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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 
Z DN. 22.06.2016 

na obsługę księgową dla nie więcej niż 10 podmiotów inkubowanych w ramach 
projektu Platforma Startowa: CONNECT 

 

Zamówienie o szacowanej wartości poniżej 30.000 euro 

 

Zamówienie udzielane jest w trybie określonym w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska 
Wschodnia 2014-2020. 

 

Wydatek jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi 
priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.1 Platformy startowe dla 
nowych pomysłów Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów. 

 

CPV:  79211000-6 – usługi księgowe 
 79211100-7 – usługi księgowania  
 79211110-0 – usługi zarządzania listami płac 

79211120-3 – usługi rejestracji sprzedaży i nabycia 
 79211200-8 – usługi kompilacji deklaracji finansowych 
 79221000-9 – usługi księgowe i audytowe 

Usługi o charakterze priorytetowym 
 

Zamawiający: 
Software Camp Sp. z o. o.,  
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin,  
NIP: 712-327-90-49 
REGON: 061565789,  
KRS: 0000464292 
Email: biuro@softwarecamp.pl 
 

Osoba do kontaktu:  Marta Klimek 
    Tel. 797 271 435 
    Email: marta.klimek@softwarecamp.pl 
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1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie obsługi księgowej dla nie więcej niż 10 
podmiotów inkubowanych („Obsługa Księgowa”), w ramach projektu Platforma 
Startowa: Connect, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia 
Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałania 1.1.1 
Platformy startowe dla nowych pomysłów („Projekt”). 

1.2 Podmioty inkubowane, o których mowa w pkt. 1.1 („Podmioty Inkubowane”) 
stanowić będą przedsiębiorstwa typu startup, w rozumieniu Podręcznika dla 
Animatorów Platform Startowych („przedsiębiorstwo typu startup – 
przedsiębiorstwo stworzone w celu poszukiwania powtarzalnego, skalowalnego i 
rentownego modelu biznesowego. Jest to nowopowstałe przedsiębiorstwo, w 
większości przypadków technologiczne, aktywnie poszukujące nowych rynków. 
Charakteryzuje się niskimi kosztami rozpoczęcia działalności, wyższym niż w 
przypadku „standardowych” przedsięwzięć ryzykiem biznesowym, potencjalnie 
wyższym w stosunku do „standardowych” przedsięwzięć zwrotem z inwestycji”). 
Podmioty Inkubowane będą miały formę prawną spółek prawa handlowego. Lista 
Podmiotów Inkubowanych zostanie ustalona i przekazana wykonawcy przez 
Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia. Liczba Podmiotów Inkubowanych 
objętych zamówieniem (podstawowym) nie przekroczy 10. Skład i liczba 
Podmiotów Inkubowanych może ulegać zmianie, w tym zmniejszeniu (poniżej 10) 
– Wykonawcy nie będą przysługiwać względem Wykonawcy z tego tytułu 
jakiekolwiek roszczenia.  

1.3 Obsługa Księgowa obejmować będzie w szczególności następujące usługi: 

a)  opracowanie planu kont i polityki rachunkowości w pierwszym miesiącu 
działalności Podmiotu Inkubowanego oraz ich przedstawienie do 
konsultacji i zatwierdzenia Podmiotowi Inkubowanemu; 

b)  prowadzenia ksiąg rachunkowych, w zakresie pełnej księgowości na 
potrzeby ewidencjonowania osiągniętych przychodów i ponoszonych 
kosztów związanych z prowadzoną przez Podmiot Inkubowany 
działalnością gospodarczą, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z 
dnia 29.09.1994 roku; 

c)  sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (o ile prowadzenie ksiąg 
rachunkowych miało miejsce na przełomie roku obrotowego); 

d) sporządzenie uproszczonego sprawozdania finansowego  w ostatnim 
miesiącu świadczenia dla danego Podmiotu Inkubowanego Obsługi 
Księgowej; 
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e)  obsługa księgowa (w zakresie podatkowym i ubezpieczeniowym) 
udziałowców Podmiotu Inkubowanego w zakresie ich udziału w spółce 
kapitałowej (Podmiocie Inkubowanym); 

d)  prowadzenie dokumentacji podatkowej, na którą składają się ewidencje 
środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję 
wyposażenia, odrębne ewidencje dla celów podatku od towarów i usług, 
odrębne ewidencje dla celów podatku dochodowego od osób prawnych; 

e)  weryfikacja pod względem rachunkowym i formalnym dokumentów 
księgowych otrzymanych od Podmiotu Inkubowanego oraz informowanie 
o ewentualnych brakach/wadliwości we wskazanych dokumentach 
niezwłocznie po ich stwierdzeniu; 

f)  sporządzanie wymaganych przepisami prawa zeznań, deklaracji 
podatkowych, sprawozdań statystycznych i finansowych oraz innych 
dokumentów rozliczeniowych, ich podpisywania w granicach otrzymanych 
pełnomocnictw oraz terminowego przekazywania do właściwych organów; 

g)  przygotowanie i dostarczenie do właściwych organów zawiadomienia o 
powierzeniu wykonawcy prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz 
zgłoszenia aktualizacyjnego związanego z powierzeniem Wykonawcy 
prowadzenia ksiąg rachunkowych; 

h)  prowadzenia obsługi kadrowej Podmiotu Inkubowanego, w tym 
prowadzenia akt osobowych pracowników oraz całości spraw związanych 
z urlopami wypoczynkowymi i ewidencjonowaniem nieobecności 
pracowników, obsługiwania zatrudnienia osób w ramach umów 
cywilnoprawnych, sporządzania i przesyłania właściwym organom 
obowiązującej sprawozdawczości, pomocy na rzecz Podmiotu 
Inkubowanego przy kontrolach i wystąpieniach pokontrolnych właściwych 
organów; 

i)  prowadzenia obsługi płacowej Podmiotu Inkubowanego, w tym 
sporządzania listy płac wynagrodzeń w ramach umów o pracę, 
sporządzania listy płac wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych, 
sporządzania i przesyłania do właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń 
społecznych miesięcznych deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych 
raportów miesięcznych, sporządzania rocznych informacji o dochodach, 
sporządzania i przesyłania do właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń 
społecznych dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej; 

j) udział w kontrolach związanych z czynnościami, wykonanymi w ramach 
wykonania niniejszego zamówienia, w tym składanie ustnych i pisemnych 
wyjaśnień; 
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k) przechowywanie i archiwizowanie dokumentów podatkowych oraz 
ubezpieczeniowych w siedzibie wykonawcy (za zgodą Podmiotu 
Inkubowanego); 

l) wydanie prowadzonej dokumentacji i dokumentów źródłowych na każde 
żądanie Podmiotu Inkubowanego. 

1.4 Obsługa Księgowa będzie wykonywana przy zachowaniu najwyższej staranności, 
w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. 

1.5 Wykonawca ponosi względem Podmiotów Inkubowanych wyłączną 
odpowiedzialność za jakość i efekty świadczonej Obsługi Księgowej. Dodatkowo, 
Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie na siebie odpowiedzialności za 
wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych 
Podmiotu Inkubowanego zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości. 

1.6 Wykonawca w ramach realizacji zamówienia, w sytuacji zaistnienia takiej 
potrzeby, zobowiązany będzie do stosowanej współpracy z podmiotem, 
świadczącym usługę doradztwa podatkowego dla Podmiotów Inkubowanych. 

1.7 Wykonawca decydować będzie o miejscu i czasie wykonania czynności 
składających się na Obsługę Księgową - z zastrzeżeniem pkt. 1.4 oraz wymogu 
dbania (w pierwszej kolejności) o ochronę interesu Podmiotu Inkubowanego. 
Podmiot Inkubowany będzie mógł przy tym, w razie takiej konieczności, wnosić o 
osobiste spotkanie z przedstawicielem wykonawcy w siedzibie  Zamawiającego 
(które będą organizowane w ramach czasowych: od poniedziałku do piątku – 
Wykonawca może zadeklarować swoją dyspozycyjność także w soboty; w 
godzinach 8 do16). 

1.8 Kontakt w sprawie wykonania na rzecz danego Podmiotu Inkubowanego Obsługi 
Księgowej  (m.in. przekazywanie i przyjmowanie konkretnych zleceń, 
przekazanie/odbiór dokumentów księgowych) odbywać się będzie bezpośrednio 
pomiędzy wykonawcą a danym Podmiotem Inkubowanym. Wykonawca 
zobowiązany będzie do bezzwłocznego ustalenia z danym Podmiotem 
Inkubowanym harmonogramu/zasad wzajemnej współpracy oraz 
poinformowania o wyniku powyższych ustaleń Zamawiającego.  

1.9 Obsługa Księgowa świadczona będzie dla danego Podmiotu Inkubowanego przez 
okres inkubacji danego Podmiotu Inkubowanego w Projekcie. Okres inkubacji 
każdorazowo trwać będzie od 3 do 7 miesięcy (w zależności od warunków 
przystąpienia danego Podmiotu Inkubowanego do Projektu). Wykonawcy nie będą 
przysługiwać żadne roszczenia w związku z krótszym niż 7 miesięcy okresem 
inkubacji danego Podmiotu Inkubowanego, a tym samym z krótszym okresem 
świadczenia na jego rzecz Obsługi Księgowej. Okres inkubacji dla poszczególnych 
Podmiotów Inkubowanych może rozpocząć się w odmiennym terminie, a tym 
samym liczba odbiorców Obsługi Księgowej w różnym czasie może być różna. 
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1.10 Obsługa Księgowa świadczona będzie przez osoby wskazane przez wykonawcę 
w ofercie (w ramach Wykazu osób). Jakakolwiek zmiana w tym zakresie wymagać 
będzie zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 
Nowe osoby powinny posiadać doświadczenie i kwalifikacje nie mniejsze niż 
wymagane na podstawie pkt. 2.7.1 Zapytania Ofertowego. W przypadku 
nienależytego świadczenia Obsługi Księgowej przez daną osobę, Zamawiającemu 
przysługuje prawo zgłoszenia żądania odsunięcia jej od realizacji zamówienia. 

1.11 Realizacja Obsługi Księgowej podlegać będzie wobec Zamawiającego 
comiesięcznemu raportowaniu (według miesięcy kalendarzowych). W treści 
raportów wykonawca poda: informację o ilości godzin usług, wyświadczonych w 
ramach Obsługi Księgowej na rzecz danych Podmiotów Inkubowanych oraz ogólny 
zarys swoich czynności. Raport powinien zostać podpisany przez osoby 
uprawnione do reprezentacji Podmiotów Inkubowanych, ujętych w jego treści 
(Podmioty Inkubowane będą uprawnione do zgłaszania zastrzeżeń do treści 
raportu). Raport powinien być przekazywany Zamawiającemu do 5 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, którego raport dotyczy. 

1.12 Zamawiający będzie uprawniony do zgłoszenia zastrzeżeń do treści raportu (pkt. 
1.11), ewentualnie do zwrócenia się do wykonawcy o dodatkowe wyjaśnienia. 
Zaakceptowany przez Zamawiającego raport stanowić będzie podstawę do 
wystawienia przez wykonawcę faktury VAT.  

1.13 Wynagrodzenie wykonawcy rozliczane będzie w okresach miesięcznych, zgodnie 
z zaoferowaną miesięczną stawką ryczałtową (wynagrodzenie miesięczne 
ustalane będzie jako iloczyn wskazanej stawki i ilości Podmiotów Inkubowanych, 
dla których wykonawca świadczył w danym miesiącu Obsługę Księgową). 
Wynagrodzenie to obejmować będzie wszelkie koszty i wydatki jakie wykonawca 
będzie mógł ponieść w związku z wykonaniem zamówienia. Wykonawcy nie 
będzie przysługiwało prawo do jakichkolwiek dodatkowych roszczeń w tym 
zakresie. W przypadku świadczenia Obsługi Księgowej dla danego Podmiotu 
Inkubowanego w wymiarze niepełnego miesiąca (kalendarzowego), w/w stawka  
wynagrodzenie ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu. 

 1.14 Obsługa Księgowa świadczone będzie w okresie realizacji Projektu. Zamawiający 
zakłada, że będzie to czas od 01.07.2016 r. do 30.04.2017r. 

1.15 Zamówienie obejmuje świadczenie Obsługi Księgowej dla Podmiotów 
Inkubowanych przez Zamawiającego na terenie Lublina. 

1.16 Dodatkowe warunki wykonania zamówienia określa Wzór Umowy, stanowiący 
załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego. 

 

2. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 
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2.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące:  

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

- posiadania wiedzy i doświadczenia; 
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia; 
-   sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
- braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym. 

2.2 Nie spełnienie chociażby jednego z warunków udziału w postępowaniu skutkować 
będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia. 
Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.  

2.3 Zamawiający nie będzie wzywać wykonawców do uzupełnienia dokumentów, 
przedkładanych w ramach wykazania spełnienia warunków, o których mowa 
w pkt. 2.1 (co najwyżej do wyjaśnienia informacji w nich podanych). 

 

2.5 Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania  

 

2.5.1 Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego 
warunku. Wykonawca potwierdza  spełnianie powyższego warunku poprzez 
złożenie oświadczenia (zał. nr 2). 

 

2.6 Posiadanie wiedzy i doświadczenia 

  

2.6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 
3  lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonali (lub nadal wykonują):  

 - co najmniej 5 zamówień, polegających na świadczeniu usługi bieżącej 
obsługi księgowej spółki kapitałowej (sp. z o.o. lub S.A.) – każdorazowo 
trwających nie krócej niż przez okres 7 kolejnych miesięcy. 

2.6.2 Wykonawca potwierdza spełnianie powyższego warunku poprzez łączne złożenie:  

 a) oświadczenia (zał. nr 2); 
 b) wykazu wykonanych zamówień (zał. nr 3); 
 Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dowodów, że 
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 że zamówienia ujęte w wykazie (lit. b powyżej)  zostały wykonane lub są  
 wykonywane należycie (np. referencje). 
 

2.7 Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia.  

 

2.7.1 Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje 
lub będzie dysponować minimum 3 osobami, z których każda: posiada co najmniej 
2-letnie doświadczenie w prowadzeniu pełnej księgowości spółek kapitałowych 
(sp. z o.o. lub S.A.). 

2.7.2 Wykonawca potwierdza spełnianie powyższego warunku poprzez łączne złożenie: 

 a) oświadczenia (zał. nr 2); 
 b) wykazu osób, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia (zał. nr 

4). 
 Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dowodów, że  
 zamówienia ujęte w wykazie osób (lit. b powyżej), jako doświadczenie własne tych  
 osób, zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje). 
 

2.8 Sytuacja ekonomiczna i finansowa.  

 

2.8.1 Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego 
warunku. Wykonawca potwierdza  spełnianie powyższego warunku poprzez 
złożenie oświadczenia (zał. nr 2). 

 

2.9 Brak powiązań kapitałowych i osobowych.  

 

2.9.1 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 przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
- posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji; 
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 

prokurenta, pełnomocnika; 
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może 

budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze 
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wykonawcy, w szczególności pozostawanie 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. 

2.9.2 Wykonawca potwierdza spełnianie powyższego warunku poprzez złożenie 
oświadczenia o braku powiązań (zał. nr 5). 

 

3. TERMIN ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERT 

 

3.1 Termin składnia ofert upływa 29.06.2016 r. o godz. 23:59 

3.2 Oferty należy złożyć pocztą lub osobiście w sekretariacie Zamawiającego (ul. Zana 
11a, 20-601 Lublin). Przy ocenie zachowania terminu złożenia oferty 
uwzględniana będzie jedynie chwila doręczenia oferty Zamawiającemu (nie 
wysyłki). 

3.3 W ramach oferty Wykonawca podaje w szczególności:  

a) ryczałtową stawkę netto i brutto za świadczenia przez jeden pełny miesiąc 
Obsługi Księgowej dla jednego Podmiotu Inkubowanego. Stawka ta będzie 
podstawą do wyliczenia wynagrodzenia należnego wykonawcy z tytuły 
wykonania zamówienia w danym miesiącu; 

b) szacunkową cenę netto i brutto za wykonanie całości zamówienia 
(obliczoną przy założeniu, że Obsługa Księgowa obejmie 10 Podmiotów 
Inkubowanych, każdy po 7 miesięcy); 

c) deklarację gotowości do spotkań z Podmiotami Inkubowanymi także w 
soboty (pkt. 1.7). 

3.4  Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:  

a) każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (Zamawiający dopuszcza 
możliwość składania ofert wspólnych, do których odpowiednie 
zastosowanie będą mieć postanowienia ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych); 

b) oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim na Formularzu 
ofertowym (zał. 1); 

c) oferta powinna zostać podpisana, a każda jej strona (wraz z załącznikami) 
parafowana przez osobę umocowaną do reprezentowania wykonawcy. Do 
oferty powinien zostać załączony dokument potwierdzający umocowanie 
osoby podpisującej (chyba, że wykonawca – osoba fizyczna osobiście 
podpisuje/parafuje ofertę); 
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d) wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte oraz ponumerowane; 

e) dokumenty składające się na ofertę powinny być przedstawione 
w oryginale  

f) oferta powinna być zapakowana w kopertę na której będą znajdowały się 
informacje jak na wzorze poniżej: 

 

 

 

 

 

 

3.5 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty. 

 

4. OTWARCIE OFERT ORAZ TERMIN ZWIĄZANIA OFERTAMI 

 

4.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.06.2016 o godz. 12:00 w siedzibie 
Zamawiającego.  

4.2 Wykonawcy będą związani swoimi ofertami w terminie 30 dni od upływu terminu 
składania ofert. 

4.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji, przedstawionych 
w ofertach.  

4.4 Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i 
wzbudzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, 
Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający 
odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco 
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

4.5 Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z Zapytaniem Ofertowym, chyba że 
niezgodność ta ma charakter wyłącznie formalny i nie rodzi wątpliwości 
w zakresie merytorycznej poprawności oferty.  

 

5. KRYTERIA OCENY OFERT 

OFERTA 

Zapytanie ofertowe nr 1 

„Obsługa Księgowa dla nie więcej niż 10 podmiotów inkubowanych w ramach 

projektu Platforma Startowa: CONNECT”  

Nie otwierać przed 29.06.2016 r. przed godz. 23:59 



 
 
 
 
 

Zapytanie ofertowe nr 1 

 

 

 

 

 

Projekt pt.: Platforma Startowa: Connect jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020  

Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałania 1.1.1 
Platformy startowe dla nowych pomysłów 

 

X
 

 

5.1 O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie kryterium:  

- Cena netto – 100 pkt 
 

5.2 W ramach kryterium „Cena netto” Zamawiający przyzna pkt według 
następującego wzoru: 

         Cmin 
 Pc = -------------- x 100 pkt 
       Cn  

 Pc -  punkty uzyskane przez Wykonawcę w kryterium „Cena netto”; 
Cmin - najniższa szacunkowa cena netto za wykonanie całości zamówienia 

(pkt.  3.3 lit. b) spośród złożonych ofert; 
Cn -  szacunkowa cena netto za wykonanie całości zamówienia zaproponowana 

przez wykonawcę. 

5.3 Zamawiający po zsumowaniu punktów za podane kryteria oceny sklasyfikuje 
wykonawców na liście rankingowej.  

 

6. POZOSTAŁE INFORMACJE 

 

6.1 Zamawiający ogłosi wybór najkorzystniejszej oferty na własnej stronie 
internetowej (www.softwarecamp.pl) oraz na stronie PARP. 

6.2 Po ogłoszeniu wyboru, Zamawiający podpisze umowę o udzielenie zamówienia 
z wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. 

6.3 W przypadku odmowy podpisania umowy przez wykonawcę, o którym mowa w 
ust. 2 powyżej, Zamawiający zaproponuje podpisanie umowy kolejnemu 
wykonawcy. 

6.4 Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. 
Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone w terminie 3 lat od dnia 
udzielenia zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia uzupełniającego nie 
będzie przekraczać 25% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie 
uzupełniające polegać będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, 
jakie obejmuje zamówienie podstawowe.  

6.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany całości lub części warunków 
niniejszego Zapytania ofertowego, w tym do jego zakończenia/unieważnienia bez 
wyboru wykonawcy. Informacja o zmianie warunków, zakończeniu lub 
unieważnieniu postępowania, zostanie podana do publicznej wiadomości. 
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6.6 Załącznikami do Zapytania ofertowego są: 

1) Wzór formularza ofertowego, 
 2) Wzór oświadczenia o spełnienie warunków udziału w postępowaniu, 
 3) Wzór wykazu wykonanych zamówień; 

4) Wzór wykazu osób, 
 5) Wzór oświadczenia o braku powiązań, 
 6) Wzór umowy. 

6.7 W/w załączniki stanowią integralną cześć treści Zapytania ofertowego. 

 

 

 

___________________________   


