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ZAPYTANIE OFERTOWE
oparte o zasadę konkurencyjności na podstawie Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020

Zamawiający:
MAGNEZYTY „GROCHÓW” Spółka Akcyjna
57-257 Brzeźnica
Grochowa 3
Gmina Bardo
Powiat ząbkowicki
Woj. Dolnośląskie
Tel./fax. 74/ 817 09 07
Tel. 74/ 817 09 08
e-mail: biuro@magnezyty.com.pl
www.magnezyty.com.pl

Nazwa nadana przez Zamawiającego:
Wdrożenie innowacyjnej technologii prośrodowiskowej w firmie
MAGNEZYTY „GROCHÓW” SPÓŁKA AKCYJNA poprzez zakup nowoczesnej
linii technologicznej.
Pełnomocnik Zamawiającego w zakresie przeprowadzenia procedury zmierzającej
do wyboru Wykonawcy:
Irena Wójcik
tel. 507 154 547
e-mail: iwojcik@poczta.onet.pl

CPV – 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

I. Opis przedmiotu zamówienia
1. Cel zamówienia: Zamówienie ma na celu uzyskanie przez Zamawiającego
decyzji w zakresie zatwierdzenia projektu budowlanego, udzielenia pozwolenia na
budowę

oraz

umożliwienie

realizacji

pełnego

zakresu

robót

budowlanych

niezbędnego dla użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem określonym w
dokumentacji.
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2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie
wielobranżowych prac projektowych hali produkcyjnej, placu magazynowego
wraz boksami do przechowywania przesortowanego materiału - magnezytu,
fundamentów pod maszyny i urządzenia ciągu technologicznego oraz projekt
kompletnej linii technologicznej.
Inwestycja będzie wykonana na działce nr 6/4, 82/6 w obrębie geodezyjnym
Grochowa w jednostce ewidencyjnej 022401_5_0004.
Wymagane parametry hali produkcyjnej:
- hala stalowa o wymiarach 15,0 x 20,0 m,
- wysokość w świetle konstrukcji +10,0 m,
- wysokość kalenicy ok. +11,0 m
Wymagane parametry placu i boksów:
-powierzchnia -100 m2,
-ściany oporowe boksów zaprojektować z prefabrykatów „L” o wysokości 2,50 m
-utwardzenie placu zaprojektować z wierzchnią warstwą betonową gr. 27 cm,
-utwardzenie dojazdu przed placem – powierzchnia 250 m2 zaprojektować z
prefabrykowanych płyt drogowych na podsypce żwirowo-piaskowej.
Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zakresy:
Zakres I – opracowanie dokumentacji w zakresie:
a/ sporządzenie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, koncepcji projektowej dla
poszczególnych zakresów projektowych opisanych w Zakresie II. Projekt wstępny
zawierać będzie m.in.: propozycje rozwiązań dla poszczególnych zakresów
projektowych, propozycje kolorystyki, propozycje rozwiązań instalacyjnych,

b/ wykonania dokumentacji geotechnicznej przedmiotowej nieruchomości objętej
opracowaniem, tj. działek nr nr 6/4, 82/6 w obrębie geodezyjnym Grochowa w
jednostce

ewidencyjnej

wyjściowych

do

022401_5_0004.

projektowania

pod

przedmiotowej

kątem
hali

ustalenia

warunków

produkcyjnej,

placu

magazynowego wraz boksami do przechowywania przesortowanego materiału magnezytu, fundamentów pod maszyny i urządzenia ciągu technologicznego oraz
projekt kompletnej linii technologicznej, zagospodarowaniem terenu wokół tej
hali i budową dróg i sieci mediów technicznych,
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c/ uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich uzgodnień i zapewnień
dostawy mediów do przedmiotowej nieruchomości i hali oraz niezbędnych
warunków przyłączy do sieci, warunków przebudowy istniejącego uzbrojenia –
jeśli to będzie konieczne,
d/ uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych prawem
uzgodnień, sprawdzeń, decyzji, pozwoleń oraz opinii i zapewnień odnośnie
wjazdów na przedmiotową nieruchomość (jeśli będą wymagane).
Zakres II obejmujący:
a/

opracowanie

kompletnej

dokumentacji

projektowej

budowlanej

hali

2

produkcyjnej o powierzchni użytkowej ok. 300 m z instalacjami wewnętrznymi
(wodno-kanalizacyjną, wentylacyjną, energii elektrycznej) oraz z infrastrukturą
towarzyszącą w postaci : np. drogi dojazdowej, placów manewrowych, sieci
infrastruktury

technicznej

wraz

z

przyłączem

energii

elektrycznej,

wodociągowym, kanalizacyjnym. Projekty winny być uzgodnione w zakresie
ppoż., ochrony środowiska i innych jeżeli są wymagane przez prawo jak również
powinny być uzgodnione z ZUDP,
b/ wykonanie kompletnego wielobranżowego projektu wykonawczego oraz
kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót,
c/ opracowanie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zgodnie z
wymogami rozporządzenia w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych
oraz

planowanych

kosztów

robót

budowlanych

określonych

w

programie

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389),
d/ dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych, wchodzące w skład Dokumentacji stanowią, w oparciu o art. 31
ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t.Dz. U. z
2015r., poz.2164), zwana dalej „Ustawa Pzp” odpowiednio opis przedmiotu
zamówienia na wykonanie opisanej w pkt. a/ inwestycji i należy je opracować
zgodnie z art. 29,30 i następnych Ustawy Pzp, ze szczególnym uwzględnieniem
art. 29 ust.3 Ustawy Pzp, zakazującego opisu przedmiotu zamówienia przez
wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to
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uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu
zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu
towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W każdym przypadku wskazania w
Dokumentacji znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Wykonawca
zobowiązany

jest

opisać

wymagania

minimalne,

jakim

mają

odpowiadać

produkty/ towary równoważne, zgodnie z Ustawą.
d/ przygotowanie wytycznych do sporządzenia informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w przypadku gdy jej opracowanie wymagane
jest na podstawie obowiązujących przepisów,
Zakres III obejmuje:
a/ złożenie do Urzędu Górniczego kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji
pozwolenia na budowę dla wszystkich projektów wykonanych w ramach w/w
Zakresu II,
b/ uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę dla wszystkich projektów
wykonanych w ramach w/w Zakresu II,
c/ sporządzenie innych nie wymienionych imiennie opracowań, a niezbędnych z
punktu widzenia kompletności przedmiotu zamówienia lub jego części składowej
pod kątem uzyskania decyzji organów administracji państwowej i samorządowej
czy innych jednostek branżowo uzgadniających opracowanie,
Zakres IV – objęcie realizacji robót nadzorem autorskim (zgodnie z ustawą z
dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.
1278). W ramach nadzoru autorskiego projektant zobowiązany jest w
szczególności do:
a/ czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań
technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją budowlaną,
b/ kontrolowania parametrów materiałów i urządzeń, w przypadku dopuszczenia
przez Zamawiającego (w trakcie procedury udzielania zamówienia na roboty
budowlane) zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach równoważnych w
stosunku do przedstawionych w dokumentacji projektowej,
c/

udzielania

wyjaśnień

i

wątpliwości

dotyczących

projektu

budowlano-

wykonawczego i zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne uzupełnienie
szczegółów dokumentacji projektowej,
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d/ uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót możliwości wprowadzenia
rozwiązań
projektowej

zamiennych
w

w

odniesieniu

stosunku
do

do

przewidzianych

materiałów

i

w

konstrukcji

dokumentacji
oaz

rozwiązań

technicznych i technologicznych,
e/ nadzorowanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej
zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego,
f/ uzupełniania szczegółów wykonawczych dokumentacji projektowej oraz
wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku
realizacji tych robót,
g/ udziału w naradach technicznych (przyjmuje się, że obecność projektanta
(ów) na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określanych
każdorazowo przez Zamawiającego),
h/ udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz
odbiorze końcowym inwestycji,
UWAGA! Zamawiający informuje, że jest w posiadaniu aktualnej mapy
do celów projektowych, którą udostępni wybranemu Wykonawcy w dniu
zawarcia umowy.
II. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny ich spełnienia
II.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie ;
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Wykonawca winien wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, należycie opracował przynajmniej jedną
wielobranżową

dokumentację

projektową

obiektu

kubaturowego,

o

2

powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 250 m

Na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawca winien do oferty
załączyć jakikolwiek dowód (np. referencje) poświadczający należyte
wykonanie usługi.
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2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Aby potwierdzić warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia, wykonawca winien wykazać, że w okresie
realizacji zamówienia będzie dysponował po jednej osobie posiadającej
uprawnienia

do

projektowania

bez

żadnych

ograniczeń

w

specjalnościach:
-

konstrukcyjno-budowlanej,

-

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych,

-

instalacyjnej

w

zakresie

sieci,

instalacji

i

urządzeń

cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
UWAGA.
Zamawiający
posiadanych

określając
uprawnień

wymogi

dla

budowlanych

każdej
do

osoby

w

projektowania

zakresie
dopuszcza

odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie

wcześniej

obowiązujących

przepisów

i

uprawniają

do

projektowania będącego przedmiotem niniejszego postępowania oraz
odpowiadające

im

uprawnienia

wydane

obywatelom

państw

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z
zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.)
oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.
U z 2008 r., Nr 63, poz. 394 z późn. zm.).
Na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawca winien załączyć do
oferty wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia
wraz

z

oświadczeniem,

że

posiadają

projektowania- wg załączonego wzoru.
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3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
II.2 Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
w oparciu o żądane dokumenty, o których mowa w pkt. 1 i 2, na
zasadzie

spełnia/nie

spełnia

oraz

oświadczenia

wykonawcy,

potwierdzającego spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. 3.
II.3 W celu realizacji przedmiotu zamówienia wykonawcy mogą złożyć ofertę
wspólną, wyznaczając spośród siebie lidera konsorcjum do podpisania w
ich

imieniu

oferty

lub

także

zawarcia

umowy

lub

też

zatrudnić

podwykonawcę do realizacji dowolnego etapu robót, za działania którego
będą ponosić pełną odpowiedzialność.
Jeśli wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu zatrudni podwykonawcę do realizacji dowolnego etapu
zamówienia,

wówczas

podwykonawca

musi

spełniać

warunki

jak

określone dla wykonawcy, co należy udokumentować w ofercie.
III. Kryteria oceny ofert i wagi punktowe lub procentowe przypisane do
poszczególnych

kryteriów

oceny

ofert

oraz

opis

sposobu

przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny
oferty.
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami oceny ofert o następującej wadze:
K1 - Cena brutto – 70%
Punktacja zostanie wyliczona w następujący sposób:
Cena najniższa spośród ofert
Cena oferty badanej

x 100 x 70%
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Kryterium to będzie oceniane na podstawie deklaracji wykonawcy złożonej
na formularzu ofertowym.
K2 - Czas na usunięcie wad w okresie gwarancyjnym – 10%
Punktacja zostanie wyliczona w następujący sposób:
Czas ten będzie liczony od dnia następnego po dniu zgłoszenia wady. Za
zaoferowanie czasu usunięcia wady w okresie gwarancji punktacja będzie
przyznana w następujący sposób:
- do 1-3 dni roboczych – oferta otrzyma 10 pkt.
- > 3 dni roboczych a ≤ 6 dni roboczych – oferta otrzyma 5 pkt.
- > 6 dni roboczych i więcej – oferta otrzyma 0 pkt.
Kryterium to będzie oceniane na podstawie deklaracji wykonawcy złożonej
na formularzu ofertowym.

K3 Termin realizacji zamówienia (w dniach kalendarzowych) – 20%
UWAGA! Termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 70 dni
kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy, pod groźbą odrzucenia
oferty. Przez „termin realizacji zamówienia” dla celów oceny oferty, należy
rozumieć

termin

liczony

od

dnia

zwarcia

umowy

kompletnego wniosku do właściwego miejscowo

do

Urzędu

dnia

złożenia

Górniczego

wydanie pozwolenia na budowę.
Punktacja zostanie wyliczona w następujący sposób:
najkrótszy termin realizacji
termin realizacji w ofercie badanej

x 100 x 20%

Kryterium to będzie oceniane na podstawie deklaracji wykonawcy złożonej
na formularzu ofertowym.
Najkorzystniejsza ofertą będzie oferta, która uzyska najwyższą
sumaryczną liczbę punktów, wynikających z punktacji wyliczonej
dla K1, K2, K3.
IV. Termin i sposób składania ofert.
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Ofertę należy złożyć w języku polskim w formie elektronicznej w postaci
podpisanych przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy dokumentów i
zeskanowanych w formacie pdf, na adres: biuro@magnezyty.com.pl

w

terminie do dnia 01 sierpnia 2016r. do godz. 12:00. Oferta złożona po
upływie wyznaczonego terminu zostanie odrzucona.
Ofertę można również złożyć z zachowaniem w/w terminu w zaklejonej
kopercie, w formie pisemnej osobiście w siedzibie Zamawiającego w pokoju
nr 9 u Kierownika Biura Zarządu, w dniach roboczych (oprócz soboty) w
godz. od 8:00 do 14:00 lub drogą pocztową lub kurierem.
Termin złożenia oferty zostanie uznany za zachowany, jeśli oferta (bez
względu na formę w jakiej zostanie złożona) wpłynie do Zamawiającego
najpóźniej do upływu terminu wyznaczonego na tę czynność.
Oferta złożona po upływie wyznaczonego terminu nie będzie rozpatrywana i
zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
Otwarcie/upublicznienie ofert odbędzie się w dniu 01 sierpnia 2016r. o godz.
12:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 9 u Kierownika Biura
Zarządu.
Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
- wypełniony formularz ofertowy,
- kopię uprawnień budowlanych dot. osoby, o której mowa w pkt. II ppkt.
2 niniejszego zapytania ofertowego,
- dowody (np. referencje) poświadczające należyte wykonanie robót i
ewentualne oświadczenie własne wykonawcy, o którym mowa w pkt. II
ppkt. 1 niniejszego zapytania ofertowego,
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg. wzoru stanowiącego
załącznik do niniejszego zapytania ofertowego,
-

wykaz osób które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia – wg wzoru
stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego,

9

Wdrożenie innowacyjnej technologii prośrodowiskowej w firmie MAGNEZYTY „GROCHÓW”
SPÓŁKA AKCYJNA poprzez zakup nowoczesnej linii technologicznej
Nr sprawy:ZP.01.2016

-

aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, a w przypadku wykonawcy mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

- ewentualne dokumenty dot. podwykonawcy (w przypadku, o którym
mowa w pkt II ppkt.3).

V. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie

winno

być

wykonane

w

zakresie

pozwalającym

na

złożenie

kompletnego wniosku do Urzędu Górniczego o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowę w terminie ……………. dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia umowy
(zgodnie ze złożoną ofertą,. Nie dłużej jednak niż 70 dni kalendarzowych).
VI. Informacja na temat zakresu wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który jest podmiotem
związanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie osobowe lub
kapitałowe rozumieć należy wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub
osobami

wykonującymi

przygotowaniem

i

w

imieniu

Zamawiającego

przeprowadzeniem

procedury

czynności
wyboru

związane

z

Wykonawcy,

a

Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
- pozostawaniu
powinowactwa

w
w

związku
linii

małżeńskim,
prostej,

w

stosunku

pokrewieństwa
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powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.
Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy składając
ofertę nie potwierdzą spełniania warunków udziału w postępowaniu tj. w
szczególności nie zawierającej wszystkich wymaganych dokumentów, o których
mowa w pkt. IV niniejszego zapytania ofertowego, Zamawiający odrzuci taką
ofertę bez wzywania wykonawcy do jej uzupełnienia.
VII.

Sposób obliczenia ceny oferty

Wykonawca winien obliczyć cenę oferty w oparciu o wszystkie koszty jakie
poniesie z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia, wynikające z jego opisu ( pkt.
I niniejszego zapytania ofertowego).
Cena ofertowa ponadto winna zawierać wszystkie inne koszty, bez których
należyte, zgodne z prawem wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe w tym
również koszty pełnienia nadzoru autorskiego w zakresie o którym mowa w pkt. I
Zakres IV niniejszego zapytania ofertowego.
Tak wyliczoną cenę należy podać na Formularzu ofertowym, stanowiącym
załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów

i

usług,

Zamawiający

w

celu

oceny

takiej

oferty

doliczy

do

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca poinformuje Zamawiającego na Formularzu ofertowym, czy zachodzi
taka okoliczność.

VIII. Określenie warunków zmian zawartej umowy
Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian do zawartej umowy w przypadku,
gdy:
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- wystąpi sytuacja uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu zamówienia w
terminie określonym w umowie, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,
co Wykonawca wykaże i udokumentuje, wówczas termin realizacji zamówienia
ulegnie zmianie o czas niezbędny na usuniecie przeszkody,
- w przypadku zmiany podwykonawcy, wskazanego w formularzu ofertowym,
jeśli wykonawca posiłkował się nim celem wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, jeśli nowy podwykonawca wykaże, że spełnia warunki
udziału w postępowaniu na poziomie nie niższym niż podwykonawca wskazany
ofercie;
- gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym podatku VAT –
wówczas wykonawca otrzyma wynagrodzenie liczone od wartości netto,
określonej w ofercie, powiększone o VAT w aktualnej wysokości.

IX. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
X. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni i liczony jest od dnia złożenia oferty.
X. Postanowienia końcowe
1. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie
wyjaśnień

lub

udzielenie

szczegółowych

informacji

związanych

z

przedmiotowym postępowaniem. Prośbę należy kierować na adres e-mail:
iwojcik@poczta.onet.pl. Zamawiający udzieli odpowiedzi zamieszczając ją
na własnej stronie internetowej: www.biuro@magnezyty.com.pl
2. W związku z powyższym Zamawiający zaleca wykonawcom obserwowanie
wskazanej w pkt. 1 strony internetowej celem posiadania bieżącej informacji
o prowadzonym postępowaniu.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- zmiany terminu składania ofert na wniosek Wykonawcy lub z własnej woli
- wyjaśniania treści ofert z Wykonawcami w przypadku, gdy treść oferty
będzie niejasna lub będzie budziła wątpliwości Zamawiającego, przy
czym wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści złożonej oferty,
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- poprawienia omyłek pisarskich lub omyłek rachunkowych za zgodą
Wykonawcy,
4. Zamawiający będzie rozliczał się z wykonawcą w PLN.
5. Zamawiający

może

unieważnić

postępowanie,

w

sytuacji

gdy

cena

najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na finansowanie
zamówienia.

Podpisał:
/-/Adam Pierzga Prezes
/-/ Lech Ziemkowski Prokurent
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