ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 22.03.2022

1. Dane Zamawiającego
„AL-STAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Głuchów 561 D, 37-100 Łańcut
NIP: 813 32 40 500

2. Postanowienia ogólne
1.

2.
3.

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1.: Badania
przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo Zamówień Publicznych
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do
składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W
przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do
Zamawiającego

3. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa elementów do budowy prototypu Elastico Warm
niezbędnych do:
- budowy zintegrowanego prototypu systemu Elastico Warm w postaci bramy
- wykonania testów prototypu w tym badanie: poprawności działania systemu, izolacyjności termicznej, ugięć
konstrukcji
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Napędy bramy – 2 szt.
Elementy ślizgowe profili – 284 szt.
Profil dociskowy materiału – 300 kg
Pasy nośne – 4 szt.
Elektroniczne listy bezpieczeństwa – 2 szt.
Fotokomórki – 2 szt.
Skrzynki sterownicze – 2 szt.
Okablowanie – 1 kpl.

Specyfikacja:
1. Napędy bramy – 2 szt.
 silnik elektryczny z przekładnią mechaniczną o parametrach: moment obrotowy min. 700Nm,
prędkość obrotowa min. 20 rpm, moc silnika min. 1,5 kW, wyjście pod średnicę wału
napędowego 55mm – 2 sztuki
 urządzenie samohamowne do asekuracji ładunku z liną w przypadku jego zerwania (o
długości liny min. 6 m i udźwigu min. 250 kg) – 4 szt.
2. Elementy ślizgowe profili – 84 szt.
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rolka z tworzywa poliamidowego, podwójnie łożyskowana (łożyska kulkowe), średnica rolki
Ø70 mm, średnica otworu w piaście wewnętrzna łożyska Ø20 mm, szerokość bieżni 80 mm,
nośność – min. 300 kg – 56 szt.
rolka z tworzywa poliamidowego, podwójnie łożyskowana (łożyska kulkowe), średnica rolki
Ø40 mm, średnica otworu w piaście wewnętrzna łożyska Ø8 mm, szerokość bieżni 50 mm,
nośność – min. 80 kg – 28 szt.
akcesoria:
o śruba ISO 4014 - M20x150x52-S – 56 szt.
o nakrętka ISO-4032-M20-W-N – 56 szt.
o podkładki ISO 7092-20 – 224 szt.
o śruba ISO 4014 - M8x80x22-N – 28 szt.
o nakrętka ISO-4035-M8-N – 28szt.
o podkładki ISO 7092-8 – 112 szt.

3. Profil dociskowy materiału – 300 kg
 profil aluminiowy wg rysunku nr 1 stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania ofertowego lub
zbliżony (zmiana kształtu i wymiarów wymaga uzgodnienia z Zamawiającym)
 stop aluminium ENAW 6060 / EN AW – Al Mg Si (stan T66)
 długość profili: min. 6,0 m
 w zestawie uszczelki współpracujące z dostarczonym profilem w ilości 500 mb oraz śruby ISO
M6 x 20 A2 z łbem walcowym z gniazdem imbusowym ilości 1000 szt.
 kolor profili aluminiowych RAL 7046 Mat – powłoka poliestrowa
4. Pasy nośne – 4 szt.
 materiał – Taśma PES
 szerokość pasa – min. 50 mm
 obciążenie robocze – min. 1000 kg
 długość min. 15 m
 współczynnik bezpieczeństwa – min 5:1
5. Elektroniczne listy bezpieczeństwa – 2 szt.
 listwa bezpieczeństwa wysokości ok. 75 mm, długość min. 3500 mm wraz z zestawem
montażowym (zaślepka z wtykiem i przewodem min. 2,5m dł., do montażu z masą
samowulkanizującą i tuleją prowadzącą oraz zaślepka z rezystorem z wtykiem z masą
samowulkanizująca i tuleją prowadzącą) – 2 szt.
 aluminiowe profile do montażu listwy bezpieczeństwa długości min. 3500 mm – 2 szt.
 zestaw radiowy do listwy krawędziowej – 2 szt.
 płyta gumowa EPDM długości min. 3500 mm, szerokość 500 mm, gr. 2mm – 2 szt.
 kątownik aluminiowy 30x30x3 mm dł. 1000 mm – 14 szt.
 płaskownik aluminiowy 30x2 mm dł. 1000 mm – 14 szt.
6. Fotokomórki – 2 komplety.
 fotokomórki - nadajnik + odbiornik – 2 komplety
 zasilanie: 24 V AC / DC
 minimalny zasięg 10 m
7. Skrzynki sterownicze – 2 szt.
 skrzynka sterownicza stalowa malowana proszkowo, otwierana na bok, doprowadzenie kabli
od góry, na drzwiach skrzynki przyciski do sterownia napędami, oraz lampki sygnalizacyjne,
na ścianie bocznej włącznik główny, wyłączający zasilanie, zabezpieczenie główne wyłącznik nad prądowy w połączeniu z wyłącznikiem różnicowoprądowym, poszczególne
obwody napędów zabezpieczone wyłącznikami silnikowymi z wyzwalaczem
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przeciążeniowym, skrzynka wyposażona w dwa moduły sterujące silnikami segmentów oraz
układem sterowania wciągnikiem do słupa, w skrzynce należy również przywidzieć miejsce do
podłączenia wszystkich niezbędnych czujników i elementów instalacji – 1 szt.
8. Okablowanie – 1 kpl.
 kabel zasilający 4G1,5 – min. 60m
 kabel sygnałowy 7G1 – min. 200m
Dodatkowe uwagi Zamawiającego:



forma płatności: zaliczka w wysokości 50% wartości brutto umowy płatna do siedmiu dni od daty jej
podpisania, płatność końcowa do siedmiu po dostawie i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego
w cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z pakowaniem i transportem
przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego

Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
1. Napędy bramy
 31110000-0 Silniki elektryczne
 31700000-3 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
 42413400-8 Podnośniki mechaniczne
 35121000-8 Urządzenia ochronne
 34000000-7 Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
 34324000-4 Koła części, akcesoria
 44423850-4 Kształtowniki
 44212500-4 Kątowniki i profile
 34312500-2 Uszczelki
 44531400-5 Śruby
 39540000-9 Różne wyroby powroźnicze, linowe, szpagatowe i sieciowe
 39563520-7 Włókiennicze taśmy transportowe
 35120000-1 Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa
 35100000-5 Urządzenia awaryjne i zabezpieczające
 35121300-1 Osprzęt bezpieczeństwa
 35121900-7 Detektory radarowe
 30237475-9 Czujniki elektryczne
 31682210-5 Aparatura i sprzęt sterujący
 31682100-1 Skrzynki elektryczne
 31224400-6 Kable przyłączeniowe
 44322000-3 Akcesoria do okablowania
 44320000-9 Kabel i podobne wyroby

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu,
normy jakościowe, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie
przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem
konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek
znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie
określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert
w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i
użytkowych.
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Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań
równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne
dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności
poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub
dokumentów.
4. Termin realizacji zamówienia
1.
2.

Termin realizacji zamówienia: do 10 tygodni od daty podpisania umowy (planowane podpisanie umowy
początkiem kwietnia 2022)
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy
będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

5. Podstawy wykluczenia
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo
lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla 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;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, 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. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
6. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z
formularzem ofertowym.
Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania
niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym
wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego,
odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie
upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu
zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych
działań w celu jej określenia.
Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
Jeżeli zostanie złożona 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
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć
zgodnie z tymi przepisami.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów
1.

Kryteria oceny ofert:
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a) Cena brutto – (100%)
Liczba punktów w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert,
-------------------------------------------------------------x 100
Wartość brutto wskazana w badanej ofercie
2.
3.

4.

5.

Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach wskazanych w pkt.1. Punkty
będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym
w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza –
uzyskując najwyższą liczbę punktów.
W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć
umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno
najwyższą liczbę punktów.
Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały
oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy
składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie
ofertach.

8. Sposób przygotowania oferty
1.

2.

3.
4.

Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym
atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo.
Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
a) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a
Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
b) Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych
w art. 13 lub art. 14 RODO stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na
koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po ostatnim
dniu terminu składania ofert.

9. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do
dnia 01.04.2022 r. do godziny 10.00
Oferty złożone po terminie jak również oferty częściowe lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty/kuriera/posłańca w siedzibie firmy AL-STAL
Sp. z o.o., Głuchów 561 D, 37-100 Łańcut.
Oferty należy składać w szczelnie zamkniętym opakowaniu / kopercie uniemożliwiającej odczytanie jej
zawartości bez uszkodzenia koperty / opakowania. Kopertę należy zaadresować na Zamawiającego oraz
dodatkowo umieścić dane Oferenta oraz treść:
„Przetarg na dostawę elementów do budowy prototypu Elastico Warm - nie otwierać przed
terminem 01.04.2022 godz.10.00”
Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Bogusław Paśko tel.: 608-350-782, email: b.pasko@alstal.pl
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
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10. Dopuszczalne istotne zmiany postanowień umowy
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy z
wybranym Wykonawcą, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego, w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w sytuacjach
określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
(Wytyczne Horyzontalne), a także:
1.1.

Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające w szczególności z:
a) zmiany rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych i umowy o
dofinansowanie, związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych;
b) decyzji instytucji publicznych, w tym Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej Programem
Operacyjnym;
c) przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i/lub Wykonawcy
d) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku wystąpienia
okoliczności, których Zamawiający i/lub Wykonawca nie mogli przewidzieć na etapie prowadzenia
postępowania ofertowego

1.2.

Zmiany dotyczące terminu realizacji zadania:

a) w przypadku wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron
umowy;
Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia
nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy
zostanie wydłużony o czas zdarzenia nieprzewidywalnego.
b) w przypadku wystąpienie stanu nadzwyczajnego (np. stan wyjątkowy, stan wojenny, stan klęski
żywiołowej itp.)
Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie
jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie w trakcie trwania umowy stanu nadzwyczajnego, uniemożliwiającego
dotrzymanie terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o
czas trwania stanu nadzwyczajnego.
c) w przypadku innych przeszkód uniemożliwiających zrealizowanie zamówienia, za które nie odpowiada
Wykonawca;
Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie
jest niemożliwe ze względu na wystąpienie obiektywnych przeszkód uniemożliwiających wykonanie zamówienia,
za które nie odpowiada Wykonawca. W przypadku wystąpienia tego typu sytuacji, termin realizacji umowy
zostanie wydłużony o czas niezbędny do eliminacji przeszkody, za którą nie odpowiada Wykonawca.
d) W przypadku przedłużającej się niniejszej procedury ofertowej i wyboru Wykonawcy;
Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy procedura udzielenia zamówienia ulegnie
przedłużeniu ponad pierwotnie planowany czas w wyniku zmiany zapisów zapytania, wydłużenia terminu
składania ofert oraz przedłużania się terminu podpisania umowy z Wykonawcą.
e) w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla
wykonania przedmiotu Umowy;
Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie
jest niemożliwe z uwagi na konieczność wykonania zamówień dodatkowych, których zakup jest niezbędny dla
wykonania przedmiotu Umowy.
f)

W przypadku opóźnień w wypłacie dofinansowania;
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Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, wystąpienia opóźnień w wypłacie
dofinansowania do projektu przez Instytucję Pośredniczącą i/lub Bank Gospodarstwa Krajowego. W takim
przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku
o płatność do czasu wypłaty dofinansowania na konto Zamawiającego.
g) W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie wymagających akceptacji Instytucji
Pośredniczącej
Zmiana terminu realizacji określonego w umowie może nastąpić w sytuacji konieczności wprowadzenia zmian
do projektu objętego dofinansowaniem. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o
czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o zmianę projektu do czasu akceptacji zmian przez Instytucję
Pośredniczącą.
h) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności opóźnienia w
przygotowaniu miejsca dostawy, odbiorze, opóźnienia w podejmowaniu decyzji przez Zamawiającego
ważnych z punktu widzenia realizacji zamówienia, opóźnienia w terminowym regulowaniu płatności
przez Zamawiającego itp.
Zmiana terminu realizacji określonego w umowie może nastąpić w sytuacji niezależnej od Wykonawcy, będącej
następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego. W takim przypadku termin realizacji umowy
może zostać wydłużony o czas opóźnienia spowodowanego przez Zamawiającego.
i)

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji lub odbioru
przedmiotu zamówienia jeśli wynikać to będzie z przerw w realizacji lub odbioru przedmiotu
zamówienia, powstałych w wyniku ewentualnych prac budowlanych prowadzonych w budynkach gdzie
przedmiot zamówienia ma być dostarczony.
W przypadku zaistnienia ww. okoliczności termin zostanie przedłużony lub skrócony o czas niezbędny do
zrealizowania przedmiotu zamówienia, co zostanie ustalone za porozumieniem obu stron umowy, w oparciu o
ww. okoliczności
j)

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany okresu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku
wystąpienia innych przyczyn niż wyżej wymienione, jeśli wynikać to będzie z okoliczności o
charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, w
szczególności okoliczności wskazanych w pkt. 1.4.
W przypadku zaistnienia ww. okoliczności termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do zrealizowania
przedmiotu zamówienia, co zostanie ustalone za porozumieniem obu stron umowy, w oparciu o ww.
okoliczności
k) Dopuszczalne będą zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na zgodny wniosek Stron
umowy.
1.3.

Zmiany dotyczące wynagrodzenia:
a) Możliwa jest zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i
usług lub innych podatków/opłat mających wpływ na koszt realizacji zamówienia;
Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku
VAT. W takiej sytuacji wynagrodzenie ulegnie zmianie w sposób odpowiedni – tak aby odpowiadało
zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objętego umową, który na dzień zmiany stawki podatku nie
został jeszcze rozliczony.
b) Jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia, w taki sposób, ze realizacja zamówienia na zasadach określonych w
umowie, groziłaby nadmierną stratą dla Wykonawcy;
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Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w taki
sposób że realizacja zamówienia na zasadach określonych w umowie groziłaby nadmierną stratą dla
Wykonawcy.
c) W przypadku konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego
ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy;
Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku ograniczenia zakresu
rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których zamawiający nie
mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy, przy czym wynagrodzenie umowne ulegnie obniżeniu o
wartość wydatków objętych rezygnacją.
1.4.

Zmiany dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym zmiany technologiczne, w szczególności:
niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie spowodowana zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, w takim wypadku materiały i
urządzenia te zastąpione będą mogły być jedynie materiałami lub urządzeniami o parametrach nie
gorszych, niż wskazane w zapytaniu ofertowym i ofercie;
b) pojawienie się na rynku, części, materiałów, technologii lub urządzeń nowszej generacji pozwalających
na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji przedmiotu
zamówienia;
c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie
czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji przedmiotu
zamówienia;
d) konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/
technologicznych niż wskazane w ofercie w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań
groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia;
e) konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych,
lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
f) w zakresie zmiany typu/modelu/numeru katalogowego danego towaru, jeżeli nie spowoduje to zmiany
przedmiotu umowy;
a)

1.5.
a)
b)
c)
d)

e)

f)
2.

Pozostałe zmiany umowy:
zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy
zmiana miejsca realizacji zamówienia/dostawy
zmiana warunków i terminów płatności
w przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny
sposób, a zmiana umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy
Zamawiających a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w
ramach którego realizowane jest zamówienie,
zmiana strony umowy w sytuacji, gdy w prawa i obowiązki Wykonawcy wstąpi inny podmiot

Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w
formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

11. Przetwarzanie danych osobowych
1. Oferent wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zamawiającego
w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego postępowania ofertowego, zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO” lub „Ogólne rozporządzenie o ochronie
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danych osobowych”). Przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie odbywało się z
poszanowaniem przepisów RODO oraz wydanych w związku z nim krajowych przepisów z zakresu
ochrony danych osobowych.
2. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych, o których mowa w niniejszym zapytaniu
ofertowym.
3. Zamawiający będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie i celu przeprowadzenia postępowania
ofertowego oraz realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
4. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu oraz wymogiem
ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych osobowych
uniemożliwia udział Oferenta w postępowaniu ofertowym.
5. Odbiorcą danych mogą być w szczególności Instytucje Pośredniczące, Instytucje Zarządzające oraz inne
instytucje państwowe i unijne, jak również podmioty zaangażowane przez te instytucje w związku z
audytem, rozliczeniem i kontrolą projektu unijnego, Urząd Skarbowy, Bank, Kancelaria Prawna, Poczta
Polska, firmy kurierskie. Ponadto dane mogą być przekazywane/ udostępniane dostawcom i
podwykonawcom usług tj. informatyk, biuro rachunkowe, firmy doradczo-konsultingowe – takie
podmioty przetwarzają dane tylko na podstawie umowy oraz tylko zgodnie z poleceniami.
6. Oferent posiada:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących oferenta;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych oferenta;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
7. W każdej chwili, Oferentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO lub
jego prawny następca - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
8. Okres przetwarzania obejmuje okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń
wynikający z przepisów, oraz okres przechowywania dokumentacji projektowej zgodnie zapisami umowy
o dofinansowanie projektu
9. W przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy Oferentem a Zamawiającym, dane podane przez
Oferenta będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia oraz ich rozliczenia.
12. Wykaz załączników

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą
a Zamawiającym.
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
4. Załącznik nr 4 – Wzór umowy
5. Załącznik nr 5 – Rysunek profilu aluminiowego z uszczelkami i śrubami
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