Gdańsk, dnia 09.09.2022

Nr postępowania: 01/09/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
GDA Sp. z o.o, ul. Maszynowa 30, 80-298 Gdańsk
NIP 5842737436
REGON 222150331
Osoba do kontaktu: Grzegorz Kubicki, adres e-mail:grzegorz.kubicki@actigda.com, tel: 534 292 197
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami) - zwanej dalej Pzp oraz
niniejszego zapytania ofertowego.
2. Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności, zgodnie z „Wytycznymi
dotyczącymi udzielania zamówień w trybie konkurencyjnym” w projekcie „µGranty B + R dla
przedsiębiorstw” stanowiącymi załącznik do umowy o powierzenie grantu, której wzór stanowi
załącznik do regulaminu projektu „µGranty B + R dla przedsiębiorstw”.
3. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację prac badawczo-rozwojowych w ramach
projektu „Udoskonalenie wynalazku PL/EP 3395563 pn. Wielowarstwowa syntetyczno-mineralna
wykładzina ochronnowyrównawcza i/lub uszczelniająca (dostępna na rynku pod nazwą Solidmat)”
dofinansowanego z projektu „μGranty B+R dla przedsiębiorstw"” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 01. Komercjalizacja
wiedzy, Działania 01.01. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 01.01.01. Ekspansja przez
innowacje – wsparcie dotacyjne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
I.
Dobór komponentów umożliwiających wzmocnienie wytrzymałości materiału w obszarze
matrycy kompozytowej i wzmocnienie konstrukcji Solidmatu poprzez:
1.
dobór związków mało- i wielkocząsteczkowych (np. polimerów, jak i związków
oligomerycznych), w celu modyfikacji oddziaływań chemicznych w strukturze osnowy Solidmatu,
2.
dobór związków nieorganicznych (tzw. zbrojenia).
II.
Opracowanie sposobów łączenia i kolejności dodawania poszczególnych składników
Solidmatu oraz
1.
Wytworzenie prototypowych próbek Solidmatu oraz ich przebadanie zgodnie z
obowiązującymi dla tego materiału normami, wymienionymi w normie ASTM D 8364/D 8364M-21 lub
normach równoważnych. Badania powinny obejmować:
Projekt „μGranty B+R dla przedsiębiorstw” jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu
operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 01 Komercjalizacja wiedzy,
Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje.
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Opis przedmiotu zamówienia:
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1.

gęstość,
•
wytrzymałość na zginanie,
•
wytrzymałość na ściskanie,
•
wytrzymałość na ścieranie,
•
wytrzymałość na rozciąganie,
•
wytrzymałość na zamarzanie/rozmarzanie,
•
analizę mikroskopową pęknięć próbek poddanych badaniom ich właściwości mechanicznych.
III.
Wybór najlepszego prototypu
IV.
Opracowanie raportu badawczego z przeprowadzonych badań zawierającego:
• receptury składu prototypowych próbek Solidmatu oraz ich właściwości
• informację o wyborze receptury umożliwiającej zakwalifikowanie ulepszonego Solidmatu co
najmniej do kategorii: Typ 3 - wg klasyfikacji zawartej w normie ASTM D 8364/d 8364M-21 z
15.02.2021 r.
• kryteria wyboru prototypu m.in. na podstawie literatury i norm (wybór standardów najlepiej
odpowiadających charakterowi materiału i potencjalnym zastosowaniom).
• opisy prototypów
• opis receptury i technologii wytworzenia ostatecznego prototypu
III. KODY WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)
73100000-3 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
IV.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie Rozdziału V niniejszego zapytania ofertowego
2.spełniają warunki udziału w postępowaniu:
WARUNEK 1 – kompetencje i uprawnienia
Wykonawcą usługi są jednostki naukowe:
1) jednostki badawczo-rozwojowe wskazane w treści Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.):
uczelnie,
Polska Akademia Nauk (dalej: „PAN”),
instytuty naukowe PAN,
instytuty badawcze funkcjonują na podstawie Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach
badawczych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1383),
e. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw,
f. Polska Akademia Umiejętności,
g. inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

3) lub centra badawczo-rozwojowe w rozumieniu art. 17 Ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych
formach wspierania działalności innowacyjnej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 226 ze zm.)
Projekt „μGranty B+R dla przedsiębiorstw” jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu
operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 01 Komercjalizacja wiedzy,
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2) inne podmioty niż wymienione w pkt. a – f muszą spełniać definicję organizacji prowadzących
badania i upowszechniających wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

2

a.
b.
c.
d.

WARUNEK 2 – wiedza i doświadczenie
Wykonawca musi posiadać przynajmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu prac
badawczo-rozwojowych obejmujących opracowanie rozwiązań z zakresu materiałów mających
zastosowanie w drogownictwie i budownictwie w tym z zakresu rozwiązań polimerowych.
Wykonawca musi zaangażować przynajmniej dwie osoby posiadające doświadczenie z realizacji
prac badawczo – rozwojowych obejmujących opracowanie rozwiązań z zakresu materiałów mających
zastosowanie w drogownictwie i budownictwie w tym z zakresu rozwiązań polimerowych
Warunek zostanie uznany za spełniony po przedstawieniu dwóch publikacji z przedmiotowych
obszarów opracowanych przynajmniej przez jedną osobę zaangażowaną w realizację zlecenia i
przedstawieniu przynajmniej dwóch projektów z wymienionych obszarów zrealizowanych przez osoby
mające zostać zaangażowane w realizację zlecenia (które zostaną wpisane w wykazie w punkcie III w
Załączniku nr 1) .
WARUNEK 3 - Potencjał techniczny
Wykonawca musi posiadać infrastrukturę badawczą niezbędną do wykonania badań ujętych w
opisie przedmiotu zamówienia niniejszego zapytania ofertowego (pkt.II.1)
V. INFORMACJE ODNOŚNIE ZAKAZU OSOBOWEGO LUB KAPITAŁOWEGO
1. Niniejsze zamówienie nie może być udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającemu czynności związane z 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 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 do wypełnienia i przedstawienia wspólnie z ofertą oświadczenia o
braku powiązań osobowych i kapitałowych stanowiące załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
VI.

WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie niniejszym zapytaniem
ofertowym wraz z załącznikami.
VII.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA / UMOWY

Termin wykonania zamówienia: do 25.02.2023

1. Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia, którą należy podać w formularzu
oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo, z dokładnością podaną w setnych
częściach złotego, tj. do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z zasadami rachunkowości.
3. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,
w tym koszty wykonania przedmiotu umowy, opłaty i należne podatki, koszty dostawy
i ubezpieczenia. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.
Projekt „μGranty B+R dla przedsiębiorstw” jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu
operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 01 Komercjalizacja wiedzy,
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VIII.

Koszty poniesione przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia a nieuwzględnione w cenie oferty nie
będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane.
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY
1. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej w języku polskim na formularzu oferty,
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Wykonawca wraz z formularzem oferty powinien dostarczyć komplet oświadczeń
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymaganych postanowieniami
zapytania ofertowego, a także pozostałe dokumenty i oświadczenia.
3. Oferta powinna zawierać:
a.
Datę sporządzenia,
b.
Adres oraz NIP Oferenta,
c.
Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe , telefon i adres e-mail osoby wyznaczonej do kontaktu
z Zamawiającym,
d.
Okres ważności oferty oraz odnosić się do przedmiotu zamówienia określonego w punkcie II
niniejszego zapytania, w sposób umożliwiający dokonanie oceny oferty,
e.
Być podpisana przez osoby upoważnione lub umocowane do reprezentacji Oferenta.
IX.

KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Punkty przyznane każdej ofercie będą wyliczane według wzoru:
1. Kryterium S - liczba spotkań roboczych – 50%:
a)
Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie liczby spotkań
roboczych, podanych w formularzu oferty - Zamawiający uzna dane kryterium oceny za
spełnione w przypadku uzupełnienia w punkcie dotyczącym przedmiotowego kryterium
załącznika nr 1 „Formularz ofertowy”
b)
W ramach tego kryterium wartość osiągniętej liczby punktów za kryterium „liczba
spotkań roboczych” wyliczona zostanie w oparciu o następujące przedziały:
Liczba spotkań roboczych: 8 - 10 : 50 pkt
Liczba spotkań roboczych: 5 – 7 : 30 pkt
Liczba spotkań roboczych: 3 – 4 : 20 pkt
Liczba spotkań roboczych: 1 – 2 : 10 pkt
Liczba spotkań roboczych: 0
: 0 pkt
c)

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 50 pkt

2. Kryterium C - cena – 50%:
cena netto oferty najniższej
c=

x 50 = ilość punktów

Projekt „μGranty B+R dla przedsiębiorstw” jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu
operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 01 Komercjalizacja wiedzy,
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a) Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść
w związku z dostawą przedmiotu zamówienia.
b) Cenę ofertową należy podać w walucie PLN. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej
cena musi zostać przeliczana PLN zgodnie ze średnim kursem tej waluty w NBP z dnia
wpływu oferty.
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cena netto rozpatrywanej oferty

c) Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
d) Cena podlegająca ocenie będzie ceną netto za realizację poszczególnych
składników przedmiotu zamówienia.
e) Maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach kryterium: 50 pkt.
Punkty przyznane w kryterium: liczba spotkań roboczych (S), cena (C) zostaną do siebie dodane.
Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach wszystkich kryteriów wynosi 100 pkt.
Zamawiający udzieli zamówienia dostawcy, którego oferta uzyskała największą sumaryczną liczbę
punktów według wzoru:
Ʃ=S+C
Gdzie:
Ʃ – łączna suma przyznanych punktów
S – liczba punktów przyznana w kryterium „liczba spotkań roboczych”
C – liczba punktów przyznana w kryterium „cena”

X. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty można składać do dnia 18.09.2022 do godz.16
XI. OPIS SPOSOBU ZŁOŻENIA OFERT
Oferta powinna być dostarczona jednym z podanych poniżej sposobów:
a.

Za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres Zamawiającego:

GDA Sp. z o.o. ul. Maszynowa 30, 80-298 Gdańsk
lub
b.

Złożona osobiście na adres Zamawiającego:

GDA Sp. z o.o. ul. Maszynowa 30, 80-298 Gdańsk
lub
c.

Przesłana w formacie elektronicznym (scan) na adres: grzegorz.kubicki@actigda.com

Wymagane jest aby oferta była czytelnie podpisana przez Oferenta i opatrzona datą sporządzenia.

Projekt „μGranty B+R dla przedsiębiorstw” jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu
operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 01 Komercjalizacja wiedzy,
Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje.

Strona

1. Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Wykonawca chcąc dokonać
zmiany lub wycofana oferty musi złożyć na piśmie lub w drodze elektronicznej oświadczenie o zmianie
lub wycofaniu oferty. Ww. oświadczenie musi być złożone wg takich samych zasad jak składana
oferta. Na pierwszej stronie Wykonawca jest zobowiązany zaznaczyć czy jego pismo dotyczy ZMIANY
OFERTY czy WYCOFANIA OFERTY. Oświadczenia muszą być podpisane przez osoby umocowane
do zmiany lub wycofania oferty.
2. Zmiana lub wycofanie oferty jest możliwe tylko przed upływem terminu składania ofert.
3. W razie dokonania zmiany zapytania ofertowego przez Zamawiającego, w razie gdy zmiana
ta dotyczy zakresu zamówienia bądź innych istotnych warunków zamówienia mogących mieć wpływ
na ofertę Wykonawcy, Zamawiający uzna, iż Wykonawca składając ofertę uwzględniającą zmianę
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XII. ZMIANA LUB WYCOFANIE OFERTY

zapytania ofertowego po upublicznieniu zmiany zapytania ofertowego, wycofuje wcześniejszą ofertę
złożoną przed upublicznieniem zmiany zapytania ofertowego.

XIII. WEZWANIE DO UZUPEŁNIENIA LUB WYJAŚNIENIA TREŚCI OFERTY
Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia lub innych dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w Rozdziale III (Warunki udziału w postępowaniu), lub innych dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający może wezwać
do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie
wskazanym.

Projekt „μGranty B+R dla przedsiębiorstw” jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu
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1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmiany zawartej z Wykonawcą umowy
właściwej (zawartej zgodnie z wzorem zawartym w Załączniku 1 Wzór umowy) :
1)
w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
2)
w przypadku aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np.
wycofanie z obrotu sprzętu lub podzespołów), zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz
obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty, na podstawie której
był dokonany wybór Wykonawcy;
3)
w zakresie terminu wykonania zamówienia w przypadku działania siły wyższej za które uważa
się zdarzenia w charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których
Zamawiający nie był w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki
uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie;
2.
Za zmianę istotną należy rozumieć zmianę która zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku
do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru umowy i
zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1)
zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by
oferty innej treści;
2)
zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób
nieprzewidziany pierwotnie w umowie;
3)
zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z
umowy lub polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym
wykonawcą, w przypadkach innych niż:
a.
na podstawie postanowień ujętych w rozdziale XIV pkt. 1,
b.
w wyniku połączenia, podziału , przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za
sobą innych istotnych zmian umowy,
c.
w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego
podwykonawców.
3. Wszelkie zmiany umowy właściwej mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod
rygorem nieważności za zgodą obu stron
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XIV. OKREŚLENIE ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY
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1. Niniejsze postępowanie jest jawne. Części oferty zastrzeżone przez Wykonawcę jako stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.
Dz. U. z 2020 r. 1913), powinny być zawarte w ofercie w sposób umożliwiający Zamawiającemu
udostępnienie jawnych elementów oferty. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji:
nazwy (firmy), adresu, ceny, okresu gwarancji, zakresu realizacji zamówienia, terminu wykonania
zamówienia, warunków płatności.
2. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert powinien w sposób nie budzący wątpliwości
zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz że nie mogą być one
udostępniane. W powyższym przypadku Wykonawca musi wykazać w ofercie, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
3. Zamawiający zastrzega, że niniejsze Zapytanie ofertowe (ogłoszenie) stanowi zaproszenie do
składania ofert i nie stanowi oferty a otrzymanie, w wyniku niniejszego zaproszenia, oferty Wykonawcy
nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez GDA Sp.zo.o lub zawarciem jakiejkolwiek
umowy a nadto nie łączy się z koniecznością zawarcia przez Zamawiającego umowy. Niniejsze
Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ((tj.
Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych ((Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami).
4. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez wykonawcę więcej niż jednej
oferty skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z zapytaniem ofertowym.
5. Zamawiający będzie rozpatrywał jedynie oferty, obejmujące cały przedmiot zamówienia określony w
zapytaniu ofertowym.
6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
8. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
9. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności
i przejrzystości. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (Dz.UE.L,z 2016 nr 119, str.1) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej
„Rozporządzenie”), Zamawiający informuje, że administratorem danych jest GDA Sp.zo.o. ul.
Maszynowa 30, 80-298 Gdańsk
10. W ramach składania wniosku oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej
instytucji publicznej.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
13. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, przez które należy rozumieć
udzielenie wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, zamówienia uzupełniającego,
na usługi, polegającego na powtórzeniu podobnych usług.
14. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść zapytania ofertowego. W takim przypadku Zamawiający upubliczni zmienione zapytanie
ofertowe ze wskazaniem treści zmienionej i datą dokonania tego upublicznienia. Jednocześnie
Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach,
jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian zapytania ofertowego a także opis
dokonanych zmian.
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XV. INNE ISTOTNE INFORMACJE

Załączniki:
Załącznik nr 1. Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Wzór umowy

ZATWIERDZAM,
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