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Zapytanie ofertowe 4/2021 na zakup, montaż systemu monitoringu wraz z
oprzyrządowaniem z dnia 08.09.2021 r.
Zapytanie ofertowe przygotowane w ramach projektu nr RPLD.10.01.00-10-C005/18-00, pn. „Żłobek Milowa
Kraina” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X. Adaptacyjność pracowników
i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi
w wieku do 3 lat.
1.

ZAMAWIAJĄCY
Nazwa:

Łódzka Fundacja Rehabilitacji KAMIEŃ MILOWY

Forma prawna:

Fundacja

Numer REGON:

101293188

Numer NIP:

7282784989

Dane teleadresowe Zamawiającego:

2.

Adres do korespondencji

93-137 Łódź, ul. Siemiradzkiego 4-8

E-mail

fundacja@kamienmilowy.org.pl

Telefon

730-645-699

Godziny pracy

07.00-17.00 od poniedziałku do piątku

Osoba do kontaktu
(przedstawiciel Zamawiającego)

Ewa Glińska
Martyna Jędrzejczak-Kubicka

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, 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
21 grudnia 2020 r.
2.2. Zapytanie ofertowe jest dostępne w Biurze Projektu, tj. w siedzibie Zamawiającego przy ul. Siemiradzkiego
4-8 w Łodzi, zostało opublikowane na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
oraz na stronie internetowej Zamawiającego http://www.kamienmilowy.org.pl/.
3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż systemu monitoringu wraz z oprzyrządowaniem na terenie
Żłobka MILOWA KRAINA przy ul. Chocimskiej 13 w Łodzi.
3.2. Wspólny Słownik zamówień (kod-y CPV przedmiotu zamówienia):
CPV: 32323500-8 Urządzenia do nadzoru wideo
Pomocnicze Kody CPV:
35120000-1 systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa
51312000-2 usługi instalowania urządzeń telewizyjnych
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3.3. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i montaż systemu monitoringu wraz z oprzyrządowaniem
zgodnie z poniższym zestawieniem – zakres minimalny:
1/ Rejestrator IP o minimalnych parametrach (1 szt.):
− możliwość rejestracji zapisu z 8 kamer IP
− dysk twardy na nagrania z kamer – min. 4TB
− możliwość exportu nagrań do zewnętrznych nośników pamięci
− możliwość zarządzania urządzeniem po sieci Ethernet.
2/ Kamery IP-PoE wewnętrzne o minimalnych parametrach (5 szt.):
− obudowa kopułowa
− przetwornik obrazu min. 2MPX
− rozdzielczość strumienia wideo Full HD – 1920x1080
− tryb dzień/noc
− zasięg w trybie nocnym: 30m
− możliwość zarządzania po www
− wsparcie protokołu ONVIF
3/ Kamera IP-PoE zewnętrzna o minimalnych parametrach (1 szt.):
− przetwornik obrazu min. 2MPX
− rozdzielczość strumienia wideo Full HD – 1920x1080
− tryb dzień/noc
− zasięg w trybie nocnym: 30m
− możliwość zarządzania po www
− wsparcie protokołu ONVIF
4/ Switch PoE – min. 2 porty Gigabit 1000Mb/s
5/ Szafa 19’’ 6U 600x450 zamykana na zamek, kolor szary/srebrny
6/ UPS – min. 500VA
7/ Listwa zasilająca 230v 19’’ (min. 5 gniazd)
8/ Montaż okablowania w odpowiednich kanałach kablowych (korytka) - kolor biały.
Instalacja kamer oraz rejestratora w budynku w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
Zakup przewidziany w ramach limitu cross-financing.
Uwaga: Rysunek techniczny żłobka i terenu dostępny jest do wglądu u Zamawiającego, może zostać
przekazany Wykonawcy na jego prośbę mailem. Przed złożeniem oferty zaleca się i rekomenduje
Wykonawcom wizję lokalną w celu zapoznania się z infrastrukturą.
Wszelkie zakupy i doposażenie będą zgodne z budżetem wynikającym z realizowanego projektu.
Gwarancja na przedmiot zamówienia – minimum 24 miesiące.
3.4. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny i sprawny, wolny od wad prawnych, spełniać
wszelkie standardy funkcjonalne, techniczne i jakościowe.
3.5. Prace w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będą uwzględniać aspekty społeczne. Działania
przewidziane do realizacji w projekcie są zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju i będą służyć
wszystkim, również osobom z niepełnosprawnościami, poprzez zastosowanie zasady projektowania
uniwersalnego. W przypadku zaistnienia konieczności zastosowany będzie mechanizm racjonalnych
usprawnień.
4.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – maksymalnie 30 dni od podpisania umowy z Wykonawcą.
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5.

INFORMACJE NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym
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.
Potwierdzeniem braku powiązań osobowych lub kapitałowych jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o
braku występowania w/w powiązań w ofercie. Wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 1 – Formularz
ofertowy. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku braku powiązań
osobowych lub kapitałowych w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie złożonego przez
Wykonawcę oświadczenia znajdującego się w załączniku nr 1 Formularz ofertowy.
6.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

6.1. Wykonawca w ofercie winien oświadczyć i zobowiązać się wobec poniższych stwierdzeń (Załącznik nr 1 do
zapytania ofertowego):
1) Zapoznałem się z treścią ww. zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń
oraz przyjmuję warunki w nim zawarte.
2) Podejmuję się wykonania Przedmiotu Zamówienia opisanego w ww. zapytaniu ofertowym, zgodnie
z wymogami zapytania ofertowego, obowiązującymi przepisami prawa lub innych regulacji wiążących
i należytą starannością.
3) Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia we
wskazanym terminie.
4) Nie zalegam z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne.
5) Nie jestem osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych.
6) Nie jestem osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
Potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazanych powyżej jest złożenie przez
Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału. Wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 1 –
Formularz ofertowy. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanych warunków
udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie złożonego przez Wykonawcę
oświadczenia znajdującego się w załączniku nr 1 Formularz ofertowy.
6.2. Wykonawcą nie może być osoba zatrudniona w instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się IZ PO
lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku
pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).
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7.

LISTA DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

Ofertę stanowi:
1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy wraz z wymaganymi oświadczeniami
2) Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej (jeśli dotyczy)
Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 muszą być opatrzone datą oraz podpisane przez upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowiązany do załączenia dokumentów potwierdzających uprawnienia osób podpisujących
ofertę do reprezentowania Wykonawcy, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów
rejestrowych, aktualnych na dzień podpisania oferty. W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę w imieniu
Wykonawcy nie jest wpisana do właściwego rejestru lub ewidencji, jako osoba upoważniona do reprezentowania
i składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy, musi przedstawić upoważnienie w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczenia woli w imieniu
Wykonawcy. Ocena pełnomocnictwa jest dokonywana na dzień podpisania oferty.
8.

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

8.1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.09.2021 r. do godziny 9:00.
8.2. Ofertę należy złożyć:
−
w formie papierowej – osobiście lub listownie na adres Biura Projektu (tj. siedziby Zamawiającego):
Łódzka Fundacja Rehabilitacji KAMIEŃ MILOWY
93-137 Łódź, ul. Siemiradzkiego 4-8
Biuro czynne w godzinach 7.00-17.00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych
lub
−
w formie elektronicznej z załączeniem skanu podpisanych dokumentów – za pośrednictwem Bazy
Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
8.3. Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do siedziby Zamawiającego
lub za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności w terminie określonym w pkt 8.1. Data stempla pocztowego
nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. Oferty
złożone w inny sposób będą odrzucane.
8.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
wariantowych. Oferty częściowe i/lub wariantowe nie będą brane pod uwagę. Wykonawca może złożyć tylko
1 ofertę na niniejsze zapytanie, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej
liczby ofert niż 1, będzie skutkowało odrzuceniem wszystkich złożonych ofert przez danego Wykonawcę.
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wspólnej przez kilku Wykonawców
8.5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania. Oferty złożone w inny sposób zostaną odrzucone.
8.6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
8.7. Oferta powinna być kompletna, zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki oraz
informacje określone w sposób jednoznaczny.
8.8. Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami
dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi oferty oraz
spełniać wymogi opisane w niniejszym zapytaniu.
8.9. Poprawki lub zmiany w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
8.10. Wykonawca gwarantuje wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za kontakt i współpracę z Zamawiającym.
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8.11. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
8.12. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożonymi
dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie Wykonawcy do wyjaśnienia treści
dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów.
8.13. Wykonawca składając swą ofertę przyjmuje do wiadomości zapisy umowy wynikające z procesu przyznania
dofinansowania Zamawiającemu. Wzór umowy stanowi złącznik do dokumentacji konkursowej i jest
opublikowana na stronach UMWŁ.
9.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres minimum 30 dni od upływu terminu składania ofert.
10. OCENA OFERT
Kryteria oceny ofert, informacja o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oraz
opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert.
10.1. Kryterium oceny formalnej – ocena zgodności oferty z wymaganiami zapytania ofertowego.
Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogów określonych w zapytaniu
ofertowym w zakresie kompletności i jakości oferty, a mianowicie pod uwagę będą brane oferty
w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierające komplet ważnych oświadczeń i dokumentów wymaganych
w niniejszym zapytaniu ofertowym, z uwzględnieniem ewentualnych wyjaśnień Wykonawcy na wezwanie
Zamawiającego. Wykonawca ponosi negatywne konsekwencje nieprzedłożenia kompletnej oferty, zgodnie
z wymogami zapytania ofertowego i Kodeksu cywilnego.
Kryterium formalne podlega ocenie według formuły spełnia/nie spełnia - oferta nie podlega dalszej ocenie
w przypadku niespełnienia kryterium formalnego. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny.
10.2. Kryteria merytoryczne - Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
−

Kryterium A: Cena brutto– waga punktowa 85

−

Kryterium B: Klauzula społeczna – waga punktowa 15

Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o następujący wzór:
K = A + B, gdzie:
A - liczba punktów za kryterium A
B - liczba punktów za kryterium B
K - ostateczna liczba punktów uzyskana przez ofertę
10.3. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady
zaokrąglania.
10.4. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym na podstawie wyniku
osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria (sumy punktów uzyskanych
w poszczególnych kryteriach).
10.5. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium A:
Wykonawca podaje w formularzu ofertowym cenę brutto przedmiotu zamówienia.
Przez cenę brutto oferty rozumie się całkowite wynagrodzenie brutto Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
zamówienia, którego dotyczy niniejsze Zapytanie ofertowe. Cenę należy podać w walucie PLN. Dla
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zapewnienia porównywalności ofert dostawców ceną podlegającą ocenie będzie łączna cena brutto w PLN
określona w ofercie.
Kryterium A zostanie ocenione według następującego wzoru:
A = An / Ac x 85
gdzie:
A – liczba punktów za kryterium cena brutto;
An – najniższa cena brutto w postępowaniu wynikająca ze złożonych ważnych i niepodlegających odrzuceniu
ofert;
Ac – cena brutto przedmiotu zamówienia zaoferowana w ofercie badanej.
Zaproponowana przez Wykonawcę cena powinna zostać w ofercie podana jako cena brutto oraz z rozbiciem
na cenę netto i podatek VAT. Dla zapewnienia porównywalności ofert dostawców ceną podlegającą ocenie
będzie cena brutto przedmiotu zamówienia określona w ofercie.
Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 85 pkt.
10.6. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium B:
Punkty za kryterium B przyznawane będą na podstawie oświadczenia Wykonawcy za zagwarantowanie
spełniania kryterium określonego jako klauzula społeczna. W związku z wymogami w zakresie
uwzględniania aspektów społecznych w ramach niniejszego postępowania Zamawiający określa w ramach
pozacenowych (pozakosztowych) kryteriów oceny ofert – aspektów społecznych, w tym integracji
zawodowej i społecznej osób, o których mowa w art. 22 ust. 2 Pzp.
Zamawiający w toku oceny ofert przyzna dodatkowe punkty Wykonawcom, którzy zobowiążą się do
realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem przynajmniej jednej nowozatrudnionej osoby, która
należy do przynajmniej jednej z niżej wymienionych grup:
1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.);
2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868);
3) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z
dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.), mających
trudności w integracji ze środowiskiem;
4) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie
zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546);
5) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z
2015 r. poz. 163, z późn. zm.);
6) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o
których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz.
1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783);
7) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej
pracy, bez zatrudnienia;
8) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności
będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia
2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz.
573 oraz z 2016 r. poz. 749).
Wymagane jest zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę w wymiarze adekwatnym do
wykonywania usługi będącej przedmiotem zapytania (minimum ¼ etatu) przez minimum okres
obowiązywania umowy. Na etapie oceny ofert spełnianie kryterium badane jest na podstawie oświadczenia
Wykonawcy według wzoru „Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej” – załącznik nr 2
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do niniejszego Zapytania ofertowego. W okresie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do
udostępnienia w każdym czasie dokumentacji niezbędnej do weryfikacji spełniania kryterium (dokumentów
poświadczających zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę oraz poświadczających status
osoby zatrudnionej). W przypadku, gdy w wyniku kontroli spełniania kryterium Wykonawca nie udowodni
jego faktu jego spełniania Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 15% wartości
przedmiotu zamówienia (wysokość proporcjonalna do wagi kryterium). Punkty zostaną przyznane
w następujący sposób:
−
−

spełnienie wymogu określonego jako klauzula społeczna – 15 punktów;
brak spełnienia wymogu określonego jako klauzula społeczna - 0 punktów;

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 15 pkt.
10.7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.
10.8. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska taką samą końcową ilość punktów w ramach kryteriów oceny
ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawca składając oferty dodatkowe
nie może zaoferować wyższej ceny niż zaoferowana w pierwotnie złożonej ofercie.
10.9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do wyjaśnień
treści złożonych ofert. W powyższym celu Zamawiający wyznaczy zakres wymaganych wyjaśnień oraz
odpowiedni termin na ich dokonanie. Niedotrzymanie tego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty.
Zamawiający nie dopuszcza dokonywania poprawek w złożonych ofertach.
10.10.Oferta niespełniająca wymagań niniejszego zapytania, w szczególności formalnych (złożona po terminie,
niekompletna) lub merytorycznych (zwłaszcza niebędąca ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego) albo zawierająca inne rozpoznane wady sprzeczne z przepisami prawa, zostanie odrzucona bez
jej rozpatrywania. Za ofertę nie spełniającą wymagań niniejszego zapytania będzie uznana w szczególności
taka oferta, która (pomimo ewentualnych wyjaśnień Wykonawcy) nie będzie pozwalała na jednoznaczne
określenie i ocenę elementów oferty w świetle kryteriów oceny oferty. Dotyczy to zwłaszcza wad określenia
ceny i gwarancji.
10.11.Zamawiający poinformuje o rozstrzygnięciu postępowania w Bazie Konkurencyjności na stronie
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz na swojej stronie internetowej
www.kamienmilowy.org.pl, a także powiadomi mailowo wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
11. UMOWA Z WYKONAWCĄ
11.1. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do zawarcia umowy
z Zamawiającym w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia niniejszego postępowania. Jeżeli Wykonawca,
którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, w terminie 2 dni od przedłożenia mu
umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
11.2. Umowa będzie zawierać w szczególności zabezpieczające prawidłowe wykonanie umowy i dobro Projektu,
w szczególności m.in. dotyczące obowiązku zachowania poufności, przekazywania bez dodatkowego
wynagrodzenia praw autorskich o ile takowe wystąpią, możliwość odstąpienia rozwiązania lub
wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia umowy (w tym w przypadku
zastrzeżeń co do jakości i terminów realizacji elementów zamówienia), kary umowne (co najmniej do
wysokości umówionego wynagrodzenia) lub inne ogólnie przyjęte w obrocie gospodarczym zabezpieczenia
należytej współpracy i prawidłowego wykonania umowy, z uwzględnieniem uwarunkowań Projektu.
Zgodnie z Umową Beneficjenta z UMWŁ.
11.3. Na każdym etapie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do kontaktu z przedstawicielem
Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych utrudnieniach w realizacji
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przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne dokumenty i informacje zostaną
udostępnione Wykonawcy z inicjatywy Zamawiającego lub na prośbę Wykonawcy. Wykonawca będzie
zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego i złożonej oferty,
postanowieniami umowy, a także zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób
uwzględniający prawne, organizacyjne i finansowe uwarunkowania projektu finansowanego ze środków UE
– w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w ramach Projektu.
11.4. Cena przedmiotu zamówienia – wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie wydatki związane
z realizacją przedmiotu zapytania, w tym wszelkie daniny o charakterze publicznoprawnym.
11.5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w zakresie niniejszego zapytania po podpisaniu umowy
z Wykonawcą pod następującymi warunkami:
−
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do
umowy, pod rygorem nieważności.
−
Zamawiający ma prawo zmienić umowę w przypadkach wskazanych w rozdz. 6.5.2 pkt 20
„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014 – 2020”, na podstawie których jest przeprowadzane niniejsze postępowanie.
11.6. Zapłata wynagrodzenia w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionego rachunku/faktury, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę protokołu odbioru
zamówienia, z zastrzeżeniem, że termin zapłaty może być wydłużony w przypadku nieprzedłożenia przez
Wykonawcę prawidłowo wypełnionych dokumentów oraz odbioru przedmiotu zamówienia w postaci
protokołu zdawczo-odbiorczego.
11.7. Możliwość wypowiedzenia umowy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, tj. z ważnych przyczyn
oraz w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
12. INFORMACJE DODATKOWE
12.1. Poprzez złożenie oferty Wykonawca wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Wykonawców
szczegółów oferty. Wykonawca ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości informacji
dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa zgodnie z przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.. z 2018 poz. 419)).
12.2. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:
−
złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
−
złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych
w niniejszym postępowaniu pomimo jednokrotnego wezwania do wyjaśnienia oferty w zakresie
i terminie określonym przez Zamawiającego,
−
przedstawi nieprawdziwe informacje,
−
złożył ofertę po terminie.
12.3. Zamawiający może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności
i ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie
obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, oraz o ile okaże się to konieczne dla
prawidłowej realizacji projektu lub przedmiotu zapytania. Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego
zostanie podana do publicznej wiadomości. W przypadku modyfikacji treści zapytania zostanie przedłużony
termin składania ofert. Informacja taka zostanie podana w Bazie Konkurencyjności na stronie
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz na stronie internetowej Zamawiającego
www.kamienmilowy.org.pl, a także wysłana mailowo do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

Projekt: Żłobek ”Milowa Kraina”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020

RPLD.10.01.00-10-C005/18-00
12.4. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie
przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Zapytanie ofertowe może zostać anulowane bez
podawania przyczyny.
12.5. W przypadku braku wpływu ofert w terminie wskazanym w punkcie 8.1 lub wpływu tylko ofert
podlegających odrzuceniu, albo wykluczenia z postępowania wszystkich Wykonawców lub niespełnienia
przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dokona wyboru oferty z tzw. „wolnej
ręki”,
umieszczając
stosowną
informację
w
Bazie
Konkurencyjności
na
stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz na stronie internetowej Zamawiającego
www.kamienmilowy.org.pl, a także poinformuje o tym mailowo wszystkich Wykonawców, którzy złożyli
oferty niespełniające kryteriów.
12.6. Zgodnie z Art. 70[1] § 3 Kodeksu cywilnego Zamawiający może odwołać zapytanie ofertowe.
12.7. W przypadku, gdy złożone oferty przekroczą założony budżet, jakim dysponuje Zamawiający – zapytanie
może być anulowane.
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