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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/POIR/2017 

z dnia 05 kwietnia 2017 r. 

 

 

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektów współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundacja na rzecz Nauki 

Polskiej (FNP) zaprasza wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do złożenia oferty 

na obsługę techniczną, obsługę recepcyjną oraz aranżację sal w trakcie spotkania informacyjnego w  

siedzibie FNP w Warszawie dot. programów TEAM-TECH, TEAM-TECH Core Facility oraz TEAM-

TECH Core Facility Plus realizowanych przez FNP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój. 

 

Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie stanowi przedmiotu 

zamówienia publicznego regulowanego ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t. jedn.: Dz. U z 2013r., poz. 907 ze zm.). 

 

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków pomocy technicznej w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój, na lata 2014-2020. 

 

1. Zamawiający:  

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 

ul. I. Krasickiego 20/22, 02-611 Warszawa 

tel. 22 845 95 00 

www.fnp.org.pl 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Zapewnienie obsługi technicznej, obsługi recepcyjnej oraz aranżacja sal w trakcie spotkania 

informacyjnego dot. programów TEAM-TECH, TEAM-TECH Core Facility oraz TEAM-

TECH Core Facility Plus realizowanych przez FNP w ramach PO IR. 

 

Spotkanie odbędzie się w siedzibie FNP w Warszawie (ul. I. Krasickiego 20/22) – 26 kwietnia 

2017 r. (środa); ramowy program spotkania znajduje się w Zał. nr 3 do Zapytania. 

 

W ramach zamówienia Wykonawca zapewni: 

- aranżację sali, w której będzie się odbywać spotkanie (wraz z wynajmem niezbędnych mebli i 

sprzętów), 

- sprzęt oraz osobę/osoby niezbędne do realizacji dźwięku, 

- sprzęt oraz osobę/osoby niezbędne do realizacji obrazu, 

- obsługę recepcyjną podczas spotkania, 

- koordynację działań podwykonawców i osobę do kontaktu z Zamawiającym. 

 

W trakcie spotkania Wnioskodawcy chcący uzyskać dofinansowanie w ramach ww. programów 

będą mogli uzyskać dokładne informacje nt. warunków i procedur konkursowych oraz 

wymaganych w trakcie aplikowania do konkursu dokumentów. 

 

 

 

http://www.fnp.org.pl/
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2.1. Terminy 

 

Spotkanie informacyjne na temat programów TEAM-TECH, TEAM-TECH Core Facility oraz 

TEAM-TECH Core Facility Plus odbędzie się 26 kwietnia 2017 r. (środa), godz. 10:00-13:15. 

 

Ramowy program spotkania znajduje się w Załączniku nr 3 do Zapytania. 

 

Termin realizacji zamówienia: Od dnia podpisania Umowy do 26 kwietnia 2017 r.  

 

2.2. Liczba osób 

 

Liczba osób uczestniczących w spotkaniu: ok. 60. 

 

2.3. Aranżacja sal, w których będzie się odbywać spotkanie 

 

Spotkanie odbędzie się w dwóch połączonych salach konferencyjnych w siedzibie FNP 

w Warszawie (prezentacje prelegentów); małej sali konferencyjnej, w której będą się odbywać 

przerwy kawowe (ciągła przerwa kawowa będzie się odbywać również w holu przed salami; 

UWAGA! usługa cateringowa jest realizowana przez innego Wykonawcę) oraz w holu, w 

którym musi zostać zorganizowana obsługa recepcyjna. 

 

 W sali, w której będzie się odbywać spotkanie (prezentacje prelegentów) powinny zostać 

ustawione krzesła dla uczestników spotkania (ustawienie teatralne); UWAGA! Zamawiający 

zapewnia krzesła dla uczestników spotkania, Wykonawca musi jedynie zapewnić osobę, 

która ustawi krzesła wg. wskazań Zamawiającego,  

 W sali powinien zostać ustawiony ekran plazmowy 75” oraz sprzęt do realizacji dźwięku i 

obrazu (UWAGA! Ekran wraz ze stojakiem oraz system nagłośnienia zapewnia 

Zamawiający - więcej informacji dot. realizacji dźwięku i obrazu odpowiednio w pkt. 

2.4. i 2.5.), 

 W sali powinny zostać ustawione 3 wygodne krzesła oraz 3 stoliki dla prelegentów 

(UWAGA! krzesła dla prelegentów oraz stoliki musi zapewnić Wykonawca); na stolikach 

powinny zostać ustawione napoje (woda niegazowana) i szklanki dla prelegentów oraz 

tabliczki z imiona i nazwiskami prelegentów (tabliczki, tzw. „koziołki”, zapewnia 

Wykonawca i przygotowuje wg. wskazań Zamawiającego; wodę i szklanki dla 

prelegentów zapewnia Zamawiający), 

 W sali powinny również zostać ustawione 2 wygodne krzesła oraz stolik z laptopem przy 

którym będą siedziały 2 osoby obsługujące zadawanie pytań/udzielanie odpowiedzi osobom 

śledzącym spotkanie dzięki transmisji on-line (UWAGA! Laptop zapewnia Zamawiający, 

natomiast stolik i krzesła dla 2 osób obsługujących pytania od widzów musi zapewnić 

Wykonawca).  

 W trakcie spotkania Zamawiający będzie mieć zapewnioną transmisję on-line (usługa 

świadczona przez innego Wykonawcę), więc aranżacja sali powinna zagwarantować 

ustawienie 2-3 kamer oraz sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia transmisji on-line, 

 Aranżacja sali będzie również obejmować ustawienie 3-4 roll-up’ów, które zapewnia 

Zamawiający.  

 

Sale/hol powinny zostać zaaranżowane na dzień przed spotkaniem, w godzinach 

popołudniowych, a więc we wtorek, 25 kwietnia 2017 r. (aranżacja obejmuje również ustawienie 
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sprzętu do nagłośnienia i realizacji obrazu; 25 kwietnia 2017 r. w godzinach popołudniowych 

Wykonawca realizujący usługę transmisji on-line ze spotkania również będzie ustawiać sprzęt 

niezbędny do przeprowadzenia transmisji). 

 

2.4. Zapewnienie sprzętu oraz osoby/osób niezbędnych do realizacji dźwięku 

 

Usługa realizacji dźwięku wraz z niezbędnym sprzętem, w tym: mikser dźwięku, 2 mikrofony nauszne 

(dla prelegentów), 4 mikrofony bezprzewodowe (dla prowadzącego spotkanie oraz do obsługi pytań 

zadawanych przez uczestników) oraz osoba/osoby realizujące usługę. 

 

W dwóch salach konferencyjnych, w których będzie się odbywać spotkanie, Zamawiający posiada 

nagłośnienie sufitowe, strefowe wraz z procesorem oraz końcówkami mocy. Wymagane okablowanie 

sygnałowe do procesora oraz znajomość obsługi oraz konfiguracji systemu – więcej danych 

technicznych w Zał. nr 4 do Zapytania.   

 

W ramach obsługi Wykonawca jest zobowiązanych do montażu oraz demontażu dostarczonego przez 

siebie sprzętu. 

 

Uwaga! Wszystkie sprzęty niezbędne do obsługi nagłośnienia muszą mieć odpowiednie 

certyfikaty i atesty. 

 

 

2.5. Zapewnienie sprzętu oraz osoby/osób niezbędnych do realizacji obrazu 

 

Usługa realizacji obrazu (w tym wyświetlanie animacji o programie TEAM-TECH, prezentacji 

prelegentów i slajdów zapowiadających poszczególne części spotkania) wraz z niezbędnym sprzętem, 

w tym: laptopy, mikser wizji, pilot do zmiany slajdów (UWAGA! Ekran plazmowy 75” wraz ze 

stojakiem dostarcza Zamawiający) oraz osoba/osoby realizujące usługę. Wymagane okablowanie 

sygnałowe - więcej danych technicznych w Zał. nr 4 do Zapytania.   

 

W ramach obsługi Wykonawca jest zobowiązanych do montażu oraz demontażu dostarczonego przez 

siebie sprzętu. 

 

Uwaga! Wszystkie sprzęty niezbędne do obsługi multimedialnej muszą mieć odpowiednie 

certyfikaty i atesty. 

 

 

2.6. Obsługa recepcyjna 

 

Prowadzenie obsługi recepcyjnej, tj. rejestracja uczestników spotkania (zbieranie podpisów na 

przygotowanej przez Zamawiającego liście), rozdawanie materiałów konferencyjnych i materiałów 

informacyjno-promocyjnych (UWAGA! Stół do obsługi recepcyjnej oraz materiały konferencyjne: 

torby, długopisy oraz notatniki, jak również materiały promocyjne: ulotki i broszury dostarcza 

Zamawiający; Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania zestawów konferencyjnych 

składających się z torby, notatnika i długopisu oraz rozłożenia materiałów informacyjno-

promocyjnych dostarczonych przez Zamawiającego - na stole recepcyjnym). 

 

Wykonawca jest zobowiązany oddelegować do tego zadania co najmniej 2 osoby. 
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2.7. Koordynacja działań podwykonawców i kontakt z Zamawiającym 

 

Wykonawca wskazuje Zamawiającemu jedną osobę odpowiedzialną za obsługę całości zamówienia i 

podaje dane kontaktowe tej osoby. Zamawiający będzie uzgadniał z tą osobą najważniejsze kwestie 

związane z zamówieniem, zgłaszał jej uwagi dotyczące osób i podwykonawców realizujących 

zamówienie.  

 

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę musi znać warunki zawarte w Zapytaniu ofertowym, Ofercie i 

Umowie. Wykonawca informuje Zamawiającego, która osoba została oddelegowana do koordynacji 

obsługi spotkania i przekazuje Zamawiającemu dane kontaktowe do tej osoby. 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy również wskazanie osoby, która będzie koordynować działania 

podwykonawców (realizacja dźwięku i obrazu, montaż i demontaż sprzętów, aranżacja sal, obsługa 

recepcyjna) przed spotkaniem, w trakcie oraz po spotkaniu. 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

 

 usługi w zakresie organizacji imprez (kod CPV 79952000-2), 

 usługi recepcyjne (kod CPV 79992000-4), 

 różne usługi (kod CPV 98300000-6). 

 

Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia bądź zmniejszenia zamówienia 

(w zależności od zaistniałych potrzeb). Zamówienie może być zwiększone do 30% wartości 

zamówienia podstawowego. 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty składające się na ofertę: 

 

3.1. Wykonawca musi spełniać łącznie następujące warunki: 

1. Zaakceptować bez zastrzeżeń wszystkie warunki niniejszego Zapytania; 

2. Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

3. Posiadać niezbędną wiedzę oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

należytego i terminowego wykonania zamówienia: 

a) Zamawiający uzna warunek doświadczenia za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że  

w ciągu ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, należycie zrealizował 

obsługę techniczną (realizacja dźwięku i obrazu) w trakcie co najmniej 5 imprez 

(spotkań, seminariów, konferencji, warsztatów, itp.), które charakteryzowały się tym, że:  

 w każdej z imprez uczestniczyło co najmniej 30 osób, 

 każda z imprez trwała, zgodnie z harmonogramem, co najmniej 2 godziny zegarowe 

 realizowana przez Wykonawcę obsługa techniczna (realizacja dźwięku i obrazu) 

każdej z imprez miała wartość co najmniej 5.000,00 zł brutto. 

b) Zamawiający uzna warunek dysponowania osobami zdolnymi do należytego i terminowego 

wykonania zamówienia za spełniony, jeżeli Wykonawca wskaże osobę (imię i nazwisko), 

mającą pełnić rolę koordynatora obsługi technicznej (realizacja dźwięku i obrazu), która  

w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert koordynowała obsługę 

techniczną (realizacja dźwięku i obrazu) w trakcie co najmniej 5 imprez (spotkań, 

seminariów, konferencji, warsztatów, itp.), które charakteryzowały się tym, że:  

 w każdej z imprez uczestniczyło co najmniej 30 osób, 

 każda z imprez trwała, zgodnie z harmonogramem, co najmniej 2 godziny zegarowe. 
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4. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie całości 

zamówienia; 

5. W celu uniknięcia konfliktu interesów posiadać status podmiotu niepowiązanego osobowo lub 

kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań  

w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 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, 

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; 

6. Wykonawca niespełniający warunków zostanie z postępowania wykluczony. Spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu będzie ocenianie na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

 

Ocena spełnienia w/w warunków będzie dokonana w oparciu o wypełniony przez Oferenta Załącznik 

nr 1. 

 

3.2. Wykaz dokumentów składających się na ofertę: 

1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, 

w którym znajdą się: 

a) oświadczenia Wykonawcy (ust. 3 Formularza ofertowego), 

b) informacje na temat doświadczenia w organizowaniu obsługi technicznej imprez - na 

potwierdzenie spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia (wypełniona tabela w 

ust. 4 Formularza ofertowego), 

c) propozycję osoby (imię i nazwisko), która będzie pełnić rolę koordynatora obsługi 

technicznej (realizacja dźwięku i obrazu), wraz z informacjami na temat jej 

doświadczenia zawodowego (wypełniony ust. 3 pkt 8 w Formularzu ofertowym i wypełniona 

tabela w ust. 5 Formularza ofertowego), 

d) wycenę kosztów brutto dla całego zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku (ust. 6 Formularza ofertowego). Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty 

wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie 

opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów. 

e) do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wycenę kosztów brutto poszczególnych 

elementów zamówienia zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 2 (Formularz wyceny). 

2) Portfolio składające się z 3 przykładów aranżacji sal/miejsc (1 przykład = 1 impreza), w których 

odbywały się imprezy, w trakcie których Wykonawca odpowiadał za aranżację wyposażenia, 

sprzętów niezbędnych do obsługi technicznej (realizacja dźwięku i obrazu) itp. - w ciągu ostatnich 

3 lat przed terminem składania ofert (co najmniej 3 zdjęcia/wizualizacje dla każdej imprezy) –  

w plikach jpg, pdf lub w prezentacji ppt. Prosimy o wysłanie plików drogą emailową (jako 

załącznik/i w emailu z Ofertą) lub o podanie linku do pobrania plików (w emailu z ofertą 

i/lub w Formularzu ofertowym). W przypadku, gdy pliki/linki nie będą się otwierać, 

Wykonawca zostanie wezwany do uzupełnienia plików/linków. 

3) Referencje od co najmniej dwóch, wskazanych w ust. 4 Formularza ofertowego Zamawiających, na 

rzecz których Wykonawca zrealizował zamówienia, potwierdzające należyte ich wykonanie. 
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4) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 

5) Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli umocowanie tych 

osób do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów 

rejestracyjnych firmy. 

 

Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Podana cena jest ceną ostateczną za zrealizowanie 

całości przedmiotu zamówienia. 

 

4. Kryteria oceny ofert i ich waga  

1) Ocenie według poniższych kryteriów będą podlegać tylko oferty spełniające wszystkie 

wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym. 

2) Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione poniżej kryteria: 

a) Cena brutto – 40%, 

b) Portfolio – 30%, 

c) Doświadczenie osoby nadzorującej/koordynującej obsługę techniczną (realizacja 

dźwięku i obrazu) – 30%. 

3) Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów 

obliczoną jako suma punktów uzyskanych we wszystkich kryteriach. 

4) Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oceniana oferta to 100 pkt. 

5) Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. 

6) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie 

lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów, Zamawiający za 

najkorzystniejszą uzna ofertę z niższą ceną.  

7) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 

Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 

podatku. 

8) Punkty w poszczególnych kryteriach zostaną przyznane na podstawie kolegialnej decyzji osób 

wyznaczonych do oceny ofert przez Prezesa Zamawiającego, z tym, że każda z osób 

wyznaczonych samodzielnie przyzna punkty w kryterium „Portfolio”, a ostateczną punktacją 

w tym kryterium będzie średnia arytmetyczna tych ocen. 

 

9) Sposoby przyznawania punktów w poszczególnych kryteriach: 

a) Punkty za kryterium „Cena brutto” zostaną obliczone według wzoru: 

            Cena oferty najtańszej 

Liczba punktów   =    -------------------------------   x   40 

                                        Cena oferty badanej 

 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po 

przecinku; 

 

b) Punkty za kryterium „Portfolio” zostaną obliczone z uwzględnieniem następujących 

zasad: 
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- Wykonawca otrzyma od 16 do 30 pkt. jeżeli zdjęcia/wizualizacje zawarte  

w przedstawionym portfolio pokażą, że przyjęte w zależności od charakterystyki danej 

imprezy rozwiązania dot. aranżacji elementów wyposażenia, sposób ustawienia  

i wkomponowania sprzętów niezbędnych do realizacji dźwięku i obrazu itp. są 

jednocześnie funkcjonalne, efektowne i gustowne oraz pozwolą na realizację  

i organizację spotkania powyżej minimalnych oczekiwań Zamawiającego dot. 

funkcjonalności przy jednoczesnym dużym efekcie wizualnym, 

- Wykonawca otrzyma od 1 do 15 pkt. jeżeli zdjęcia/wizualizacje zawarte  

w przedstawionym portfolio pokażą, że przyjęte w zależności od charakterystyki danej 

imprezy rozwiązania dot. aranżacji elementów wyposażenia, sposób ustawienia  

i wkomponowania sprzętów niezbędnych do realizacji dźwięku i obrazu itp. nie 

spełniają w pełni oczekiwań Zamawiającego dotyczących jednoczesnej 

funkcjonalności i dużego efektu wizualnego, w związku z czym oczekiwania 

Zamawiającego dotyczące realizacji i organizacji spotkania mogą nie zostać w pełni 

zaspokojone; 

 

c) Punkty za kryterium „Doświadczenie osoby nadzorującej/koordynującej obsługę 

techniczną (realizacja dźwięku i obrazu)” zostaną obliczone w następujący sposób: 

- Wykonawca otrzyma 30 pkt. jeżeli jako osobę nadzorującą/koordynująca obsługę 

techniczną (realizacja dźwięku i obrazu) wskaże osobę, która w ciągu ostatnich 3 lat 

przed terminem składania ofert nadzorowała/koordynowała realizację dźwięku  

i obrazu w trakcie co najmniej 10 imprez (spotkań, seminariów, warsztatów, 

konferencji itp.), a w każdej z nich uczestniczyło co najmniej 30 osób, 

- Wykonawca otrzyma 15 pkt. jeżeli jako osobę nadzorującą/koordynująca obsługę 

techniczną (realizacja dźwięku i obrazu) wskaże osobę, która w ciągu ostatnich 3 lat 

przed terminem składania ofert nadzorowała/koordynowała realizację dźwięku  

i obrazu w trakcie 6-9 imprez (spotkań, seminariów, warsztatów, konferencji itp.),  

a w każdej z nich uczestniczyło co najmniej 30 osób, 

- Wykonawca otrzyma 0 pkt. jeżeli jako osobę nadzorującą/koordynująca obsługę 

techniczną (realizacja dźwięku i obrazu) wskaże osobę, która w ciągu ostatnich 3 lat 

przed terminem składania ofert nadzorowała/koordynowała realizację dźwięku  

i obrazu w trakcie 5 imprez (spotkań, seminariów, warsztatów, konferencji itp.),  

a w każdej z nich uczestniczyło co najmniej 30 osób. 

 

5. Termin składania ofert: 

Wszystkie oferty muszą zostać złożone do dnia 12.04.2017r.: 

 mailowo do końca dnia na adres zamowienia@fnp.org.pl 

Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli  

w imieniu Wykonawcy. Oferty składane drogą elektroniczną powinny mieć formę skanów. 

 

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:  

- sprawy merytoryczne: Marta Michalska-Bugajska, bugajska@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 845 95 39, 

tel. kom. (+48) 604 128 182, 

- sprawy formalne: Andrzej Czajka, andrzej.czajka@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 48. 

 

6. Pozostałe informacje:  

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez 

podania przyczyny. 

2) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
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3) Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 

4) Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz 

dokumentów dotyczących treści złożonych ofert. 

5) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania 

ofertowego. Zamawiający może wyjaśnić treść ogłoszenia o zamówieniu lub pozostawić taki 

wniosek bez rozpoznania.  

6) Zapytanie ofertowe może być zmienione przed upływem terminu składania ofert 

przewidzianym w zapytaniu ofertowym. Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia lub zmiany 

treści ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z trybem publikacji ogłoszenia. Zamawiający przedłuży 

termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to 

konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. 

7) Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 

oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma stosowane zawiadomienie o ich wprowadzeniu 

przed terminem składania ofert, według takich samych zasad jak składanie oferty. 

8) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać swoją ofertę z 

postępowania pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma stosowne zawiadomienie, według 

takich samych zasad jak składanie oferty. 

9) Zamawiający ma prawo poprawiać w ofercie oczywiste omyłki pisarskie lub oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. 

Zamawiający ma prawo również poprawiać inne omyłki polegające na niezgodności oferty z 

zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym 

Wykonawcę, którego oferta została poprawiona – Wykonawca w takim przypadku ma 3 dni na 

to, by nie wyrazić zgody na poprawienie takiej omyłki. Jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody na 

poprawienie innej omyłki jego oferta podlega odrzuceniu. 

10) Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, może zastrzec w ofercie informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz. U. z 

2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) jeżeli równocześnie wykaże, że zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżenie winno być wówczas dokonane poprzez 

złożenie oferty w dwóch częściach opisanych jako „część jawna oferty” i „część tajna oferty”. 

Oferta złożona bez podziału na części jawną i tajną jest oferta jawną. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji, dotyczących nazwy (firmy) i adresu wykonawcy, ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

11) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

12) Wykonawcy nie są uprawnieni do występowania do Zamawiającego z jakimikolwiek 

roszczeniami w związku z zapytaniem ofertowym i prowadzonym postępowaniem w ramach 

projektu, w tym z tytułu poniesionych kosztów i szkód, w szczególności w przypadku 

unieważnienia postępowania przez Zamawiającego lub wyboru innego Wykonawcy. 

13) Zamawiający nie dopuszcza możliwości wnoszenia odwołań od decyzji Zamawiającego 

podejmowanych w trakcie prowadzonego postępowania. 

 

7. Załączniki: 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy, 

Załącznik nr 2 Formularz wyceny, 

Załącznik nr 3 Ramowy program spotkania informacyjnego w Warszawie, 

Załącznik nr 4 dane techniczne realizacja dźwięku i obrazu, 

Załącznik nr 5 Istotne postanowienia umowy. 


