawiający poprawia w ofercie: 
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. 
4. Zamawiający oświadcza, że dokumenty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa złożone przez Oferentów 
nie będą udostępniane innym Uczestnikom postępowania, a dane osobowe zawarte w ofertach będą 
wykorzystywane dla potrzeb niezbędnych do procesu oceny ofert i realizacji szkolenia objętego zapytaniem 
ofertowym. 
5. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia należy w odniesieniu 
do wymagań postawionych przez Zamawiającego,  
a) udokumentować, że Wykonawcy łącznie spełniają warunki określone w niniejszym zapytaniu 
ofertowym. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia.  
b) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.   
c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, przed podpisaniem Umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do zawarcia Umowy 
cywilno – prawnej, regulującą ich współpracę. Niezwłocznie, po zawiadomieniu o wyborze oferty, ale przed 
podpisaniem Umowy, Wykonawcy muszą przedłożyć Zamawiającemu Umowę, opisującą przyjętą formę 
prawną oraz określającą szczegółowo sposób współdziałania.  
6. Wypełniając formularz oferty należy wpisać dane (nazwa, adres itd.) Pełnomocnika (Lidera) oraz 
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W innych dokumentach (załączniki) 
powołujących się na Wykonawcę w miejscu np. nazwa, adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące 
Pełnomocnika (Lidera) i Wykonawcy którego dany dokument (załącznik) dotyczy. 

 
Wytyczne do przygotowania oferty 
 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia uzgodnione będzie w umowie w postaci ceny 
ryczałtowej w PLN z wyodrębnieniem podatku VAT – jeżeli występuje. 
2. Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę netto. 
3. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku. 
4. W cenie ryczałtowej mieścić się musi całkowity koszt realizacji przedmiotu zamówienia, uzgodnień, 
opinii, decyzji i innych kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 
5. Cenę ryczałtową oferty należy traktować jako stałą i wiążącą do zakończenia realizacji przedmiotu 
zamówienia. 
6. W przypadku braku informacji odnośnie określonego kryterium punkty nie zostaną przyznane. 
7. Wybrana zostanie oferta z największą ilością punktów. 
8. 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, podatek akcyzowy, cło, a także inne 
podatki przewidziane prawem, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
9. Nie będą rozpatrywane oferty:  
• niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia,  
• częściowe,  
• złożone przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu,  
• złożone przez podmiot podlegający wykluczeniu,  
• złożone po terminie przyjmowania ofert.  
10. Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli: 
a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego; 
b) została złożona po terminie składania ofert; 



c) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 
d) nie spełnia wymogów merytorycznych; 
e) nie zawiera wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń, 
f) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji; 
g) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
h) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 
i) wykonawca w odpowiedzi na zapytanie Zamawiającego nie wyraził zgody, na przedłużenie terminu 
związania ofertą; 
j) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 
omyłki; 
k) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a 
tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób. 
11. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków, musi jednak wykazać, w szczególności poprzez pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów, że będzie dysponował tymi zasobami przez okres realizacji zamówienia. 
12. Nie później niż na 1 dzień przed upływem terminu związania ofertą, Wykonawca samodzielnie lub na 
wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą o oznaczony okres. 
13. Oferty po ich komisyjnym otwarciu są jawne. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed 
upływem terminu otwarcia ofert. 
14. Wykonawca wyłoniony w drodze przeprowadzonego postępowania, zobowiązany jest do zawarcia 
umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 
15. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w 
stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania 
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z 
odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 
dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 
a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu 
Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265), 
b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, 
c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w 
miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 
d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 
e) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 
16. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:  
a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 PZP lub średniej arytmetycznej cen wszystkich 
złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa powyżej, chyba że 
rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 
b) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z 
uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany 
cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w powyżej. 
17. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w 
stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub 
kosztu, spoczywa na Wykonawcy. 
 
18.     W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z zamawiającym/będzie uchylał 
się od podpisania umowy w terminie miesiąca od daty opublikowania wyników, możliwe jest podpisanie 
umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą 
liczbę punktów.  
19.     Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w 
zapytaniu ofertowym. W takim przypadku zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny 



do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. 

 

3 Informacje dodatkowe: 

Kontakt w sprawie 
składania ofert 

1. Osobami do kontaktu w sprawie zamówienia ze strony Zamawiającego są: 
2. Miłosz Muzyka, telefon: 604-435-200 e-mail    
3. Zainteresowanych złożeniem ofert oraz uzyskaniem dodatkowych / bardziej 

szczegółowych informacji prosimy o kontakt. Wiadomości e-mail proszę wysyłać 
na adres:   z dopiskiem w temacie lub treści maila: dotyczy 
zapytania ofertowego – Prace badawcze.  
 

Informacja 
dotycząca powiązań 

kapitałowych  
lub osobowych 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez 
Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub 
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, 
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi 
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w 
imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
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 PO, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika,  
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić 
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności 
pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.” 
 
 
Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie o niepozostawianiu z 
Zamawiającym w żadnym ze stosunków opisanych powyżej – zgodnie z załącznikiem 
nr 2 do zapytania ofertowego. 

Informacja 
dotycząca 

unieważnienia 
postępowania i 
zmiany umowy 

I. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 
 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w 

przypadku:  
a) zaistnienia niemożliwej wcześniej do przewidzenia okoliczności prawnej, 

ekonomicznej, technicznej lub wystąpienia siły wyższej, za którą żadna ze 
stron nie ponosi odpowiedzialności,  

b) gdy nie wpłynie żadna oferta, 
c)     gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający 
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 

d) gdy postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą 
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w 
sprawie zamówienia publicznego – dla oceny tego warunku stosuje się 
analogicznie przepisy ustawy Prawo Zamówień publicznych, 

e) gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie 
postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym 
lub w interesie Zamawiającego lub z innych przyczyn stało się bezcelowe, 

f)     wszystkie oferty złożone w postępowaniu podlegają odrzuceniu albo nie 
wpłynęła żadna ważna oferta, 

g) Zamawiający nie otrzyma dofinansowania albo zostanie pozbawiony 
dofinansowania. 

h) jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego 

info@tlc.eu

info@tlc.eu



wynik w sposób sprzeczny z prawem lub Wytycznymi. 
2. Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli podana cena jest rażąco niska. Cena jest 

rażąco niska, w szczególności wtedy, gdy jest niższa o 30 % od wartości 
zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. 

3. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty. 
Zawiadamiając wykonawców o zakończeniu postępowania o udzielenie 
zamówienia bez wyboru oferty, Zamawiający powinien w miarę możliwości 
wskazać odpowiednie umotywowanie tej decyzji. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed 
upływem terminu do składania ofert. Wszelkie zmiany w treści zapytania 
ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Wykonawców stają się 
integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla Wykonawców. W 
przypadku dokonywania zmiany treści zapytania ofertowego, Zamawiający 
przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w 
ofertach, jeżeli jest to konieczne. 

5. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia na każdym 
jego etapie, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający 
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały 
mu przyznane. 

6. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień wskazanych w ust. 1 
– 5 pkt VI powyżej, Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem 
Zamawiającego.  

 

II. WARUNKI ZMIANY UMOWY 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania lub zmiany umowy z 
Wykonawcą, jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana lub zmieniona umowa o 
dofinansowanie projektu.  

2. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, 
której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach, na zasadach wskazanych poniżej. 

3. Przewiduje się możliwość dokonania zmian umowy w szczególności w 
następujących sytuacjach: 

a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów lub norm mających 
zastosowanie do Przedmiotu Zamówienia; 

b) zmiany obowiązującej stawki VAT z tym, że wynagrodzenie netto pozostanie 
niezmienione; koszty związane ze wzrostem stawki podatku VAT obciążają 
Wykonawcę; 

c) istotnej zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie części Przedmiotu 
Zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

d) przesunięcia terminu zakończenia robót, w szczególności z powodu: 
zaistnienia siły wyższej, konieczności opracowania projektów zamiennych i 
dodatkowych, innych okoliczności których Zamawiający, działając z należytą 
starannością, nie mógł przewidzieć;  

e) wskutek siły wyższej (w szczególności wyładowania atmosferyczne, powódź, 
pożar, zbyt wysokie napięcie elektryczne, wpływy chemiczne, strajki). 

f) uniemożliwienia dokonania prób końcowych tak, że opóźniają się one o więcej 
niż 14 dni z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca i/lub Zamawiający; 

g) okoliczności niezależnych od Wykonawcy; 
h) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy 

wykonawca.  

4. Zmiana umowy może obejmować w szczególności: 



a) zmiany kolejności i terminów wykonywania usług; 
b) zastąpienia zakresu planowanych do wykonania dostaw innym zakresem usług 

przy zachowaniu wymogów jakościowych oraz wymogu zgodności z celem i 
zasadami realizacji Umowy; 

c) zmianę wynagrodzenia; 
d) ograniczenie Przedmiotu Zamówienia za odpowiednią korektą wynagrodzenia 

Wykonawcy; 
e) wprowadzenie prac zamiennych w miejsce równoważnych prac; 
f) realizację dodatkowych dostaw, usług lub robót od dotychczasowego 

Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym; 
g) zmianę osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją Przedmiotu 

Zamówienia; 
h) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy. 

5. Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod: 
a) Wykonawca może zaproponować Zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji 

zmian, które zdaniem Wykonawcy w razie przyjęcia pozwolą osiągnąć 
korzystny z punktu widzenia umowy skutek dla Zamawiającego np. 
przykładowo obniżyć koszty realizacji umowy lub w inny sposób będą 
korzystne dla Zamawiającego. 

b) Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian, jeśli ich wprowadzenie jest 
konieczne dla prawidłowej realizacji umowy, które w razie przyjęcia pozwolą 
np. obniżyć koszty realizacji umowy lub w inny sposób będą korzystne dla 
Zamawiającego lub jeżeli konieczności ich wprowadzenia wynika ze zmiany 
prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia Umowy. 

6. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi 
określone w ust. 4, wraz z tą propozycją przedłoży: 

a) Opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian, 
b) Propozycję dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w 

harmonogramie świadczenia usług i szacunek, w jaki sposób zakładane zmiany 
wpłyną na termin realizacji przedmiotu umowy, oraz 

c) Szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy 
wraz z uzasadnieniem. 

7. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający, (w zależności od 
przypadku) w terminie 14 dni poinformuje drugą stronę o zatwierdzeniu bądź 
odrzuceniu otrzymanej propozycji zmiany bądź w terminie tym wystąpi do strony 
występującej z propozycją zmian, przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian, 
spełniającą wymogi opisane powyżej. 

8. W przypadku braku ustosunkowania się do propozycji w terminie podanym w ust. 
poprzednim, traktuje się, iż propozycja wprowadzenia zmian została odrzucona. 

9. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie 
postanowienia ust. poprzednich. 

10. W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem 
objęcia ich pisemnym aneksem. 

11. Zmiana nie może powodować zmiany terminu wykonania umowy lub 
wynagrodzenia Wykonawcy przy przyjęciu, że w postepowaniu o udzielenie 
zamówienia na wykonanie zamówienia będącego przedmiotem umowy zostałaby 
wybrana inna oferta, aniżeli oferta Wykonawcy. 

12. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy zostanie skorygowana w związku z 
wprowadzonymi zmianami w następujący sposób: 

a) W stosunku do dostaw, które są pomijane – zostanie zmniejszona o wartość 
niewykonanych usług, ustalona na podstawie oferty złożonej przez 
Wykonawcę w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
zakończonego zawarciem umowy, o ile takie usługi w ofercie występują, a w 
pozostałych przypadkach o wartość usług ustalonych zgodnie z cenami 
rynkowymi za tego rodzaju usługi; 



b) W stosunku do usług, które będą realizowane, które nie są pod względem 
ilościowym objęte ofertą oraz usług nieobjętych ofertą – zostanie zwiększona 
zgodnie z cenami wskazanymi w ofercie za tego rodzaju usługi, o ile takie w 
ofercie występują, a w pozostałych przypadkach zgodnie z cenami rynkowymi 
za usługi wykonywane w ramach zmiany. 

13. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie mają stosowane właściwie przepisy 
art. 144 Prawa Zamówień Publicznych stosowane odpowiednio. 

14. Dostawy dodatkowe mogą być udzielane dotychczasowemu wykonawcy 
zamówienia podstawowego, jeżeli konieczna jest częściowa wymiana 
dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub 
rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby 
zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, 
co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże 
trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji.  

 
15. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu VII. powyżej:  

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną 
umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); 

b) zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości 
podmiotowości prawnej), zmiana danych teleadresowych, zmiana osób 
wskazanych do kontaktów między stronami; 

c) udzielenie zamówień uzupełniających wykraczających poza Przedmiot 
Zamówienia (nie dotyczy to dodatkowych dostaw, usług lub robót od 
dotychczasowego Wykonawcy związanych z realizacją Przedmiotu 
Zamówienia). 

16. Na przedmiotowe postępowanie, nie przysługują żadne środki ochrony prawnej. 
W postępowaniu o udzielenie Zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy 
z 29.01.2004 – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. 
zm). 

17. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
18. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego 

i nie zobowiązuje do zawarcia umowy ze strony Zamawiającego.  
19. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności, 

określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

Informacja 
dotycząca 

finansowania 
przedmiotu 
zamówienia 

Zamawiający ubiega się o przyznanie dofinansowania, na wykonanie przedmiotu 
zamówienia, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na 
innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.  

 
 


