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Straszyn, dnia 03.11.2017r.  

  

  

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 na wykonanie systemu ERP  
  

W związku z realizacją projektu: 

"Zakup i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania ERP zawierającego innowacyjne rozwiązania 

modułowe wraz z niezbędnymi urządzeniami wspomagającymi w firmie  

Hodowca Sp. z o.o. ze Straszyna." 

współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 

lata 2014-2020. 

  

Kody CPV:  

72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i 

wsparcia  

72260000-5 Usługi w zakresie oprogramowania 

72422000-4 Usługi w zakresie rozwijania internetowych i intranetowych aplikacji serwerowych 

72212100-0 Usługi opracowywania przemysłowego specyficznego oprogramowania 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

 

Nazwa: Hodowca Sp. z o.o. 

Adres Siedziby: ul. Starogardzka 70, 83-010 Straszyn 

NIP: 593-231-07-47 

REGON: 192637257 

Strona www: www.hodowca.agro.pl  

Telefon:  +48 58 682 68 56 

 

 

  

II. SPOSÓB I MIEJSCE PUBLIKACJI ZAMÓWIENIA  

  

Upublicznienie zapytania ofertowego nastąpiło poprzez umieszczenie zapytania na stronie Internetowej 

przedsiębiorstwa pod adresem: www.hodowca.agro.pl 

  

III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA  

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności, o której 

mowa w aktualnych na dzień ogłoszenia Zapytania Ofertowego wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020 (dalej: 

Wytyczne).   

http://www.hodowca.agro.pl/
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2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych - (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164 wraz z pózn. zm.)  

3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące przepisy 
prawa w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z 
późn.  

zm.).  

  

 

  

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

  

Główne założenia systemowe: 

System klasy ERP, powinien to być system działający na serwerze zlokalizowanym w siedzibie firmy. 

System powinien działać w sieci lokalnej jak również umożliwiać bezpośrednie logowanie do systemu 

poprzez przeglądarkę z dowolnego miejsca na świecie.  

Z systemu będzie korzystało ok 25 użytkowników. 

System powinien posiadać następujące moduły: 

 moduł Technologia, 

 moduł Ofertowanie,  

 moduł Raportowanie  

 moduł Magazyn,  

 moduł Logistyka,  

 moduł Pracownik  

 moduł Kontrahent, 

 moduł Księgowość,  

 moduł Zarządzania uprawnieniami. 

System powinien być zintegrowany z 3 zewnętrznymi systemami:  

 Trans.eu (http://www.trans.eu/pl/) 

 Sage Symfonia (http://www.sage.com.pl/sage-symfonia) 

 E-QUOTE (system firmy Roxel, oparty o bazę danych typu PostgreSQL zainstalowaną na serwerze 

firmowym) 
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Rysunek 1 Schemat proponowanych modułów i systemów przeznaczonych do integracji. 

 

Funkcjonalność modułów: 

 

Moduł Technologia: 

Moduł technologiczny służy do opracowania przez technologa formuł, które pozwolą na precyzyjne 

wyliczenie zapotrzebowania do konkretnej linii systemowej w planowanej inwestycji. Założeniem 

funkcjonowania moduł jest samodzielne przygotowywanie formuł – na zasadzie formuł znanych z MS 

Excel lub podobnych (w założeniu z jak najprostszą składnią). Formuły te powinny być zakładane 

zarówno do pytań ankietowych, które występują w Module Ofertowania jak również bezpośrednio na 

produktach. Dla przykładu: w ankiecie pojawi się pytanie o miejsce zlokalizowania centrali sterującej, 

następnie pojawi się pytanie o wymiary budynku, a w kolejnym pytanie o rodzaj ptaka i kubaturę to na 

podstawie tych danych system powinien sam wyliczyć ilość wentylatorów, ich wydajność, ale również 

ilość zużytego kabla, śrub mocujących, wsporników itp. Żeby takie wyliczenia były możliwe technolog na 

każdym z produktów oraz na pytaniach musi mieć możliwość zakładania formuł i warunków oraz 

definiowania stałych odpowiedzi.  

Moduł technologia musi ściśle współpracować z modułem magazynowym, gdzie zlokalizowane są 

produkty i ich wartość oraz z modułem Ofertowanie. 

Moduł zintegrowany z Systemem EQUOTE. 

 

Moduł Ofertowanie:  

Moduł ściśle powiązany z Modułem Technologia.  

Moduł ma realizować wycenę instalacji/systemu (wyposażenia kurnika lub chlewni). Zasada działania 

modułu ma opierać się na przeprowadzeniu przez przedstawiciela wywiadu z inwestorem na szereg 

zdefiniowanych wcześniej pytań, które to pytania będą różne w zależności od odpowiedzi na pytania 

poprzednie. W zależności od systemu i rodzaju inwestycji pytań będzie od kilkunastu do kilkudziesięciu. 

Odpowiedź na jedno pytanie determinuje pokazanie się pytania następnego. Dla przykładu jeżeli w polu 

z pytaniem o rodzaj wentylacji wybrana zostanie odpowiedź że wentylacja jest dachowa to w następnym 
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system zada pytanie o typ takiej wentylacji oraz np. o długość kominów. W przypadku gdyby wentylacja 

była elewacyjna system zapyta i ograniczy tylko o typy wentylacji elewacyjnych, nie zada już pytania o 

wysokość kominów. 

Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania system samodzielnie wyliczy wartość zamówienia.  

Dodatkowo system musi mieć możliwość edytowania symulacji, przeprowadzenia wielu symulacji dla 

jednej inwestycji, porównywania tych symulacji między sobą a także wykorzystania symulacji przy 

innych projektach (w tym również dla innych kontrahentów).   

W module ofertowania zakładane będą projekty, realizowane gwarancje, zgłaszane usterki itp. 

Bardzo istotnym założeniem jest działanie off-line. System powinien przechowywać lokalnie dane 

potrzebne do wyliczenia wartości instalacji. Jest to funkcja niezbędna z uwagi na wykorzystywanie tego 

modułu w miejscach z ograniczonym dostępem do sieci lub w miejscach gdzie jest całkowity brak 

sygnału. W momencie połączenia z siecią system prześle automatycznie dane do głównego serwera i 

ewentualnie zaktualizuje dane przechowywane lokalnie.   

Moduł zintegrowany z Systemem EQUOTE. 
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Rysunek 2. Planowany proces generowania oferty. 
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Rysunek 3 Szczegółowy schemat działania przeprowadzanej ankiety w module Ofertowanie. 

Moduł Raportowanie: 

Moduł w którym można będzie zdefiniować najczęściej wykorzystywane raporty, dodatkowo pozwoli na 

samodzielne kreowanie raportów na podstawie tabel i  pól z  bazy danych. Zasada działania podobna do 

Tabeli Przestawnych z MS Excel. 

Moduł Magazyn: 

Tworzenie magazynów, wprowadzanie produktów, cen, zapotrzebowania, stanów magazynowych, 

tworzenie dokumentów MM, PZ, WZ. Graficzne pokazywanie stanów magazynowych, braków, czy 
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zapotrzebowania na projekty. Obsługa inwentaryzacji, wskazania miejsca składowania produktu w hali 

itp. 

Obsługa skanerów kodów, generowanie kodów, obsługa monitora z aktualnie zgłaszanym 

zapotrzebowaniem prze moduł technologiczny, obsługa monitora z kolejnością wydawania transportu. 

Moduł zintegrowany z Systemem EQUOTE. 

Moduł Logistyki: 

Moduł odpowiedzialny za zarządzanie dostawami, zamówieniami, zarządzaniem wysyłkami towarów. 

Moduł powinien być zintegrowany z systemem Trans.eu 

Moduł Pracownik: 

Podstawowe dane pracownika. Główna funkcjonalność to „zagospodarowanie” pracownika do 

odpowiedniego projektu – głównie brygady montażowe oraz serwisanci. 

Moduł Kontrahentów: 

Funkcjonalność jak w standardowym systemie CRM. 

Moduł Księgowość: 
Zintegrowany z systemem Sage Symfonia. Rozliczanie pracowników, faktury, rozliczanie dokumentów 

typu MM,WZ,PZ. 

 
Rysunek 4 Schemat powiązań modułowych oraz systemów przeznaczonych do integracji 
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Funkcjonalność systemowa: 

 

 Wewnętrzny komunikator za zasadzie gg/skype, możliwość zestawienia telekonferencji. 

 Współdzielony kalendarz, personalny dla każdego użytkownika z możliwością umawiania 

spotkań dla grup, dedykowania zadań itp. 

 

V. OPIS KRYTERIÓW OCENY ORAZ PROCEDURY OCENY OFERT  

  

1. Wszystkie oferty jakie wpłyną do Zamawiającego w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe zostaną 

poddane weryfikacji pod kątem zgodności z Przedmiotem Zamówienia. Oferta, która nie będzie 

zgodna z przedmiotem zamówienia oraz jego parametrami minimalnymi lub taka która zostanie 

przedstawiona w formie uniemożliwiającej weryfikację tych informacji, zostanie odrzucona jako 

niezgodna z przedmiotem zamówienia.  

2. Zamawiający dokona oceny punktowej ofert, które:  

a) zostały złożone w terminie,  

b) są zgodne z Przedmiotem Zamówienia,  

3. Ocena punktowa ofert zostanie dokonana odrębnie dla każdej części zamówienia (tj. odrębnie dla 

części nr 1,2,3) na podstawie poniższych kryteriów:   

  

Kryterium I – Cena (maksymalna ilość punktów = 70)  

Kryterium II – Termin realizacji (maksymalna ilość punktów = 15)  

Kryterium III – Gwarancja i Serwis (maksymalna ilość punktów = 15)  

  

  

W kryterium I - Cena - najwyższą liczbę punktów (70) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto, a 

każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem  

  

                                       Cena najniższa oferowana przez firmę - oferenta 

________________________ x 70 = Liczba punktów  

                                      Cena oferowana przez firmę - oferenta  

  

Oferent w procesie szacowania wartości zamówienia zobligowany jest uwzględnić w swojej kalkulacji 

wszystkie koszty/warunki około zamówieniowe tj.: koszty dostawy, montażu i uruchomienia jeżeli 

zachodzi konieczność ich faktycznego poniesienia.  

  

W kryterium II – Termin realizacji - oferta uzyska następujące liczby punktów, w zależności od 

zaproponowanego terminu realizacji przedmiotu zamówienia:  

 

Najkrótszy czas realizacji oferowany przez oferenta (podany w miesiącach)  

________________________ x 15 = Liczba punktów  

Czas realizacji oferowany przez oferenta (podany w miesiącach)  

Termin realizacji liczony będzie od daty podpisania umowy.  
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W kryterium III Gwarancja i Serwis - oferta uzyska następujące liczby punktów, w zależności od 

zaproponowanego okresu gwarancji serwisu :   

a) 24 m-ce gwarancji i więcej = 15 punktów   

b) Powyżej 12 m-cy gwarancji ale mniej niż 24 miesiące gwarancji = 10 punktów   

c) 12 miesięcy gwarancji = 0 punktów – parametr minimalny.  

  

Termin Gwarancji liczony będzie od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez zamawiającego 

potwierdzonego protokołem odbioru. Serwis systemu będzie polegał na dokonywaniu wszystkich 

niezbędnych działań na rzecz utrzymania systemu w ruchu (tj. kopie zapasowe, aktywny monitoring 

dostępności usług, reakcja na awarie, aktywny monitoring zużycia zasobów celem sygnalizowania 

potrzeby rozbudowy bazy sprzętowej.)  

  

4.  Sposób wyliczenia punktów:  

- Łączna maksymalna liczba punktów = 100 punktów,  

- Zamawiający zsumuje punkty uzyskane w poszczególnych Kryteriach oceny według wzoru:  

  

∑= Punkty uzyskane w kryterium 1 + Punkty uzyskane w kryterium 2 + Punkty uzyskane w kryterium 3  

  

5. W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent 

pominie jedno lub więcej kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną lub w ocenie 

zostanie mu przyznanych 0 punktów  

6. W postępowaniu ofertowym zwycięży oferent, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów.  

7. W razie identycznej liczby punktów zwycięży oferta o najniższej cenie.  

8. W przypadku, kiedy oferenci otrzymają identyczną ilość punktów oraz podali taką samą najniższą 

cenę Zamawiający zwróci się do tych podmiotów z prośbą o przedłożenie ponowne ofert 

cenowych  drogą elektroniczną (e-mail) na adres podany przez Oferenta w Załączniku nr 1 

Formularz Oferty.   

9. Terminem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest data podpisania umowy (lub data wyznaczona 

w umowie) , a terminem zakończenia data protokołu odbioru przedmiotu zamówienia 

wystawionego i podpisanego przez Zamawiającego.  

  

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

1. O realizację zamówienia może ubiegać się każdy podmiot, którego przedmiot prowadzonej 

działalności (PKD i oferta), jest zgodny z przedmiotem zapytania ofertowego, co będzie 

weryfikowane na  podstawie ogólnodostępnych informacji m.in. zapisy stron internetowych oraz 

dokumentów rejestrowych.  

2. Wiedza i Doświadczenie -  Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie 

umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za 

spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż posiada wiedzę i doświadczenie 

umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik do 

niniejszego Zapytania Ofertowego.   

3. Potencjał techniczny oraz technologiczny - Wykonawca oświadcza że powinien dysponować 

odpowiednim potencjałem technicznym, technologicznym oraz osobami zdolnymi do 

prawidłowego wykonania zamówienia. Wymagania w zakresie technologicznym:   
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Ponad to Wykonawca powinien zagwarantować audyt bezpieczeństwa oraz testy penetracyjne 

wykonanego oprogramowania potwierdzające wysoki poziom bezpieczeństwa i wyczerpujące 

oblig do dołożenia wszelkiej staranności w ochronie danych osobowych wg przepisów krajowych 

oraz unijnych. 

 

Produkt musi otrzymywać poprawki bezpieczeństwa pod kątem audytów bezpieczeństwa oraz 

zgodności przetwarzania danych osobowych zgodnych z RODO i innymi przepisami o ochronie 

danych osobowych.   

Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż 

dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym/technologicznym oraz osobami zdolnymi do 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik do niniejszego 

Zapytania Ofertowego. 

 

4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa - Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji 

ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. 

Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż jego 

sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, 

stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego,  

5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.  

6. Podmiot ubiegający się o realizację zamówienia nie może być powiązany 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 przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, 

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 stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.   

7. W przypadku powiązania o którym mowa powyżej oferent zostanie wykluczony z postępowania.  

8. Wszystkie dodatkowe koszty związane ze złożeniem oferty leżą po stronie Oferenta.  

9. Oferent nie może powierzyć wykonania zamówienia innemu podwykonawcy.  

10. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im 

żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.   

  

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT  

 

1. Oferta winna być sporządzona zgodnie z zaleceniami opisanymi w Zapytaniu Ofertowym oraz 

przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane 

określone w tych dokumentach. Poprawki w ofercie (przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, 

nadpisanie, dopisanie, użycie korektora itp.) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone 

podpisem osoby / osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.  
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2. W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent 

pominie jedno lub więcej kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną lub w ocenie 

zostanie mu przyznanych 0 punktów  

3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby uprawnione lub upoważnione do 

reprezentowania Oferenta. W przypadku gdy uprawnienie do reprezentacji oferenta nie wynika 

z ogólnodostępnych informacji  (np. KRS, CEIDG), oferent zobowiązany jest do przedłożenia kopii 

dokumentu potwierdzającego uprawnienia do reprezentowania lub kopię dokumentu 

potwierdzającego fakt udzielania stosownego upoważnienia, którego oryginał zostanie 

zweryfikowany w momencie podpisania umowy z wykonawcą.  

4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych.  

5. Wartość oferty musi zostać przedstawiona w kwotach netto, a terminy w miesiącach.  

6. W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na 

PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu ogłoszenia 

Zapytanie Ofertowego.  

7. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie 

oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.  

8. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.  

9. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, że uczyni to 

przed upływem składania ofert.    

10. Ofertę można dostarczyć zgodnie z jedną z dopuszczalnych form:  

a. W formie pisemnej: za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożoną osobiście na adres 

Zamawiającego (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego): Hodowca Sp. z o.o., 

ul. Starogardzka 70; 83-010 Straszyn  w godzinach pracy tj. od 7:30 do 15:30.  

b. W formie elektronicznej - skan podpisanych dokumentów wysłany na adres e-mail: 

m.kwiatkowski@softprof.pl do końca dnia tj. godziny 23:59. z dopiskiem „dotyczy 

zapytania ofertowego na wykonanie systemu ERP”    

11. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.11.2017  

12. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

  

  

 

 VIII.  ROZTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

 

1. W przypadkach, gdy okaże się to niezbędne, Zamawiający ma prawo jednokrotnie zwrócić się do 

oferenta z prośbą o uzupełnienie złożonej oferty. Zamawiający ma również prawo do 

samodzielnego korygowania omyłek oczywistych.  

2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmodyfikować treść zapytania ofertowego wyznaczając nowy termin składania ofert nie krótszy 

niż 30 dni. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów 

stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie 

prawa i zobowiązania Zamawiającego oraz Oferentów odnośnie wcześniej ustalonych terminów 

będą podlegały nowemu terminowi. W takim przypadku każdy z oferentów będzie miał prawo 

do uaktualnienia już złożonej oferty i zostanie o tym fakcie poinformowany. Nie dotyczy to 

nieistotnych korekt w treści zapytania ofertowego.  
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3. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym możliwe 

jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu 

uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.   

4. W przypadku zakończenia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert Oferentom nie 

przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.  

5. Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem o terminie i miejscu podpisania 

umowy.  

6. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania przyczyny.   

  

  

 

  

IX. MINIMALNY ZAKRES UMOWY  

 

1. Zamówienie będzie realizowane na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy 

Zamawiającym, a Oferentem.  

2. Przeniesienie praw autorskich oraz majątkowych na wyłączność w kontekście przedmiotu 

zapytania na Zleceniodawcę. Wliczając w to całość kodu(nawet elementów takich jak biblioteki 

oprócz tych domyślnie dostarczanych w środowisku uruchomieniowym). Tak aby Zleceniodawca 

był jedynym dysponentem wykonanego oprogramowania, a Zleceniobiorca nie mógł 

dystrybuować, kopiować, wykorzystywać kodu powstałego w ramach zamówienia poza 

przedmiotem zamówienia.  

3. Planowany termin podpisania umowy – do 14 dni roboczych licząc od daty zakończenia 

postępowania  

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:  

5. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, 

gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie 

podpisywania umowy, a ponadto jej dokonanie wskazane jest w szczególności, gdy: - nastąpi 

zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu umowy;  

6. wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a 

zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu 

jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony,  

7. przyczyn niezawinionych przez żadną ze stron, wykonanie umowy w terminie w niej 

przewidzianym nie jest możliwe.   

8. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i 

zgody obu stron.   

 

 

 

X. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJACYCH I DODATKOWYCH  

  

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania wyłonionemu Wykonawcy w trybie niniejszego 

postępowania zamówień uzupełniających i dodatkowych, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości 
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przedmiotowego zamówienia, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia na 

następujących zasadach:  

- zamawiający udziela wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od 

udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień 

uzupełniających na usługi, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.  

  

XI. KONTAKT Z ZAMAWIAJACYM  

 

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Oferentami jest:  

Imię: Maciej 

Nazwisko: Kwiatkowski  

Tel.: +48 506 365 398  

e-mail: m.kwiatkowski@softprof.pl  

  

XII. ZAŁĄCZNIKI  

  

Załącznik nr 1: Formularz oferty.  

Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych.  

 

Podpisano: 

 

Andrzej Komornicki 

 


