1. Opis sposobu przygotowania oferty.
Wymogi formalne oferty:
A) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę (osoby)
upoważnione do reprezentowania oferenta.
B) Oferta musi być trwale zespolona. Przez trwałe zespolenie rozumie się:
− W przypadku oferty składanej w wersji papierowej oferta wraz z wszystkimi załącznikami
powinna być zbindowana lub spięta zszywaczem;
− W przypadku oferty składanej w wersji elektronicznej (za pośrednictwem e-mail) oferta wraz
ze wszystkimi załącznikami powinna być zeskanowana do 1 pliku pdf.
C) Każdy wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana
tylko jedna ostateczna cena.
D) Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
Oferty wykonawców, którzy nie spełniają warunków formalnych określonych w pkt. 1. A)
niniejszego zapytania mogą zostać jednokrotnie uzupełnione w terminie nie późniejszym niż 2
dni robocze od daty otrzymania wezwania mailowego lub pisemnego Zamawiającego. Jeżeli
oferty wykonawców nie zostaną uzupełnione, zostaną odrzucone i nie będą podlegały dalszej
ocenie.
Oferty wykonawców, którzy nie spełniają warunków formalnych określonych w pkt. 1 B)
niniejszego zapytania mogą zostać jednokrotnie uzupełnione w terminie nie późniejszym niż 2
dni roboczych od daty otrzymania wezwania mailowego lub pisemnego Zamawiającego.
Jeżeli oferty wykonawców nie zostaną uzupełnione, zostaną odrzucone i nie będą podlegały
dalszej ocenie.
Oferty wykonawców, którzy nie spełniają warunków formalnych określonych w pkt. 1 C)
niniejszego zapytania, tj. złożą więcej niż jedną ofertę, winni są oświadczyć w formie mailowej
lub papierowej w terminie nie późniejszym niż 2 dni robocze od daty otrzymania wezwania
mailowego lub pisemnego Zamawiającego, która z ofert jest wiążąca. Wówczas pozostałe
oferty (o ile wpłynęły do siedziby Zamawiającego w formie papierowej) zostaną zniszczone,
co zostanie opisane w protokole do niniejszego zamówienia. Jeżeli Wykonawcy nie złożą
oświadczenia zgodnego z prośbą Zamawiającego, oferty zostaną odrzucone i nie będą
podlegały dalszej ocenie.
Oferty wykonawców, którzy nie spełniają warunków formalnych określonych pkt. 1 D)
niniejszego zapytania mogą zostać jednokrotnie uzupełnione w terminie nie późniejszym niż 5
dni roboczych od daty otrzymania wezwania mailowego lub pisemnego Zamawiającego.
Jeżeli oferty wykonawców nie zostaną uzupełnione, zostaną odrzucone i nie będą podlegały
dalszej ocenie.
2. Dokumenty wymagane od wykonawców.
▪ Oferta sporządzona na formularzu stanowiącym część A załącznika nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego.
▪ Oświadczenie Oferenta o spełnianiu kryteriów uczestnictwa w postępowaniu na formularzu
stanowiącym część B załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
▪ Oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym
na formularzu stanowiącym część C załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
▪ Jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego do oferty
należy dołączyć pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę
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▪ Do oferty należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (terapeuty
oraz zwierzęta) oraz doświadczenie w przedmiotowym zakresie. Kopie dokumentów Oferent
poświadcza za zgodność z oryginałem. Całość dokumentów należy trwale zszyć.
W przypadku nie złożenia przez oferenta wszystkich wymaganych zgodnie z pkt. 2. niniejszego
zapytania ofertowego dokumentów, Oferent ma prawo jednokrotnie uzupełnić ww.
dokumenty w terminie nie późniejszym niż 2 dni roboczych od daty otrzymania wezwania
mailowego lub pisemnego Zamawiającego. W przypadku braku uzupełnień oferta zostanie
odrzucona i nie będzie podlegała dalszej ocenie.
3.

Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu.
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

▪ Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
▪ Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
▪ Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
▪ Nie otwarto wobec nich likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości
▪ Nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne.
▪ Nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych.
▪ W przypadku których wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej,
komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej członek organu
zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
▪ Wobec których, sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
▪ Nie są podmiotami powiązanymi osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
Zamawiającym, osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego, osobami wykonującymi czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy oraz wykonawcą, polegające w
szczególności na:
− uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub 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, zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
− pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferty nie spełniające warunków określonych w niniejszym punkcie zostaną odrzucone ze
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względów formalnych.
4.

Przedmiot zamówienia.

4.1. Opis przedmiotu zamówienia
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 – usługi szkoleniowe
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie dla 156
Uczestników/uczestniczek Projektu usługi szkoleniowej obejmującej przygotowanie i
przeprowadzenie w ramach zajęć specjalistycznych wraz ze wsparciem psychologicznopedagogicznym ZAJĘĆ GRUPOWYCH ZOOTERAPII mającym na celu wyrównanie szans
edukacyjnych uczniów/uczennic oraz pomoc dzieciom i młodzieży w przezwyciężeniu
trudności emocjonalnych i behawioralnych, wsparcie uczniów mających trudności w
przystosowaniu się do szkolnych reguł.
4.2. Termin realizacji od XII 2019 do VI 2020 (bez świąt, ferii)
4.3 Miejsce realizacji: wymienione poniżej szkoły podstawowe w Świdnicy lub okoliczne
ośrodki zooterapii . Adresy poszczególnych placówek wymienione są poniżej.
4.4 Typ zajęć:
Zajęcia specjalistyczne wraz ze wsparciem psychologiczno-pedagogicznym – grupowe
zajęcia z zooterapii W 3 SZKOŁACH.
Grupowe zajęcia z zooterapii (hipoterapii, kynoterapii, alpakoterapii wg. możliwości danego
obszaru i indywidualnych potrzeb dzieci)
a)zakres tematyczny – jako terapia wspierająca w procesie terapeutycznym, jako zajęcia
wspomagające szczególnie zalecane jako wsparcie dla dzieci, u których zdiagnozowano
ADHD, FAS, PTSD, niedowidzenie, niedorozwój mowy, niepełnosprawność ruchową, napięcia
mięśniowe, problemy emocjonalne, itd. Obecność zwierzęcia odpręża, usuwa blokady
emocjonalne, uczy odpowiedzialności. Dlatego też wspierać będzie u dzieci nabywanie:
umiejętności prawidłowej komunikacji, asertywności, rozwiązywania konfliktów grupowych,
przeciwdziałania agresji, w przezwyciężeniu trudności emocjonalnych i behawioralnych.
Rezultatem zajęć będzie pomoc w nabyciu przez dziecko ważnych i użytecznych umiejętności
takich jak: panowanie nad złością, wyrażanie uczuć, rozwiązywanie problemów i konfliktów,
asertywne zachowanie, nazywanie swoich pozytywnych stron.
b) grupy: ok. 6osobowe; średnio
38,29h.na grupę (praca z wybranymi przez pedagoga szkolnego uczniami mającymi trudnoś
ci przystosowania się do szkolnych reguł);
grupy w każdej szkole proporcjonalnie do liczby dzieci szczególnie do liczby dzieci z opiniami
poradni PP. Liczba dziewczynek i chłopców wynika z procentowego
udziału dziewczynek w grupie dzieci ze skierowaniami z PP (średnio 37,25% K):
• 48 (20K) z SP 1 (szkoła z oddziałami integracyjnymi): 8 grup x 6dzieci= 48dzieci, 8grup
x38,29h =306,3h
• 54 (16 K) w SP 4 : 9 grup X 6dzieci= 54dzieci, 9 grup x 38,29h= 344,61h
• 54 (23K) w SP8 (tutaj jest po prostu najwięcej uczniów): 9 grup X 6dzieci= 54dzieci, 9 gr
up x 38,29h= 344,61h
w czasie trwania całego projektu łącznie w 3 szkołach 996 H dla 156 dzieci
W związku z ww. grupami docelowymi wsparcie w ramach zajęć specjalistycznych
grupowych ze wsparciem PP - zooterapia
(kynoterapia/Hipoterapia/Alpakoterapia/onoterapia) podzielone jest na części:
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POWIAT ŚWIDNICKI
Część 1.
306,3h dla 48 (20K) uczniów/uczennic ze Szkoły Podstawowej nr 1 z
Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w Świdnicy, ul. Galla Anonima 1, 58-100 Świdnica,
Miasto Świdnica, powiat świdnicki; 8 grup x 6dzieci= 48dzieci, 8grup x38,29h =306,3h
Część 2
344,61h dla 54 (16 K) uczniów/uczennic ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w
Świdnicy, ul. K. Marcinkowskiego 4-6, Świdnica, Miasto Świdnica, powiat
świdnicki; 9 grup X 6dzieci= 54dzieci, 9 grup x 38,29h= 344,61h
Część 3
344,61h dla 54 (16 K) uczniów/uczennic ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Świdnicy im. Kawalerów
Orderu Uśmiechu, ul. Wałbrzyska 39, Miasto Świdnica, powiat świdnicki;
9 grup X 6dzieci= 54dzieci, 9 grup x 38,29h= 344,61h
Oferty cenowe można składać w odniesieniu do wszystkich części, wybranych części lub
tylko jednej części.
Szczegółowe informacje dotyczące każdej ww. części:
Cel: celem zajęć specjalistycznych ze wsparciem psychologiczno-pedagogicznym –
zooterapii jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic słabszych,
posiadających trudności w nauce, będących w gorszej sytuacji (ze względu na
niepełnosprawność, specjalne potrzeby edukacyjne) ze szkół objętych wsparciem w
ramach projektu, w tym:
- poznawanie zasad bezpiecznego postępowania ze zwierzętami: zachowań podczas
zabaw i ćwiczeń animaloterapii, zachowań w stosunku do zwierząt obcych i znajomych,
zachowań w sytuacjach zagrożenia;
- rozwijanie właściwych postaw w stosunku do zwierząt;
- wzbogacanie wiedzy na temat potrzeb i możliwości zwierząt;
- nabywanie umiejętności opiekowania się, wychowania i komunikacji ze
zwierzętami;
- poznanie praw zwierząt;
- rozwijanie wrażliwości i empatii;
- nauka akceptacji i tolerancji w stosunku do zwierząt;
- budowanie poczucia własnej wartości, pewności siebie, zapewnienie poczucia
bezpieczeństwa przez kontakt ze zwierzęciem
Cele szczegółowe :
- dziecko potrafi wymienić podstawowe zasady bezpiecznego kontaktu ze
zwierzętami;
- dziecko potrafi zastosować zasady bezpiecznego postepowania w sytuacji
zagrożenia;
- dziecko podczas wizyty zwierzęcia przestrzega ustalonych zasad;
- dziecko podejmuje próby współdziałania w grupie, w której jest zwierzę;
- dziecko dostrzega podobieństwa i różnice w wyglądzie i zachowaniu ludzi i
zwierząt;
- dziecko wskazuje potrzeby dnia codziennego ludzi i zwierząt;
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- dziecko potrafi dowieść, iż istnieje konieczność opieki nad zwierzętami;
- dziecko potrafi wymienić prawa zwierząt;
- dziecko potrafi wyjaśnić, w jaki sposób należy opiekować i komunikować się ze
zwierzętami;
- dziecko dostrzega emocje towarzyszące zwierzętom podczas wizyt na zajęciach –
identyfikuje emocje własne i zwierząt (rozpoznaje, wyraża, określa sytuację będącą
źródłem wybranych emocji).
Charakterystyka Grupy Docelowej :
Grupę docelową stanowią uczniowie/uczennice klas od 1. do 8. ww. szkół i są to dzieci z
różnego rodzaju problemami, w tym m/in.:
- niska samoocena związaną z niepełnosprawnościami i/lub problemami w nauce,
- mała motywacja uczniów do nauki (powód: niskie wykształcenie rodziców,
- problemy w rodzinie: uzależnienia, niski status ekonomiczny, choroby, brak wzorców,
bierność społeczna)
- charakteryzują się często nadpobudliwością psychoruchową, niską motywacją do nauki,
zaburzeniami emocjonalnymi, przejawami agresji,
- są to dzieci często z rodzin dysfunkcyjnych, zaniedbanych środowiskowo lub posiadające
nadzory kuratorskie,
- mające trudności z komunikacją interpersonalną z rówieśnikami jak i osobami dorosłymi,
- nie potrafią współpracować w grupie.
Liczba uczestników:
- W Części 1 : 48 uczniów/uczennic,
- W Części 2 : 54 uczniów/uczennic.
- w Części 3 : 54 uczniów/uczennic.
Łącznie wsparciem objętych zostanie: 156 Uczestników/uczestniczek
Program i metody: powinny zawierać działania terapeutyczne z udziałem zwierząt, które mają
skłonić pacjenta do aktywności ruchowej przez swobodną zabawę z psem lub innym
zwierzęciem, a zajęcia terapeutyczne z udziałem zwierząt powinny być ukierunkowane i
celowe zgodne z potrzebami uczestników. Działania terapeutyczne podlegające
dokumentacji i ewaluacji. Realizacja programu zapewnia osiągnięcie efekty :
- w zakresie funkcji psychomotorycznych :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

rozwijanie funkcji poznawczych,
rozwijanie słownictwa,
roszerzanie pamięci krótko- i długotrwałej,
rozwijanie motoryki dużej i małej,
rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej,
rozwijanie koncentracji uwagi,
rozwijanie orientacji kierunkowo – przestrzennej,
rozwijanie poczucia równowagi,
rozwijanie umiejętności poruszania się na wózku, kulach itp.

- w zakresie sfery emocjonalno – społecznej :
✓
✓
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rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,
rozwijanie umiejętności werbalizacji swoich potrzeb i uczuć,

✓
✓
✓

rozwijanie umiejętności relaksacji,
podnoszenie wiary we własne możliwości,
niwelowanie lęków.

Szczegółowy program i zastosowane metody wsparcia będą dostosowywane do rodzajów
problemów, niepełnosprawności, nasilenia niedostosowania, etapu edukacyjnego, na
którym znajduje się uczeń biorący/a udział w wsparciu.
4.4. Kwalifikacje osoby prowadzącej: Osoba prowadząca grupowe z zooterapii powinna
posiadać następujące kwalifikacje:
•
•
•
•

tytuł
instruktora
jazdy
konnej/hipoterapeuty/kynoterapeuty/alpakoterapeuty
onoterpaeuty
doświadczenie w prowadzaniu grup terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą
przygotowanie pedagogiczne,
zwierzę (konia, psa, alpakę, osła) – terapeutę- odpowiednio przeszkolonego,
posiadającego aktualne szczepienia.

4.5. Obowiązki wykonawcy:
Wykonawca zobowiązany jest do:
- prowadzenia dokumentacji związanej z udzielanym wsparciem : listy obecności, dzienniki
zajęć, karty wsparcia indywidulanego, karty badania samooceny),
- przygotowanie stosownych materiałów szkoleniowych, dydaktycznych,
- wsparcie może być realizowane w dni nauki szkolnej jak również w soboty za zgodą
rodziców i szkoły,
- wykonawca przeprowadza wsparcie przyjmując 60 minut jako 1 godzinę- jednostkę czasu
rozliczeń.
4.6. Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych
powyżej, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze
parametry techniczne, funkcjonalne i nie obniżą określonych w Opisie Przedmiotu Zapytania
standardów. Wszelkie odstępstwa / rozwiązania równoważne od wymienionych wyżej
parametrów powinny zostać przez oferenta uzasadnione pod kątem identycznej lub lepszej
funkcjonalności oferowanych rozwiązań.
5. Wymagany termin realizacji zamówienia.
do 12.06.2019, 140 dni roboczych 28tyg
6. Kryteria oceny ofert.
Końcowa ocena oferty zostanie złożona z następujących kryteriów:
a. Oferowana cena brutto za zadanie – 80% (max. 80 punktów)
b. Czas realizacji zamówienia w ramach zadania – 20% (max. 20 punktów)
Obliczenie oceny oferty w ramach kryterium „oferowana cena” nastąpi wg. następującego
wzoru:
najniższa oferowana cena brutto za zadanie
x 80 punktów
oferowana cena brutto za zadanie
Obliczenie oceny oferty w ramach kryterium „czas realizacji zamówienia” nastąpi wg.
następującego wzoru:
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Najkrótszy oferowany czas realizacji zamówienia w
ramach zadania
x 20 punktów
Oferowany czas realizacji zamówienia w ramach
zadania
W ramach przedmiotowego kryterium należy podać szacowany czas, w którym zostaną
wykonane prace w ramach zadania, rozumiany jako liczba dni roboczych, przeznaczonych
na realizację zadania.
W wyniku powyższej oceny możliwe będzie uzyskanie maksymalnie 100 punktów w ramach
każdego z zadań, wykazanych w pkt. 4.2. Ocena każdego z zadań, wykazanych w pkt. 4.2
będzie dokonywana rozłącznie.
7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
Cena oferty powinna być przedstawiona w odniesieniu do zadania, na które składana jest
oferta, zgodnie z pkt. 4.2 niniejszego zapytania ofertowego.
Cena (brutto) = Cena netto + podatek VAT
8. Postanowienia istotne dla zamawiającego, które zostaną wprowadzone do umowy.
8.1.
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Każda zmiana i
uzupełnienie umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. Poza innymi przypadkami określonymi w treści umowy, zmiany umowy będą
mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia
Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy. Zamawiający
dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem
zmian danych zarówno jego, jak i Wykonawcy ujawnionych w rejestrach publicznych, a
także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności
przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego bądź
zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy
dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego
prawa.
8.2.
W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia
Wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości
zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile zamówienie to jest zgodne z
przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego, będącego przedmiotem
niniejszego zapytania.
8.3.
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zmawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach.
9. Termin związania ofertą
Minimalny termin związania ofertą wynosi 30 dni.
10. Miejsce i termin składania ofert.
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Oferty należy składać do dnia 06.12.2019r. włącznie, w jeden z wymienionych poniżej
sposobów:
- drogą pocztową na adres Zamawiającego: Stowarzyszenie Civis Europae, ul. Henryka
Sienkiewicza 5, 59-300 Lubin
- osobiście w godzinach 08.00-16.00 w siedzibie Zamawiającego poda adresem:
Stowarzyszenie Civis Europae, ul. Henryka Sienkiewicza 5, 59-300 Lubin z dopiskiem na kopercie:
„Zapytanie ofertowe
- mailem - przesłanie skanu podpisanej oferty wraz z wymaganymi załącznikami na adres:
civis.europae@wp.pl
Za datę złożenia oferty uznana zostanie data wpływu oferty do Zamawiającego.
Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania w ciągu 5 dni od zakończenia
postępowania pisemnie i telefonicznie.
12. Tryb udzielania wyjaśnień.
Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące
zamówienia, a zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień wykonawcy. Zamawiający
dopuszcza wszelkie formy składania zapytań, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej.
13. Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
- Marzena Krauz- Borys - Tel: 605 447 440; e-mail: marzena-krau@wp.pl
- Barbara Skórzewska- Tel: 606 735 030; e-mail: bskorzewska@wp.pl
14. Inne.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wykonawcą, którego oferta
zostanie wybrana oraz prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia w wypadku
nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania w następujących
przypadkach:
• nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
• cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zgodnie z budżetem Projektu może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
• wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć;
• postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia informacji o złożonych ofertach,
jeżeli oferent zastrzegł ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa (w rozumieniu Art. 11 ust. 4 Ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) w stosunku do całości lub
części oferty.
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15. Załączniki.
Do niniejszego zapytania dodano następujące złączniki:
▪
Załącznik 1 - wzór oferty, w której skład wchodzi formularz ofertowy (część A
zał. 1),
▪
oświadczenie Oferenta o spełnianiu kryteriów uczestnictwa w postępowaniu
(część B zał. 1),
▪
oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z
osobowych z Zamawiającym (część C zał. 1)
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