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Niegowa, 24.07.2019r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/07/2019 

ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych 

W ramach Projektu: „Najlepsze kwalifikacje w okolicy!”, 

WND-RPSL.11.03.00-24-03F2/17 

 

I. Zamawiający:  
SPARGO S.C. G. MATYJA & M.PIŁKA,  
ul. Bankowa 36, 42-320 Niegowa 
NIP 577-197-49-32, REGON 242878264 
e-mail: biuro@spargo-szkolenia.pl 
zwany w dalszej części Zamawiającym 

  

II. Tryb udzielenia zamówienia  

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego dla zamówień o wartości powyżej 50.000 PLN.  Do niniejszego 
zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019.53 art. 64). Niniejsze 
postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 roku. 

 

III. Cel zamówienia:  

Celem zamówienia jest  wybór wykonawcy na dostawę materiałów szkoleniowych (gazy techniczne)  na zajęcia praktyczne na kursie 
spawania metodą TIG 141 w ramach projektu pn. „Najlepsze kwalifikacje w okolicy!” 

 

IV. Kod CPV usługi:   

24111000-5 Wodór, argon, gazy szlachetne, azot i tlen 

 

V. Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów szkoleniowych  (gazy techniczne) do kursów spawania metodą TIG 141 
realizowanych w ramach projektu  „Najlepsze kwalifikacje w okolicy!” 

 

VI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę materiałów szkoleniowych (gazy techniczne)  do kursów spawania metoda TIG 

141 zgodnie z poniższą specyfikacją oraz ilościami:  

• Gaz techniczny Argon 4,6, butla z gazem. 

• Ilość w opakowaniu –  ok. 6,5 m3 , 40l 

• Rodzaj opakowania: butla 

• Transport na miejsce dostawy uwzględniony w cenie. 
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• Dzierżawa butli uwzględniona w cenie. 

• Produkt musi spełniać wymagania określone obowiązującymi przepisami prawa ( jeśli dotyczy) 

 
Planowana ilość: 210 sztuk/butli 

 
 

2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być  nowy i wolny od wad. 
3. Termin realizacji zamówienia:  materiały szkoleniowe będą dostarczane sukcesywnie w terminach określonych przez 

Zamawiającego  w okresie  od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do dnia 31.12.2020 r. Dokładne terminy dostawy oraz 
ilości materiałów będą ustalane indywidualnie z porozumieniu z Zamawiającym. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia, w sytuacji gdy będzie to podyktowane 
prawidłową i/lub terminową realizacją projektu bądź na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez 
Zamawiającego (których nie można było przewidzieć) bądź w przypadku wydłużenia czasu trwania projektu, w ramach 
którego realizowany będzie przedmiot zamówienia 
 

4. Miejsce realizacji usługi: powiat myszkowski, miejsce odbywania się poszczególnych kursów. 
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w rozdziale 6.5 pkt.8 lit. „h” Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 polegającego na powtórzeniu podobnych usług w okresie 3 lat od 
udzielenia zamówienia podstawowego. 
 

VII.  Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny ich spełnienia:  

Wybór Wykonawców będzie odbywał się z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy realizacji projektów, bez 
stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

  

1. Do składania ofert zapraszamy wyłącznie Wykonawców, którzy spełniają łącznie następujące warunki:   

  

a) Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.   
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 
czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa, lub nie został określony 
przez IZ PO;  

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  

• 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.  

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowił Formularz oferty wraz z Oświadczeniem 
Wykonawcy (Załącznik nr 2). W sytuacji wystąpienia któregokolwiek z powiązań, o którym mowa powyżej, Wykonawca będzie 
podlegał wykluczeniu z postępowania. W przypadku gdy Wykonawca przy realizacji usługi będzie korzystał z podwykonawców 
(w całości lub częściowo) do oferty powinien załączyć także oświadczenia o braku ww. powiązań złożone przez poszczególnych 
podwykonawców, wszystkich z osobna, którzy w jego imieniu lub na jego rzecz będą wykonywać zlecenie (Załącznik nr 2). W 
przypadku konsorcjum załącznik nr 2 składają wszyscy konsorcjanci. W sytuacji wystąpienia któregokolwiek z powiązań, o 
którym mowa powyżej. Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z postępowania.   
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b) Nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania określonych w art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. 2017, poz. 1579 ze zm ) tj. m.in. : 

• wykonawców, którzy w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawili informacje wprowadzające w błąd 
zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia;  

• wykonawców, którzy bezprawnie wpływali lub próbowali wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje 
poufne, mogące dać im przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;   

• wykonawców, którzy brali udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub których pracownik, a także 
osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał 
udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;  

• wykonawców którzy w sposób zawiniony poważnie naruszyli obowiązki zawodowe, co podważa ich uczciwość, w 
szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie 
wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;  

• wykonawców którzy, z przyczyn leżących po ich stronie, nie wykonali albo nienależycie wykonali w istotnym stopniu 
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa 
w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Prawo zamówień publicznych, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 
odszkodowania;  

Weryfikacja spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca 
podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 

 

c) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym 
przedmiotowi zamówienia.  
 
Weryfikacja spełnienia warunku:  Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca 
podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.  
 

 
d) Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem organizacyjno - technicznym niezbędnym do wykonywania 

zamówienia. 
Weryfikacja spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca 
podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.  

 
e) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej  należyte wykonanie zamówienia. 

Weryfikacja spełnienia warunku Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca 
podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 

 
2. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który: 

• Pozostaje z Zamawiającym w powiązaniu, o którym mowa w punkcie VII podpunkt 1 lit. a   

• Należy do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, punkcie VII podpunkt 1 lit. b  

• Nie spełni Warunków udziału w postępowaniu, określonych w punkcie VII podpunkt 1  

• Złoży ofertę niespełniającą kryteriów formalnych,  

• Złoży ofertę przygotowaną niezgodnie z punktem VIII „Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty, informacja o ofercie”   

• Przedstawi nieprawdziwe informacje,  

• Złoży ofertę niekompletną,  

• Złoży ofertę na niewłaściwych formularzach,  

• Złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego  

• Złoży ofertę po terminie (decyduje data wpływu)  

• Złoży więcej niż jedną ofertę  

• Nie złoży w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wyjaśnień do oferty, o które wystąpił zamawiający w toku badania 
oferty.  

• Nie załączy kopii umowy konsorcjalnej – jeśli dotyczy  
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Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Decyzja Zamawiającego o 
odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.  

 

VIII. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty, informacja o ofercie  

1. Oferta powinna być sporządzona wg wymagań zawartych w niniejszym zapytaniu.  
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę dotyczącą niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca przedkłada jeden 

Formularz Oferty. W przypadku Wykonawcy, który złoży więcej niż jedną ofertę – wszystkie jego oferty zostaną odrzucone i nie 
będą podlegać ocenie.   

3. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty złożone w 
oparciu o inne wzory formularzy, lub formularze zmodyfikowane mogą zostać odrzucone i nie będą podlegać ocenie. 

4. Wszystkie wartości przedstawione w zapytaniu ofertowym muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po 
przecinku (zasada zaokrąglania: końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 
grosza).  

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.  
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty zawierającej jakiekolwiek omyłki rachunkowe, rozbieżności czy błędy 

w formularzu oferty oraz załącznikach do oferty.   
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, jeżeli zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuci 
ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzającymi, że oferta nie zawiera rażąco 
niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

8. Złoży ofertę, której treść stanowi czyn nieuczciwej konkurencji rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  
9. Oferta powinna zawierać co najmniej:  

a) Wypełniony Załącznik 1: Formularz oferty;  
b) Wypełniony Załącznik 2: : Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych. 
c) Wypełniony Załącznik 3: : Oświadczenie Wykonawcy 
d) Kopię umowy konsorcjum (jeśli dotyczy)  

 
10. Brak któregokolwiek dokumentu lub załącznika z wymaganych przez Zamawiającego, złożenie oferty niekompletnej lub złożenie 

oferty niejednoznacznej lub złożenie oferty zawierającej błędy merytoryczne - spowoduje odrzucenie oferty.  
11. Wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane czytelnie. Wszystkie kopie dokumentów muszą być potwierdzone „za 

zgodność z oryginałem”. Nie spełnienie któregokolwiek warunku spowoduje odrzucenie oferty.   
12. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim, w formie pisemnej, w wersji papierowej. Nie spełnienie 

któregokolwiek warunku spowoduje odrzucenie oferty.  
13. Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie z napisem:  

 
Oferta dotycząca Zapytania ofertowego nr 6/07/2019, 

Projekt „Najlepsze kwalifikacje w okolicy!” 
NIE OTWIERAĆ . 

 
 Nie dopełnienie tego obowiązku spowoduje odrzucenie oferty.  

14. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach 
lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu 
składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe 
oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.  

15. Wykonawca składający ofertę akceptuje, że wycofanie się z oferty może stanowić podstawę do roszczenia rekompensaty z tytuły 
strat poniesionych przez Zamawiającego na skutek opóźnienia w realizacji projektu, powstałego w wyniku działania Wykonawcy 
(złożenie oferty a następnie wycofanie się).  

16. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi  
17. Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierały rażąco niską cenę w stosunku 

do przedmiotu zamówienia.  
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie 

zawiadamiając o tym Wykonawcę.  
19. Oferta powinna:  

• posiadać datę sporządzenia,  
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• zawierać adres Wykonawcy, numer telefonu,   

• być podpisana czytelnie przez Wykonawcę.  
20. Oferta musi zawierać cenę brutto tzn. musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia.    
21. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania bez ponoszenia 

jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.  
22.  Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania 

ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składan ia ofert oraz o 
dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego. 

23. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, 
dodatkowych dokumentów, wyznaczając im odpowiedni termin na przedłożenie wyjaśnień. Brak złożenia wyjaśnień lub 
przedłożenia dokumentów w wyznaczonym terminie skutkować będzie odrzuceniem złożonej oferty.  

24. Nie dopuszcza się możliwości użyczenia rekomendacji.   
25. W przypadku gdy oferty dopuszczone do postępowania, jako prawidłowo złożone przez wykonawców przewyższają kwotę 

wydatków przeznaczonych na zamówienie Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z wykonawcami, w 
kolejności od najkorzystniejszej oferty.  

26. Zamawiający dopuszcza możliwość podwykonawstwa  
27. W przypadku ofert składanych łącznie przez kilku Wykonawców (jako konsorcjum) dołączają oni do oferty kopię umowy 

konsorcjum, zawierającą co najmniej pełnomocnictwo dla jednego z Wykonawców do podejmowania decyzji wiążących dla 
konsorcjum oraz zakres obowiązków poszczególnych Wykonawców w ramach konsorcjum.   

28. Oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (jako konsorcjum) musi spełnić następujące warunki:  

• musi spełniać warunki uczestnictwa w postępowaniu określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, przy 
uwzględnieniu zsumowania danych od wszystkich podmiotów wchodzących w skład konsorcjum;  

• musi zawierać dokumenty i oświadczenia wymagane do ważności oferty od każdego podmiotu;  

• musi być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony; 

• jeden z podmiotów konsorcjum zostanie wyznaczony jako odpowiedzialny i jego upoważnienie będzie 
udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli pozostałych 
podmiotów wchodzących w skład konsorcjum;  

• zawierać umowę konsorcjum, która stwierdza, że wszystkie podmioty będą solidarnie odpowiedzialne prawnie za 
realizację umowy.  

IX.  Miejsce i termin składania ofert:  

1. Ofertę wraz z załącznikami można dostarczyć: 

• osobiście do SPARGO S.C. G. MATYJA & M.PIŁKA, ul. Bankowa 36, 42-320 Niegowa lub 

• przesłać pocztą /kurierem (w formie pisemnej) na adres SPARGO S.C. G. MATYJA & M.PIŁKA,  ul. Bankowa 36, 42-
320 Niegowa    

2. Termin składania ofert: do dnia 01.08.2019r. do godz. 10:00.  
Uwaga!  Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego 
(adres podany powyżej), a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. Jednocześnie  informujemy, że biuro 
Zamawiającego czynne jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 16.00.  Oferty dostarczone po terminie 
nie będą rozpatrywane.  

3. Informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl.    
4. Wykonawcy, którzy złożą oferty, zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania osobiście wraz z powiedzeniem odbioru lub 

w formie elektronicznej, na adres e-mail wskazany w ofercie (a w przypadku jego braku na fax lub adres pocztowy).   
  

X. Kryteria oceny ofert  

1. Wybór Wykonawcy nastąpi z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania.  
2. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie złożonych dokumentów.  

 
Po spełnieniu przez Wykonawców wszystkich wymaganych w zapytaniu warunków - ocena ofert  (W)  zostanie dokonana 
zgodnie z następującymi kryteriami : 
 
W = K1 + K2 
 
W - Ocena końcowa 
K1 - Kryterium cena  – maksymalnie 80 punktów 
K2 – Termin dostawy   - maksymalnie 20 punktów 
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3. K1: KRYTERIUM CENA -  dotyczy  sumy wszystkich elementów  zapytania. 

        Punkty w KRYTERIUM CENA zostaną przyznane wg poniższego wzoru:  

 
 

                 Najniższa cena brutto zamówienia spośród ważnych ofert 

K1 = ------------------------------------------------------------------------------------------ x 80 = liczba punktów     

                         Cena  brutto zamówienia oferty badanej  

 

4. K2: KRYTERIUM TERMIN DOSTAWY :  
W kryterium tym będzie oceniany termin dostawy od złożenia zapotrzebowania do realizacji dostawy. 
W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt.  
 
Wykonawca który przedstawi w ofercie termin realizacji 2 – dniowy i krótszy otrzyma maksymalną ilość punktów. Ilość 
przyznanych punktów zależna będzie od terminu dostawy wskazanego ofercie: 
 

a) 2 dni i krócej – 20pkt. 
b) od 3 dni do 7 dni – 15 pkt. 
c) od 8 dni do 14 dni – 10 pkt. 
d) powyżej 14 dni – 0 pkt. 

 
5. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku, stosując punktową skalę oceny od 

1,00 do 100,00 pkt.  
6. Wybór najbardziej korzystnej oferty nastąpi na skutek porównania otrzymanych ofert.,  
7. Procedurze oceny poddane zostaną jedynie te oferty, które zostały złożone w terminie i które spełniają wszelkie wymagania 

wynikające z niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca powinien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną. 
Cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. W cenie oferty należy podać wszystkie koszty 
wynikające z zapytania oraz uwzględnić ewentualne koszty nie ujęte w zapytaniu.  

8. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 
9. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów, zamawiający wezwie wykonawców, 

którzy złożyli równie korzystne oferty, do złożenia w terminie 3 dni ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, 
nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach. Zamawiający dokonując następnie 
wyboru, za najkorzystniejszą uznaje tę ofertę, która przedstawia niższą cenę.  

 

XI. Informacje uzupełniające, istotne warunki zamówienia 

1. W cenie należy uwzględnić dzierżawę butli i transport do siedziby Zamawiającego. 
2. Zamówienie będzie realizowane w częściach, zgodnie ze złożonym przez Zamawiającego Zapotrzebowaniem. Wykonawca 

zobowiązany będzie do dostarczenia towaru zgodnie ze złożonym Zapotrzebowaniem przez Zamawiającego w terminie 
ustalonym niniejszym postępowaniem (zadeklarowanym w ofercie) ostatecznie potwierdzonym w umowie. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian w planowanej ilości zamawianych materiałów, i to zarówno zmian 
zwiększających jak i zmniejszających powyższe wartości. Wykonawca obciąży Zamawiającego fakturą zbiorczą po każdej 
dostawie zgodnie z wykazem dostarczonych towarów przy uwzględnieniu cen wykazanych w złożonej ofercie. 

4. Wykonawca gwarantuje niezmienność ceny w trakcie całego trwania projektu. 
5. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania oferty. Bieg 

terminu związany z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert   
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na 

składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie opublikowana w 
miejscach publikacji zapytania.  
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7. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający 

przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.  
8. Podpisanie umowy nastąpi w biurze Zamawiającego pod adresem: SPARGO S.C. G. MATYJA & M.PIŁKA, ul. Bankowa 36, 42-

320 Niegowa.  O terminie (dacie i godzinie) podpisania umowy Wykonawca powiadomiony zostanie telefonicznie lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej (brak stawienia się Wykonawcy w terminie i o godzinie wyznaczonej przez Zamawiającego 
traktowane będzie jako odmowa podpisania umowy) na 3 dni przed planowanym terminem podpisania umowy.  Nie stawienie 
się Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego  będzie traktowane jako odmowa podpisania umowy przez 
Wykonawcę. Termin ten może zostać skrócony za zgodą obu stron.  

9. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z 
kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. O terminie 
zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę wraz z informacją o wynikach postępowania.  

10. Zamawiający zastrzega, że może unieważnić niniejsze postępowanie w każdym momencie jego trwania i po jego zakończeniu 
bez podania przyczyn unieważnienia.  

11. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji 
zamówienia, zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć 
m.in.:  
a) okresu realizacji umowy, 
b) ostatecznej ilości materiałów szkoleniowych, 
c) miejsca realizacji umowy, 
d) zabezpieczenia i kar umownych,  
e) zwiększenia/zmniejszenia wartości zamówienia  

12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu określonego zamówieniem, a jedynie 
jego część.  

13. Od niniejszego postępowania nie przysługują środki odwoławcze.  
14. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Decyzja Zamawiającego o 

odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.  
15. Wykonawca udzieli 90 dniowego terminu płatności faktur. 

 

XII. Ochrona danych osobowych  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
Zamawiający informuje, że:   

1. Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym 
postępowaniu; (dane osobowe) Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia nr 2/05/2019. 

2. odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania;  

3. dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  

4. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do 
art. 22 RODO;  

5. Wykonawca posiada:  

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;  

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą 
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z Zapytaniem ofertowym oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;  

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO1;    

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że 
przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO 

6. Wykonawcy nie przysługuje:  

• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  



Projekt „Najlepsze kwalifikacje w okolicy!, nr WND-RPSL.11.03.00-24-03F2/17 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.   

 

XIII. Osoba uprawniona do kontaktów  

Sposób porozumiewania się z Zamawiającym: telefon,  e-mail, droga pisemna.   

Osobą uprawnioną do kontaktów jest Oliwia Kępska, Kontakt telefoniczny pod nr tel. 533 981 981 godz. 8.00 - 16.00, w dni robocze ; 
e-mail: biuro@spargo-szkolenia.pl 

Adres do korespondencji:   SPARGO S.C. G. MATYJA & M.PIŁKA,  

ul. Bankowa 36, 42-320 Niegowa 

 

 

XIV. Załączniki: 

Załącznik nr 1: Formularz oferty 

Załącznik nr 2 : Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych. 

Załącznik nr 3 : Oświadczenie Wykonawcy 
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