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Skierniewice, dnia 15.03.2022r. 

Nr Zamówienia: 3/REG/2022    

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 

 

I. Zamawiający - Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, 96–100 

Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, tel. 46 833-20-21, e-mail: io@inhort.pl 

 

II.  Nazwa: „Sukcesywne dostawy gazów technicznych i analitycznych” 

 

III. Postępowanie 

1. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania 

ofertowego zgodnie z zasadami przewidzianymi w Regulaminie udzielania zamówień w 

Instytucie Ogrodnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym w związku z szacunkową 

wartością zamówienia nieprzekraczającą 130 000 zł.  

2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności i zachowaniem 

równego traktowania Wykonawców. 

3. Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na 

oznaczenie: 3/REG/2022 pn.: „Sukcesywne dostawy gazów technicznych i analitycznych” 

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa gazów technicznych  

i analitycznych”.  

2. Zamówienie obejmuje 2 odrębne pakiety: 

1) Pakiet nr 1 – Dostawa gazów wraz z dzierżawą butli, 

2) Pakiet nr 2 – Dostawa argonu do zbiornika 300-400 kg wraz z jego dzierżawą i telemetrią. 

3. Opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 1 został określony w załączniku nr 1A, 

szczegółowy wykaz gazów dla Pakietu nr 1 został określony w załączniku nr 2A do 

Zapytania ofertowego. 

4. Opis przedmiotu zamówienia dla Pak ietu nr 2 został określony w załączniku nr 1B,   

szczegółowy wykaz gazów dla Pakietu nr 2 został określony w załączniku nr 2B do 

Zapytania ofertowego. 

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na 

1 lub 2 pakiety. 

6. Dostawy będą realizowane partiami na podstawie zamówień cząstkowych, według 

bieżących potrzeb Zamawiającego. 

7. Ubezpieczenie i transport gazów do poszczególnych komórek organizacyjnych odbywać 

się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczać gazy wymaganej jakości i zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, normami, certyfikatami oraz atestami.  

9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca każdorazowo przekazywał ww. dokumenty wraz 

z dostawą gazów. 

10. Zamawiający w trakcie realizacji umowy może dokonać przesunięć ilościowych 

poszczególnych gazów wymienionych w formularzu cenowym wg bieżących potrzeb, przy 
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niezmiennej wartości umowy. 

11. Zamawiający przewiduje prawo opcji dla Pakietu nr 1. Prawo opcji polegać będzie na 

zwiększeniu ilości dostaw gazów technicznych wyszczególnionych w Załączniku nr 1A - 

„Formularz cenowy dla Pakietu nr 1 ”, jednak nie więcej niż o 20% wartości brutto 

umowy. Warunki skorzystania z prawa opcji: 

1) Skorzystanie z prawa opcji nastąpi w przypadku zaistnienia dodatkowych potrzeb 

Zamawiającego w zakresie przedmiotu umowy. 

2) Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w całym okresie obowiązywania umowy. 

3) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o korzystaniu z prawa opcji składając 

oświadczenie w postaci zamówienia szczegółowego, w którym wyspecyfikowane zostaną 

gazy podlegająca dostawie w ramach prawa opcji oraz zawarta zostanie informacja, że 

dostawa tych części następuje w ramach prawa opcji. 

4) Realizacja dostawy gazów w ramach prawa opcji będzie odbywać się w sposób 

tożsamy, jak w przypadku zakresu podstawowego oraz według cen zaoferowanych w 

treści oferty. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego 

prawem opcji na warunkach opisanych w zapytaniu, w tym we wzorze umowy 

stanowiącym Załącznik nr 5A do zapytania. 

5) Z tytułu braku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie 

przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o skorzystania z prawa opcji, ani 

żadne roszczenia, w tym o charakterze odszkodowawczym. 

12. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa  

     Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4A dla Pakietu nr 1  oraz Załącznik nr  4B  dla     

      pakietu nr 2 do zapytania. 

13. Warunki płatności: 30 dni. 

14. Oferta pozostaje ważna przez 30 dni licząc od terminu składania ofert. 

15. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

24100000-5 – Gazy 

24000000-4 – Produkty chemiczne 

24111000-5 – Wodór, argon, gazy szlachetne, azot i tlen 

24111800-3 – Azot ciekły 

 

V. Oferty częściowe, wariantowe, zamówienia uzupełniające oraz umowy ramowe 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na 

1 lub 2 pakiety.  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

  

VI. Termin i miejsce realizacji zamówienia 

1. Wykonawca będzie realizować dostawy sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od dnia 

01.04.2022 r. do dnia 31.03.2023 r. 

2. Miejsca realizacji dostaw: komórki organizacyjne Zamawiającego w Skierniewicach i 

Puławach. 

3. Wykonawca będzie realizować zamówienie sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od dnia 
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zawarcia umowy, według bieżących potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego lub do 

wyczerpania wartości umowy (z zastrzeżeniem prawa opcji dla Pakietu nr 1). Dostawy 

zamówień szczegółowych będą realizowane w terminach określonych w opisie 

przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1A oraz załącznik nr 1B). 

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia, 

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4) nie są powiązani osobowo i 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, 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 takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może 

budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze 

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. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania warunków, o 

których mowa powyżej. Wykonawca potwierdzi spełnianie tych warunków poprzez 

złożenie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 3.  

3. Niespełnienie powyższych warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie 

wykluczeniem z postępowania, a co za tym idzie odrzuceniem oferty.  

 

VIII. Oświadczenia i dokumenty, które Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty 

1. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest złożyć formularz oferta (pod rygorem 

nieważności w formie pisemnej), sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik  nr 

4 do Zapytania ofertowego. 

2. Wraz z formularzem - oferta, Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 

1) Formularz cenowy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik  nr 2A dla 

Pakietu 1 (jeżeli dotyczy), załącznik nr 2B dla Pakietu 2 (jeżeli dotyczy) do Zapytania 

ofertowego. Należy wycenić wszystkie pozycje wchodzące w zakres danej części. 

Brak dokonania wyceny wszystkich pozycji dla danej części spowoduje 

odrzucenie oferty na daną część. 

2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – 
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załącznik nr 3.  

IX. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cena oferty winna być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i 

obejmować wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia tj.  

1) dla Pakietu nr 1 - sprzedaż, dostarczenie, koszt gazów, dzierżawę butli, transport, 

wszelkie inne koszty, a także podatek VAT, 

2) dla Pakietu nr 2 - sprzedaż, dostarczenie, koszt gazów, dzierżawę zbiornika, 

telemetrię, transport, wszelkie inne koszty, a także podatek VAT.  

2. Cenę oferty należy  obliczyć na podstawie formularzy cenowych stanowiących załączniki 

nr 2A i 2B umieszczając ceny netto, brutto i podatek VAT dla każdej pozycji w ramach 

oferowanego Pakietu. Obliczona suma poszczególnych wartości musi odpowiadać 

kwocie umieszczonej na formularzu „Oferta”. 

3. Nie dopuszcza się wariantowości cen.  

4. Cena opisana w ust. 1 i 2 jest ceną ostateczną. 

5. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji 

zamówienia, niezależnie od wszelkich czynników. 

6. Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska, Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość żądania od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących zaoferowanej ceny. 

Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku do wykazania, w tym do złożenia 

dowodów, że zaoferowana cena nie jest rażąco niska. W przypadku, gdy wykonawca nie 

złoży stosownych wyjaśnień wraz z dowodami albo złożone wyjaśnienia i dowody są 

niewystarczające lub wskazują, że zaoferowana cena jest rażąco niska, Zamawiający 

odrzuci ofertę wykonawcy. Zamawiający będzie badał cenę rażąco niską oraz czyn 

nieuczciwej konkurencji we wszystkich składnikach ceny. 

7. Prawidłowe ustalenie stawki należnego podatku VAT należy do obowiązków 

Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi. 

Zastosowanie przez Wykonawcę stawki należnego podatku VAT od towarów i usług 

niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty. 

8. 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. W powyższym przypadku 

Wykonawca podaje w formularzu oferty tylko wartość netto  w odniesieniu 

do wskazanego zakresu przedmiotu zamówienia. 

 

X. Kryteria oceny ofert 

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: Cena - 100% 

CENA (KOSZT) OFERTY - 100% (maksymalna ilość pkt 100) 

Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, 

pozostali Wykonawcy otrzymają ilość punktów obliczonych matematycznie wg wzoru:  
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                                                                 cena najniższa 

         ilość punktów  =  ----------------------    x   100 pkt    

                                                       cena badana 

 

2. Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Najwyższa liczba punktów wyznaczy ofertę najkorzystniejszą. 

4. Punkty będą liczone osobno dla każdego Pakietu (części). 

5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone 

oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 

oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów 

wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

7. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w 

przypadku gdyby Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odstąpił 

od podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Oferentem stało się 

niemożliwe z innych przyczyn. 

 

XI. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

XII. Sposób przygotowania oferty 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi 

w niniejszym Zapytaniu ofertowym. 

3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W 

przypadku, gdy Wykonawca zamierza wykonać część niniejszego zamówienia przy 

udziale podwykonawców zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, 

której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania przez 

Wykonawcę firm podwykonawców. 

4. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi 

w niniejszym zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami: 

1) załącznik nr 4 - Formularz - oferta 

2) załącznik nr 2A - Formularz cenowy – Pakiet nr 1 

3) załącznik nr 2B - Formularz cenowy – Pakiet nr 2 

4) załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu 

5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, pismem 

odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku 
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obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

6. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być 

podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy.  

7. W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie 

wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby 

Wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwa do podpisania oferty. 

8. Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki były 

parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert lub uzupełnień brakujących lub niewłaściwych 

dokumentów. 

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

 

XIII. Wykluczenie Wykonawcy, odrzucenie oferty, unieważnienie postępowania o 

udzielenie zamówienia 

1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) jej treść nie odpowiada treści niniejszego Zapytania ofertowego, 

2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

nieuczciwej konkurencji, 

3) nie złożył na wezwania Zamawiającego wyjaśnień dotyczących treści złożonej 

oferty, 

4) nie złożył w wyznaczonym terminie lub nie uzupełnił wymaganych dokumentów lub 

uzupełnione dokumenty będą zawierały błędy, 

5) została złożona przez Wykonawcę nie spełniającego kryteriów tego postępowania 

lub przez Wykonawcę wykluczonego, 

6) zawiera rażąco niskę ceną w stosunku do przedmiotu zamówienia lub Wykonawca w 

odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie nie złożył 

wyjaśnień w sprawie wysokości zaoferowanej ceny lub jego wyjaśnienia 

potwierdzają, że oferta zawiera cenę rażąco niską, 

7) zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie 

oczywistych omyłek rachunkowych, 

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy:  

1) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 

prowadzonego postępowania 

2) nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą, 

3) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

4) są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

3. Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z 

postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne. 

4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

5. Zamawiający unieważni postępowanie w szczególności w sytuacji, gdy: 

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 
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2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 

Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

3) w przypadkach, o których mowa w rozdziale X ust. 6 Zapytania ofertowego, zostały 

złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie; 

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 

lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

wcześniej przewidzieć; 

5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

6) jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu 

przyznane. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania z przyczyn innych niż 

określone w ust. 5  powyżej. 

7. Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w 

części postępowania o udzielenie zamówienia zapisy ust. 5 pkt 1 i 2 stosuje się 

odpowiednio. 

8. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia 

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania 

przed upływem terminu składania ofert, 

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert 

- podając uzasadnienie. 

9.  Zamawiający zamieszcza informację o unieważnieniu postępowania również na 

stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, oraz 

na swojej stronie internetowej: www.inhort.pl. 

10. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom,     

którzy złożyli oferty, nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w    

postępowaniu, w tym również kosztów przygotowania oferty. 

 

XIV. Miejsce oraz termin składania oferty 

1. Oferty należy składać do dnia 23.03.2022 r. do godz. 12°° w jeden z trzech możliwych 

sposobów określonych przez Zamawiającego: 

1) osobiście, przesyłką kurierską, drogą pocztową na adres Zamawiającego: Instytut 

Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 

Skierniewice w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie z 

dopiskiem na kopercie „Oferta – Sukcesywne dostawy gazów technicznych i 

analitycznych - 3/REG/2022”, 

2) drogą e-mailową na adres: zamowienia.publiczne@inhort.pl  poprzez załączenie 

skanu podpisanej oferty wraz załącznikami(w temacie wiadomości proszę wpisać: 

„Oferta – Sukcesywne dostawy gazów technicznych i analitycznych - 

3/REG/2022”. 

http://www.inhort.pl/
mailto:zamowienia.publiczne@inhort.pl
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3) poprzez portal Baza Konkurencyjności –

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oferta składana poprzez 

portal Baza Konkurencyjności powinna być sporządzona zgodnie z instrukcją 

użytkownika dla Bazy Konkurencyjności. 

2. W każdym z wymienionych w ust. 1 sposobów, o przyjęciu oferty w celu jej 

rozpatrzenia, decyduje data i godzina jej wpływu do Zamawiającego.  

3. Oferta przesłana po terminie określonym w ust. 1, nie będzie rozpatrzona. 

4. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może dokonać zmiany oferty 

poprzez:  

1) złożenie zamawiającemu oświadczenia o wycofaniu oferty i następnie złożenie 

nowej oferty,  

2) złożenie oświadczenia o zmianie treści oferty wraz z załącznikiem, który będzie 

stanowił integralną część złożonej oferty, 

3) zmianę oferty w systemie informatycznym Baza Konkurencyjności - w celu edycji 

oferty Wykonawca powinien najpierw ją wycofać – zgodnie z instrukcją, o której 

mowa w ust. 1 pkt 3. 

5. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wycofać ofertę, poprzez 

złożenie oświadczenia o wycofaniu oferty.  

6. Oświadczenie o wycofaniu lub zmianie oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a 

opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE” lub 

„ZMIANA”.  

Do oświadczenia o wycofaniu lub zmianie oferty wykonawca musi dołączyć stosowne 

dokumenty, potwierdzające, że oświadczenie to zostało podpisane przez osobę 

uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

 

XV. Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami.  

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą pisemnie 

lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 

numerem sprawy określonym w niniejszym Zapytaniu ofertowym. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez 

Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Instytut Ogrodnictwa – Państwowy 

Instytut Badawczy, 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez 

Wykonawcę drogą elektroniczną, winny być kierowane na adres: 

zamowienia.publiczne@inhort.pl  

lub http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

5. Zamawiający informuje, że nie będą udzielane żadne ustne i telefoniczne informacje, 

wyjaśnienia czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach 

wymagających zachowania pisemności postępowania. 

XVI.   Wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego, zmiany Zapytania ofertowego 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania 

ofertowego. 

mailto:zamowienia.publiczne@inhort.pl
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego 

nie później niż na 3 dni przed upływem terminem składania ofert. Jeżeli wniosek o 

wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu, o którym mowa 

powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 

albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 

którym mowa powyżej. 

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże jednocześnie wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazał Zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania 

oraz zamieści na stronie internetowej: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na swojej stronie 

internetowej: www.inhort.pl. 

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Zapytania ofertowego, a treścią 

udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego 

późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, w celu 

wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszego Zapytania ofertowego. 

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść Zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę treści Zapytania 

ofertowego Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, oraz na swojej stronie 

internetowej: www.inhort.pl. 

8. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści Zapytania 

ofertowego niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O 

przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający poinformuje wszystkich 

Wykonawców, którym przekazano Zapytanie ofertowe oraz zamieści: 

1) na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl,  

2) oraz na swojej stronie internetowej: www.inhort.pl. 

9. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w każdym czasie bez 

podania przyczyny. 

10. Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego 

i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem 

zamówienia przez Zamawiającego i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw ze 

strony Wykonawcy do zawarcia umowy. 

11. Wykonawcom nie przysługuje prawo żądania zwrotu kosztów przygotowania i 

przesłania oferty. 

12. Zamawiający może zmienić treść Zapytania ofertowego przed upływem terminu 

składania ofert. 

 

XVII. Tryb oceny ofert 

1. Wezwanie do uzupełnienia: 

1) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 

wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń, o których mowa w rozdz. VIII 

Zapytania ofertowego lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli 

http://www.inhort.pl/
http://www.inhort.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub 

którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, 

chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 

byłoby unieważnienie postępowania. 

2) Złożone na wezwanie oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie 

przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w 

którym upłynął termin składania ofert. 

2. Wyjaśnienie treści ofert:  

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert oraz załączonych do nich oświadczeń lub 

dokumentów. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą 

negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej 

treści. 

3. Poprawa omyłek: 

Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

 niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. 

 

XVIII. Formalności związane z zakończeniem postępowania i formalności po wyborze 

oferty 

1. Zamawiający poinformuje Wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty; 

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni; 

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone; 

4) Unieważnieniu postępowania. 

2. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie stosował 

wyłącznie zasady i kryteria oceny ofert określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym. 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 

4. Zamawiający zamieszcza informację o wyniku postępowania na stronie internetowej: 

1) http://www.inhort.pl/zapytania-ofertowe 

2) http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach 

określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5A i 5B do Zapytania 

ofertowego. 

6. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

7. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odmówi podpisania umowy, Zamawiający 

może podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie 

http://www.inhort.pl/zapytania-ofertowe
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów, chyba że zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania, określone w rozdz. XIII Zapytania ofertowego. 

 

XIX. Zmiany umowy  

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:  

1) możliwości zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku promocyjnego 

obniżenia cen jednostkowych przez producenta lub Wykonawcę, 

2) możliwości zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany urzędowej 

stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto 

pozostanie bez zmian, 

3) możliwości zmiany terminu dostawy zamówienia cząstkowego/terminu wykonania 

reklamacji w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, niezależnych od Stron. Pod 

pojęciem zdarzeń losowych Strony rozumieją okoliczności, które pomimo 

zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz którym nie można 

zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie np. klęska żywiołowa, strajk lub inne. 

Terminy ww. dostaw mogą ulec przedłużeniu o okres trwania przeszkody 

uniemożliwiającej realizację umowy. 

2. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem    

nieważności.  

3. W przypadku wystąpienia podstaw zmiany umowy każda ze Stron może wystąpić 

pisemnie do drugiej Strony wskazując zakres proponowanej zmiany oraz przesłankę jej 

dokonania.  

 

XX. Źródło finansowania 

 Jednostkowe zamówienia będą finansowane lub współfinansowane z różnych środków   

finansowych – Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego. 

 

XXI. Informacja o posiadanych danych osobowych i ich przetwarzaniu. 

Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest 

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-

100 Skierniewice, tel. (46) 833 22 11, e-mail: io@inhort.pl. 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@inhort.pl. 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego wyłączonego spod stosowania przepisów ustawy - Prawo 

zamówień publicznych oraz w celu archiwizacji. 

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Klauzula informacyjna 

zamieszczona na stronie Instytutu www.inhort.pl/rodo. Ponadto w przypadku 

Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa, podstawę przetwarzania danych 

stanowi art. 6 ust. 1 lit. b 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane 

dalej ,,Rozporządzeniem RODO", gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 

zawartej umowy.   



12 

03/REG/2022 

Dane osobowe mogą być ujawniane Wykonawcom oraz osobom zainteresowanym, a 

także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów. 

Dane osobowe Wykonawcy, będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, 

a następnie 5 lat, począwszy od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po 

zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, 

którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi 

Wykonawcami umowy). 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na 

warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO, prawo sprostowania 

danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą 

przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić 

Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może 

wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty. 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, przez 

Zamawiającego, zawiera Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych 

osobowych, stanowiąca Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego. 

 

XXII.  Załączniki: 

 Załącznik nr 1A – Opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 1 

 Załącznik nr 1B – Opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 2 

 Załącznik nr 2A – Formularz cenowy – Pakiet nr 1 

 Załącznik nr 2B – Formularz cenowy – Pakiet nr 2 

 Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

(Pakiet 1 i 2) 

 Załącznik nr 4 – Formularz oferta 

 Załącznik nr 5A – Wzór umowy – Pakiet nr 1 

 Załącznik nr 5B – Wzór umowy – Pakiet nr 2 

 Załącznik nr 6 – Klauzula 

 Załącznik nr 7 – Źródło finansowania 

 


