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Istebna 24.06.2021r.  
 
 

 
 

Zapytanie ofertowe w ramach projektu  
 
 
 

„Wsparcie przedsiębiorstwa poprzez przeprowadzenie inwestycji prowadzącej do utrzymania 
konkurencyjności, bezpieczeństwa sanitarnego oraz utrzymania miejsc pracy zagrożonych 

kryzysem zdrowia publicznego wywołanym przez COVID-19” 
 
 
 

realizowanego w ramach umowy z Śląskim Centrum Przedsiębiorczości  działanie 3.2 
 

Oś priorytetowa – 3. Konkurencyjność MŚP 
 

Numer naboru : RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20 
 
 

Numer umowy: WND-RPSL.03.02.00-24-03E0/20-004 
 
 
 

Przedmiot zamówienia : 
 
 

Zakup kompleksowego wyposażenia kuchni  
w Kompleks Pilsko - Jontek Korbielów – nowe środki trwałe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
24.06.2021r. 
Data upublicznienia zapytania ofertowego 
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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
I.1. Nazwa i adres Zamawiającego 
 
CTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
Istebna 634 
43-470  Istebna  
REGON: 241363150 
NIP: 5482603514 
Inny identyfikator:  
PKD: 55.10.Z  HOTELE I INNE MIEJSCA NOCLEGOWE 
tel. 604 144 823 
tel. 33 483 20 27  

 

Adres do korespondencji: 
 
CTE Sp. z o.o. - Kompleks Pilsko - Jontek 
34-335 Korbielów  
Ulica Jerzego Sitki 8,  
 
Osoba do kontaktu: Pani Anna Waluś – Prezes Zarządu CTE Sp. z o.o.  
 
Tel. : +48 664 303 502 
 
E-mail: awalus@pilsko.org / recepcja@pilsko.org  

 
I.2. Określenie kodów CPV dotyczących przedmiotu zamówienia 
 
Nazwa i kod CPV - Kod:39141000-2 : Meble i wyposażenie kuchni ; 39220000-0 Sprzęt kuchenny, 
artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe;39314000-6; 
39141400-6. 
 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
II.1. Tryb udzielenia zamówienia 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą 
konkurencyjności. Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji wg wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
 
II.2.  
 
1. Umowa zostanie zawarta w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej  przez Zamawiającego. 
 
II.2.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 
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Zakup kompleksowego wyposażenia kuchni w Kompleksie Pilsko - Jontek Korbielów –  
nowe środki trwałe.  

 
Specyfikacja poniżej: 

 
Specyfikacja sprzętowa  
 
Opis : Zadanie zawiera zakup nowych środków trwałych jako kompleksowe wyposażenie 
kuchni w kompleksie Pilsko Jontek Korbielów.  
 
Poniżej prezentujemy poniższe pozycje niezbędnego sprzętu – środków trwałych nowych 
celem zakupu do kuchni w Kompleksie – Pilsko Jontek Korbielów.  
 
1) Stół chłodniczy ze zlewem (L), 1 x moduł drzwi otwierane, 2 x moduł dwóch szuflad, otwór 

pod baterię, wymiany min : 1730 x 700 x 850  max: 1800 x 700 x 850  
 
Specyfikacja stołu chłodniczego ze zlewem (L) : Rant wysoki 10cm, i grubość 20mm, promień 
zagięć R10, cokół przedni i boczne. Stal nierdzewna blatu AISI 304 gr. 1,5 mm. 

 
2) Stół nierdzewny z półką, rant tył i prawy wym.: min.1600x700x850 max. 1700 x 700 x 850  
 

Specyfikacja stołu nierdzewnego z półką : spawany wykonany AISI 304 o gr. 1,5 mm, Rant 
wysoki 10cm, i grubość 20mm, promień zagięć R10, cokół przedni i boczne.  

 
3) Zestaw do segregacji odpadów, 4 pojemniki z pokrywami, 2 wózki,  
 
4) Kloc do mięsa z tworzywa PA/PE o gr 8 cm, podstawa stal nierdzewna o gr. 2 cm, podstawa 

stal nierdzewna wym.500 x 500 x 850 lub 500 x 500 x 800  
 
5) Stół chłodniczy ze zlewem (L), 1 x moduł drzwi otwierane, 2 x moduł dwóch szuflad, otwór 

pod baterię, rant tył wym. Min. 1730 x 700 x 850 mx 1800 x 700 x 850  
 

Specyfikacja stołu chłodniczego ze zlewem po lewej stronie (L): Rant wysoki 10cm,  
i grubość 20mm, promień zagięć R10, cokół przedni i boczne. Stal nierdzewna blatu AISI 
304 gr. 1,5 mm 

 
6) Stół z półką, blok 2 szuflad (L), rant tył wym. 1500x700x850  

 
Specyfikacja: rant tylni wysoki 10cm, i grubość 20mm, promień zagięć R10, Stal 
nierdzewna AISI 304 gr. 1,5 mm. 

 
7) Stół z półką, blok 2 szuflad (L), rant tył wym. 2000x700x850 

 
Specyfikacja: rant tył, Rant wysoki 10cm, i grubość 20mm, promień zagięć R10, cokół 
przedni i boczne. Stal nierdzewna AISI 304 gr. 1,5mm. 

 
8) Stół 2 komory, półka, otwór pod baterię, rant tył wym. 1700x700x850  

Specyfikacja: Rant wysoki 10cm, i grubość 20mm, promień zagięć R10, cokół przedni  
i prawy. Stal nierdzewna AISI 304 gr. 1,5 mm. 
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9) Szafa chłodnicza, drzwi szklane, agregat monobloch, oświetlenie LED,  
       wym. 695 x 810 x 2020  
 
10) Zlew porządkowy z umywalką, otwór pod baterię, wym. 500x700x850,  
 
Specyfikacja: Rant wysoki 10cm, i grubość 20mm, promień zagięć R10, cokół przedni i lewy . 
Stal nierdzewna AISI 304 gr. 1,5 mm.  
 
11) Stół z półką, blok 2 szuflad (P), rant tył wym2000 x700 x 850 
 
Specyfikacja: Rant wysoki 10cm, i grubość 20mm, promień zagięć R10, cokół przedni i boczne. 
Stal nierdzewna AISI 304 gr. 1,5 mm, półka wzmocniona profilem 
 
12) Stół chłodniczy ze zlewem (L), 1 x moduł drzwi otwierane, 2 x moduł dwóch szuflad, otwór 
pod baterię, rant tył wym. Min.  1725 x 700 x 850 max. 1800 x 700 x 850  
Specyfikacja :  rant wysoki 10cm, i grubość 20mm, promień zagięć R10, cokół przedni i boczne. 
Stal nierdzewna blatu AISI 304 gr. 1,5 mm.  

 
13) Półka wisząca podwójna przestawna wym. 3500x300 ( 1700 x 300 + 1800 x 300 )  
Stal nierdzewna AISI 304 gr. 1,5 mm. 
 
14) Półka wisząca podwójna przestawna wym. 2000x200  
Stal nierdzewna AISI 304 gr. 1,5 mm. 
 
15) Odwodnienie liniowe wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 
 
16) Taboret grzewczy, elektryczny 570 x 570 x 490 lub 590 x 650 x 410  
Specyfikacja: elektryczny, płytę grzewczą o średnicy 400 mm, Trójstopniowa regulacja mocy 
 
17) Patelnia elektryczna uchylna nierdzewna, 80 L, manualne uchylanie, dno z specjalnego 
stopu stali o grubości 12mm wym. 800 x 900 x 900  
 
Specyfikacja: Dno misy wykonane ze stali miękkiej węglowej; boki misy wykonane z 
odlewanej stali nierdzewnej; 
Patelnia wyposażona w bloki grzewcze - grzałki elektryczne zatopione w blokach 
aluminiowych, rozmieszczonych co 20cm pod dnem misy; 
Elektrozawór do napełniania misy wodą; 2-warstwowa pokrywa z wewnętrznym ociekaczem 
kierującym skropliny do misy; ręczny przechył misy z systemem odcinającym zasilanie przy 
podniesionym zbiorniku; 
 
18) Neutralny moduł z szufladą +podstawa otwarta wym. 400x900x900  
 
Specyfikacja: blat tłoczony z jednego arkusza stali nierdzewnej ,  moduł neutralny dedykowany 
do urządzeń grzewczych, łączony tzw. na włos, brak komina w tylnej części.  
 
19) Trzon kuchenny 6 palnikowy elektryczny, szafka otwarta wym. 1200x900x900  
 
Specyfikacja: Klasa szczelności IPX4/5. Blaty tłoczone z jednego arkusza stali nierdzewnej 
AISI 304PS o gr. 2mm, Metalowy rdzeń pokrętła, hermetyczna konstrukcja, podwójne 
uszczelnienie pokrętła. Dostęp do podzespołów przez panel kontrolny. Żeliwne pola grzewcze 
uszczelniane nierdzewną ramką. Urządzenie może składać się z 2 modułów 400mm + 800mm.  
 
20) Neutralny moduł z szufladą + podstawa otwarta wym. 400x900x900  



 

5 
 

 
Specyfikacja: blat tłoczony z jednego arkusza stali nierdzewnej  ,  moduł neutralny dedykowany 
do urządzeń grzewczych, łączony tzw. na włos, brak komina w tylnej części. 
 
21) Piec konwekcyjno-parowy, pojemność 10 x GN 1/1, automatyczny, mycie, sonda, 
wyświetlacz LCD. Wymiary urządzenia 847 x 776 x 1042  do 920 x 846 x 1069  
Specyfikacja: automatyczny, mycie, sonda, wyświetlacz LCD, natryskowy, 10 naczyń 1/1 GN 
(odstęp między 2 poziomami 83 mm) , Nawilżacz, funkcja zatrzymania i automatyczne płukanie 
między cyklami gotowania, Programy mycia : Poziom 1: 17 minut,  Poziom 2: 26 minut, Poziom 
3: 36 minut, Płukanie: 2 minuty - Jeden płyn płucząco myjący. W zestawie – 6 blach i podstawa 
dedykowana do pieca. 
 
22) Piec konwekcyjno-parowy, pojemność 6 x GN 1/1, automatyczny, mycie, sonda, 
wyświetlacz LCD.  Wymiary urządzenia od 847 x 776 x 782 do 920 x 846 x 899 
Specyfikacja: automatyczny, mycie, sonda, wyświetlacz LCD, natryskowy, 6 naczyń 1/1 GN 
(odstęp między 2 poziomami 83 mm) , Nawilżacz, funkcja zatrzymania i automatyczne płukanie 
między cyklami gotowania, Programy mycia : Poziom 1: 17 minut,  Poziom 2: 26 minut, Poziom 
3: 36 minut, Płukanie: 2 minuty - Jeden płyn płucząco myjący. W zestawie – 10 blach i podstawa 
dedykowana do pieca. 
 
23) Neutralny moduł z szufladą + podstawa otwarta wym. 400x700x900  
Specyfikacja: blat tłoczony z jednego arkusza stali nierdzewnej, moduł neutralny dedykowany 
do urządzeń grzewczych, łączony tzw. na włos + Kolumna wodna dedykowana do lini, brak 
komina w tylnej części 
 
24) Trzon kuchenny 6 palnikowy elektryczny, szafka otwarta wym. 1200x700x800 lub 1200 x 
730 x 900  
Specyfikacja: Klasa szczelności IPX4/5. Blaty tłoczone z jednego arkusza stali nierdzewnej, 
Metalowy rdzeń pokrętła, hermetyczna konstrukcja, podwójne uszczelnienie pokrętła, 6-
pozycyjny przełącznik mocy sterowany termostatem w zakresie 50`C - 400`C, Każda płyta jest 
wyposażona w termostat bezpieczeństwa do wyłączenia grzania gdy nie stoi naczynie / garnek. 
Żeliwne pola grzewcze uszczelniane nierdzewną ramką. Dostęp do podzespołów przez panel 
kontrolny. Urządzenie może składać się z 2 modułów 400mm + 800mm 
 
25) Neutralny moduł z szufladą + podstawa otwarta wym. 400x700x900  
 
Specyfikacja: blat tłoczony z jednego arkusza stali nierdzewnej, moduł neutralny dedykowany 
do urządzeń grzewczych, łączony tzw. na włos, brak komina w tylnej części. 
 
26) Frytkownica pojedyncza elektryczna wym. 400x900,700 2szt.  
 
Specyfikacja:  15 litrów pojemności, komora tłoczona z jednego arkusza blachy i bez kątów 
prostych. odpływ pod kątem 5%, grzałki wykonane z ASI304 i obracające się o 90`, stosunek 
mocy do 0,9kW/L 
 
27) Półka stojąca pomiędzy wyspą, wykończenie wyspy wym. 3200x387x860  
Stal nierdzewna AISI 304 gr. 1,5 mm, pólka na wysokości linii grzewczej dopasowana do 
rantów urządzeń grzewczych, zabudowa boczna z otworem/drzwiczkami do przewodów. 
 
28) Stół z zaokrąglonymi rogami i 2 półkami wym.2000x700x850  
Specyfikacja: Blat bez rantów promień zagięć R10, cokół przedni i boczne. Stal nierdzewna 
AISI 304 gr. 1,5 mm.  
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29) Okap centralny nawiewno - wyciągowy wym. 4000x2500x450  
 
Specyfikacja: wyciągowy z 3 fi 3,15 i łapaczami tłuszczu i filtrem siatkowym + oświetlenie 
LED w spawane w ramę okapu, wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304 - spawany w 3 
częściach  i wyszlifowane ostre krawędzie. Otwory wyciągowe min 3 x fi.315mm + otwory 
nawiewowe min. 6 x fi. 150mm 
 
30) Szafa chłodnicza, drzwi szklane, agregat monobloch, oświetlenie LED wym. 695 x 810 x 
2020 lub 730 x 845 x 2130 , budowa oraz wnętrze w całości wykonane z blachy nierdzewnej, 
wyłącznik wentylatora po otwarciu drzwi, energooszczędny i cichy agregat skraplający.  

 
31) Basen 1 komorowy, h-300, otwór pod baterię wym.800x700x850 
 
Specyfikacja: Rant wysoki 10cm, i grubość 20mm, promień zagięć R10, cokół przedni,  Stal 
nierdzewna AISI 304 gr. 1,5 mm. Komora wzmocniona spawana. 
 
32) Regał ociekowy, perforowany, spawany 1200x 500 x 1800 
 
33) Spryskiwacz z wylewką  
 
34) Stół z zlewem 2 komory, bez półki, rant tył, otwór pod baterię wym. 1500 x 700 x 850  
 
Specyfikacja: Maskownica zlewu z 3 stron, Rant wysoki 10cm, i grubość 20mm, promień zagięć 
R10, cokół przedni i boczne. Stal nierdzewna AISI 304 gr. 1,5 mm. 
 
35) Stół, blok 3 szuflad wym. 2000 x 700 x 850 
 
Specyfikacja: Rant wysoki 10cm, i grubość 20mm, promień zagięć R10, cokół przedni i boczne. 
Stal nierdzewna AISI 304 gr. 1,5 mm.  
 
36) Półka wisząca przestawna wym. 2000 x 300, Stal nierdzewna AISI 304 gr. 1,5 mm. 
 
 
37) Stół z zlewem 2 komory, bez półki, rant tył, otwór pod baterię wym.1500x700x850 
 
 Specyfikacja: Rant wysoki 10cm, i grubość 20mm, promień zagięć R10, cokół przedni i 
boczne. Stal nierdzewna AISI 304 gr. 1,5 mm. 
 
38) Półka wisząca przestawna wym. 1500 x 300 , Stal nierdzewna AISI 304 gr. 1,5 mm. 

 
39) Obieraczka do ziemniaków z separatorem tłuszczu, wsad 20 kg 505x 737x x 1078  
 
40) Regał magazynowy, 4 półki, spawany wym. 1000 x 500 x 1800 , spawany wykonany AISI 
304 o gr. 1,5 mm 

 
41) Regał magazynowy, 4 półki, spawany wym. 1000 x 500 x 1800, Stal nierdzewna AISI 304 
gr. 1,5 mm. 
 
 42) Komora mroźnicza, modułowa, ściana 100mm wym. 3300 x 1100x 2400 
 
Specyfikacja: ściana 100mm, podłoga ze stali nierdzewną AISI 304, wywiniętym rantem, 
instalacja do tj. okablowanie , orurowanie i czynnik do 20 mb pomiędzy komorą - agregat. 
Komora SILVER PROTEC malowana na biało z jonami srebra. Podłoga drukowana, wzdłużnie 
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szlifowana, bez szczelinowa, bezszwowa, Klasa bezpieczeństwa antypoślizgowego R11, 
Gęstość pianki = 40 kg/m3. Samocentrujący system wpust – wypust, z mimośrodowymi 
zamkami, szczelne połączenia 
 
43) Agregat mroźniczy, split – dedykowany do gabarytu komory i długości instalacji. 
Utrzymanie temp. -22`C do -18`C 
 
44) Chłodnia  Komora chłodnicza modułowa, ściana 80mm, 3300 x 2100 x2400 
 
Specyfikacja: ściana 80mm, podłoga ze stali nierdzewną AISI 304 wywiniętym rantem, 
instalacja do tj. okablowanie , orurowanie i czynnik do 20 mb pomiędzy komorą - agregat. 
Komora SILVER PROTEC malowana na biało z jonami srebra. Podłoga drukowana, wzdłużnie 
szlifowana, bez szczelinowa, bezszwowa, Klasa bezpieczeństwa antypoślizgowego R11, 
Gęstość pianki = 40 kg/m3, Samocentrujący system wpust – wypust, z mimośrodowymi 
zamkami, szczelne połączenia wraz agregatem chłodniczy, split – dedykowany do gabarytu 
komory i długości instalacji. Utrzymanie temp. 0`C do + 5`C 
 
45) Regał z tworzywa 2 sztuki. 2905 x 373 x 1700 oraz 1576 x 575 x 1700  
Regały z tworzywa systemowy z polipropylenu i aluminium. 
 
 
 
Tytuł projektu:  
 
„Wsparcie przedsiębiorstwa poprzez przeprowadzenie inwestycji prowadzącej do 
utrzymania konkurencyjności, bezpieczeństwa sanitarnego oraz utrzymania miejsc 
pracy zagrożonych kryzysem zdrowia publicznego wywołanym przez COVID-19” 

 
 
 
II.2.2. Określenie przedmiotu zamówienia:  
 

 
 Gwarancja na całość zamówienia –min. 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru 

bez uwag przez Zamawiającego i Wykonawcę – termin 36 miesięcy jest punktowany – 
najdłuższy okres gwarancji udzielony przez Dostawcę to termin 36 miesięcy.  
 

 
 
Inne postanowienia: 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości    
Numer naboru :   
 RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20 
 
 
II.2.3 Warunki 
 
1. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej. 
2. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej. 
3. Termin związania ofertą: 60 dni. 
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II.3. Miejsce i termin składania ofert: 
 
1. Termin składania ofert :  

27.07.2021 godz.. 14.00 
 

Do wskazanej godziny oferta musi znaleźć się w siedzibie Zamawiającego lub na jego skrzynce 
odbiorczej. 
W przypadku korzystania z usług pocztowych lub kurierskich, Zamawiający uznaje za termin złożenia 
oferty – termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego. 

 
2. Miejsce składania ofert pisemnych 

 
Ofertę należy złożyć pod adresem: 
 
CTE Sp. z o.o. - Kompleks Pilsko - Jontek 
34-335 Korbielów  
Ulica Jerzego Sitki 8 
 
Miejsce składania ofert w formie elektronicznej: Oferty w wersji elektronicznej należy wysyłać na adres 
e-mail osoby wskazanej do kontaktu : awalus@pilsko.org 
 
3. Sposób przygotowania oferty: 
 
 

a) Forma pisemna 
 

Ofertę sporządzoną w języku polskim, należy umieścić w zamkniętej kopercie opisanej: 
 

Nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres oferenta, napis:  
 

Zakup kompleksowego wyposażenia kuchni  
w Kompleks Pilsko - Jontek Korbielów – nowe środki trwałe.  

 
 b) Forma elektroniczna  

 
Ofertą w formie elektronicznej jest oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oferta 
elektroniczna winna być przygotowana tak jak oferta składana w formie pisemnej - skany 
podpisanych dokumentów należy przesłać na adres mailowy Zamawiającego wskazany do 
kontaktów w sprawie procedury zamówienia. W tytule maila powinna znaleźć się informacja o tym, 
że mail zawiera ofertę na niniejsze zapytanie ofertowe. 
 
 
 

4. Kompletna oferta musi zawierać: 
 
 Formularz oferty napisany na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego z wyszczególnieniem ceny netto / brutto w zł jako całość, terminu dostawy oraz 
terminu  udzielenia gwarancji, cen poszczególnych urządzeń z podaniem cen netto / brutto – 
osobno dla każdej z pozycji.  

 Podpisane Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, 
 Podpisany wzór protokołu wyboru stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, 
 Stosowne pełnomocnictwo – w przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, 
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 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument 
ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zapytania ofertowego 
celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
 

5. Oferty należy złożyć do dnia 27.07.2021r. do godz. 14.00. 
6. Oferta na wykonanie zadań powinna zawierać co najmniej: 

a. cenę wyrażoną w PLN netto oraz brutto, jako nowe środki  trwałe podzielonych zgodnie z 
określonym przedmiotem zamówienia w niniejszym zapytaniu konkursowym, wraz z ceną 
netto / brutto całościową.  

b. potwierdzenie terminu wykonania oczekiwanego przez Zamawiającego, 6 tygodni od 
podpisania umowy.  

c. potwierdzenie gwarancji 36 miesięcy na powyższe zestawy środków trwałych, lub 
potwierdzenie udzielenia 24 miesięcznej gwarancji.   
Oferta powinna być zgodna z wzorem – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.  

7. Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Oferent.  
8. Oferty, jakie wpłyną po terminie, zostaną zwrócone do Oferentów bez ich oceny, jako nieważne. 
9. Oferty bez podpisanych załączników zostaną uznane jako nieważne i nie będą brane pod uwagę 

przy ocenie w/w zapytania konkursowego.  
 
II.4. Tryb rozpatrzenia ofert: 
 
1. Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego w terminie do 14 dni 

kalendarzowych od daty ostatecznej możliwości złożenia ofert  tj. 27.07.2021r. Ogłoszenie 
wyników nastąpi do dnia 31.08.2021 r. Podpisanie umowy nastąpi max. do 30 dni od ogłoszenia 
wyników o wyborze Dostawcy.   

2. Zamawiający w trakcie analizy ofert może wystąpić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub 
uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty.  

3. Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 5 dni roboczych od dnia 
dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie.  

4. Po dokonaniu analizy ofert oraz rozpatrzeniu – zgodnie z zasadą konkurencyjności – przedłożonych 
ofert, Zamawiający poinformuje Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

5. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, w oparciu 
o ustalone kryterium. Zamawiający sporządzi protokół oceny ofert, a następnie podpisze umowę w 
sprawie zamówienia z wybranym Wykonawcą. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem danych 
wynikających z zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie o terminie i miejscu 
podpisania umowy Zamawiający zawiadomi wykonawcę pisemnie, faxem lub mailowo. 

6.  Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia i uchyla się od należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, 
chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

7. Oferta zostanie odrzucona, jeśli: 
 jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego, 

 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

 oferta zawiera rażąco niską cenę, 

 wpłynie po terminie składania ofert, 
 nie jest kompletna tj. nie zostały do niej załączone wszystkie wymagane niniejszym 

zapytaniem załączniki lub wpłynęły i nie zostały podpisane tj. zaakceptowane przez 
Zamawiającego.  

8. Postępowanie przetargowe może zostać unieważnione w każdym czasie gdy Zamawiający uzna, że: 
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1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,  
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) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 
zamówienia nie leży w interesie publicznym lub interesie Zamawiającego, czego nie można było 
wcześniej przewidzieć;  
4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy 
zgodnie z prawem i zasadami finansowania. 
 

9. Z tytułu odrzucenia oferty lub unieważnienia postępowania, Oferentom nie przysługują żadne 
roszczenia przeciw  Zamawiającemu. 

10. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty  
a) Zamawiający informuje niezwłocznie o:  

 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Oferenta.  

 unieważnieniu postępowania.  
b) Zamawiający udostępnia  informacje, na stronie internetowej:  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

11. Podmiot składający ofertę nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami 
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i 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. 

e) powiązaniu z tytułu pozostawania z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 
że mogło to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 
Oferta złożona przez taki podmiot zostanie odrzucona 
 
II.5. Kryteria oceny ofert:  
 

1. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferenta 
wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.  
 

2. Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, według następujących 
kryteriów : 

 
Kryterium 1: Cena – waga punktowa 80%.  
 
Kryterium 2: Minimum 24 max. 36  miesięczna gwarancja na zakupiony sprzęt – waga 
punktowa 10%. Kryterium 3: Czas wykonania zamówienia  – waga punktowa 10%. 
 
Kryterium 3 : termin wykonania realizacji zmówienia.  
 
Sposób oceny oferty:  
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Kryterium 1: cena – waga punktowa 80% - max 6 pkt . 6 pkt. zostanie przyznane ofercie z 
najniższą ceną, a każda kolejna, z wyższą ceną oferta otrzyma o 1 punkt mniej. Cena ofertowa 
jest to cena ryczałtowa za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w określonym terminie 
wraz z podatkiem VAT. Każdy Wykonawca może podać tylko jedną cenę. Oferty z cenami 
wariantowymi będą odrzucone.  
 
Kryterium 2: 36 miesięczna gwarancja na zakupiony sprzęt - waga punktowa 10% – 2 pkt,  
Udzielenie 24 miesięcznej gwarancji nie będzie punktowane.  
 
Kryterium 2 Będzie weryfikowane na podstawie przedstawionych warunków gwarancyjnych 
potwierdzających długość gwarancji. Wykonawca, jeżeli chce otrzymać punkty za spełnienie 
tego kryterium powinien do przesłanej oferty dołączyć dokumenty potwierdzające 
dotrzymanie okresu gwarancji. Za dotrzymanie minimum 36 miesięcy gwarancji zostaną 
przyznane 2 pkt.  

 
Kryterium 3: Czas wykonania przedmiotu zamówienia 6 tygodni od podpisania umowy - 
waga punktowa 10% - 2 pkt.  
Kryterium 3 będzie weryfikowane na podstawie złożonej oferty potwierdzającej czas 
wykonania całości zamówienia 6 tygodnie od podpisania umowy. Wykonawca jeżeli chce 
otrzymać dodatkowe punkty w niniejszym kryterium, powinien do przesłanej oferty 
załączyć oświadczenie dotyczące wykonania całości zamówienia w terminie za który są 
dodatkowe punkty.  

 
3. Do oceny będą brane pod uwagę ceny oferty netto, 
4. Oferent musi uwzględnić wszystkie prac oraz materiały niezbędne do wykonania przedmiotu 

zamówienia, 
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

 
 
 
SEKCJA III: INFORMACJE DODATKOWE 
 
III.1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione 
warunki udziału w postępowaniu: 
 

 Nie zachodzą inne przesłanki wykluczenia 
 Brak powiązań pomiędzy podmiotami  

 
 
III.2. Inne istotne postanowienia 
Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie 
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, w 
szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen 
wszystkich ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie 
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że 
oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy/Dostawcy.  
Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności 
oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo 
sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu 
wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 
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Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niska cenę w 
stosunku do przedmiotu zamówienia.  
 
Niniejsze zapytanie oraz określone w nim warunki mogą być przez Zamawiającego zmienione lub 
odwołane.  
 
Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie 
Wykonawców/Dostawców poprzez zamieszczenie informacji na odpowiedniej stronie 
internetowej. 
 
Zamawiający informuje, iż obok formy pisemnej dopuszcza porozumiewanie się z 
Dostawcami/Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania zapytania ofertowego bez podawania przyczyn. 
 
W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia 
w stosunku do Zamawiającego. 
 
Zamawiający jednocześnie informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z 
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie 
środków odwoławczych określonych w tej ustawie. 
 
III.3. Finansowanie projektu:  
 
Zamawiający informuje, że projekt zamierza realizować z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej 
w ramach Funduszu Europejskiego Program RPO WSL 2014-2020, Działanie 3.2.  Wszelka 
korespondencja w formie pisemnej związana z przygotowaniem i złożeniem ofert musi być doręczona 
do Zamawiającego na adres: 
 
CTE Sp. z o.o. - Kompleks Pilsko - Jontek 
34-335 Korbielów  
Ulica Jerzego Sitki 8  

lub drogą elektroniczną na adres email: awalus@pilsko.org  

 
Zamawiający nie jest zobligowany do prowadzenia postępowania według ustawy o zamówieniach 
publicznych. 
 
Pytania techniczne należy kierować do: Anna Waluś na adres mailowy: awalus@pilsko.org  

Na pytania techniczne Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi drogą mailową jeśli zostaną 
złożone najpóźniej do dnia 16.07.2021 r. 
 
Jeżeli odpowiedzi na pytania lub zgłoszone problemy będą wiązały się ze zmianą warunków 
zamówienia, wszyscy uczestnicy zapytania zostaną powiadomieni o zmianach. 
 
III.4. Termin i miejsce wykonania zamówienia 
 
Termin realizacji wykonania zadania :  
 

a) 6 tygodni od podpisania umowy, 
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b) Miejsce realizacji – Ośrodek Pilsko Jontek Korbielów.   
 
III.5. Istotne dla stron postanowienia umowy 

1.Warunki zmiany umowy  
 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia następujących zmian w zakresie terminu 
realizacji umowy:  

1) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku kiedy 
opóźnienie to zostało spowodowane przez Zamawiającego na skutek:  
a) wstrzymania robót przez Zamawiającego  
b) konieczności wprowadzenia zmian w opracowywanej dokumentacji w trakcie realizacji umowy  
c) konieczność zmiany pierwotnego terminu realizacji umowy wynika z napotkania przez 
Wykonawcę okoliczności niemożliwych do przewidzenia  i niezależnych od niego, np. 
wystąpienie zjawisk związanych z działaniem siły wyższej 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji 
przedmiotu umowy a wskazanych w ofercie:  

a) w przypadku zdarzeń losowych lub innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy;  
b) na wniosek Zamawiającego uzasadniony zastrzeżeniami do wykonywania przez te osoby 
czynności; wówczas Wykonawca zobowiązany jest do wskazania innych osób, spełniających 
warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ na dzień składania ofert oraz uzyskania pisemnej 
zgody Zamawiającego na zmianę tych osób na wskazane. 

3. Zamawiający dopuszcza  zmiana zapisów umowy innych niż zapisy wynikające z oferty w przypadku 
zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu umowy. 
  

 
IV. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że:  

c) Administratorem danych osobowych jest CTE Sp. z o.o.  634  Istebna  
d) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzonego w trybie zasady 
konkurencyjności. 
e) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja niniejszego postępowania.  
f) Dane osobowe będą przechowywane w okresie trwałości projektu tj. przez okres 3 lat do dnia 
realizacji umowy i zakończenia projektu. 
g) W odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 
h) Każda osoba, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub toku 
realizacji umowy posiada: 
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących; 
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych (skorzystanie z prawa 
do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników); 
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 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do 
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej 
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego); 
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
i) Każdej osobie, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub toku 
realizacji umowy nie  przysługuje: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
  
 
 
 

SEKCJA V: Załączniki 
 

1. Załącznik Nr 1 Formularz oferty z formularzem cenowym 
2. Załącznik Nr 2 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi 
3. Załącznik nr  3 Protokół udzielonego zamówienia  
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Załącznik nr 1 Formularz oferty 

………………………………..  ………………………………. 
……………………………….. (miejscowość i data) 
……………………………….. 
………………………………... 
   (nazwa i adres Oferenta) 
 

FORMULARZ OFERTY 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie 
zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. Sposób ponoszenia wydatków zgodnie 
z zasadą uczciwej konkurencji. 
 
my niżej podpisani: 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
działając w imieniu i na rzecz: 
 .................................................................................................................................................................... 
  ................................................................................................................................................................... 
 (nazwa (firma) dokładny adres Oferenta/Oferentów); w przypadku składania oferty przez podmioty 
występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających 
wspólną ofertę) 
1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją 

Zamówienia i oświadczamy, że wykonamy go na warunkach w niej określonych 
2. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest: 

________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę) 
3. Oferujemy wykonanie prac objętych przedmiotem zamówienia za cenę ustaloną 

………………....................…….zł netto + podatek VAT ………………………., co stanowi 
łącznie brutto …………........................……………… (słownie: 
……………….............................…………………).  
Wyszczególnienie wszystkich pozycji z zapytania z uwzględnieniem cen netto i brutto dla każdej 
pozycji.  
1)……………………………….. 
2)……………………………….. 
n)……………………………….. 

4. Potwierdzam wykonanie przedmiotu umowy w terminie ……. miesięcy od podpisania umowy 
………………………….. r.  

5. Potwierdzam udzielenie gwarancji dla przedmiotu umowy  - udzielam 
………………………..miesięcznego okresu gwarancji na całość przedmiotu zamówienia od 
daty odbioru zamówienia potwierdzonego protokołem bez uwag, podpisanym  
i zaakceptowanym przez dwie strony. 

6. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Zamówienia – Zapytaniem Ofertowym i 
nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte, określonymi 
w Specyfikacji Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia 
umowy zgodnej z niniejszą ofertą, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na 
warunkach określonych w Specyfikacji Zamówienia. 

7. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Zamówienia, 
tj. przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.  
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8. OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach 
……..* , które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnodostępne. 

9. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować  do:  
Imię i nazwisko ………………………………. 
Adres: …………………………………………. 
Telefon: ……………………………………….. 
Fax: ……………………………………………. 
Adres e-mail: ………………………………….. 

10. OFERTĘ niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach, oraz dołączamy 
do niej następujące oświadczenia i dokumenty: 

1)........................................................................................ 
2)………………………………………………………………………………………… 
3)………………………………………………………………………………………… 
4)………………………………………………………………………………………… 
5)………………………………………………………………………………………… 
6)…………………………………………………………………………………………. 
 

__________________, dnia __ __ ……… roku 
________________________________ 

(pieczęć i podpis Oferenta) 
 

*Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi 

 
 
 
…………………………………                                                                                         
…………………………….  
Pieczątka Oferenta        Miejscowość, data 

 
Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi 

 
 
Oświadczam, iż podmiot składający ofertę nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo 
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub 
osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

f) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
g) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
h) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
i) 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. 

j) powiązaniu z tytułu pozostawania z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 
że mogło to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 
Pomiędzy Zamawiającym a Oferentem nie istnieją wymienione powyżej powiązania. 

 
 
 

……………………..………………………… 
Podpis 
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Załącznik nr 3 Protokół udzielonego zamówienia  
 
 

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

Numer umowy o dofinansowanie: WND-RPSL.03.02.00-24-03E0/20-004 

Nazwa Beneficjenta: CTE Sp. zo.o.   

Przedmiot zamówienia:  
Zakup kompleksowego wyposażenia kuchni  

w Kompleks Pilsko - Jontek Korbielów  
– nowe środki trwałe. 

 
 

1. Informacje o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego 

strona ministerialna - należy podać datę upublicznienia lub wpisać – nie dotyczy, 
jeśli zamówienie zrealizowano przed podpisaniem umowy o 
dofinansowanie; 

strona internetowa Beneficjenta  - należy podać adres strony oraz datę upublicznienia; 
Inne (jeżeli dotyczy) - należy podać adres strony oraz datę upublicznienia; 

2. Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców 

Czy wszystkie oferty zostały złożone przez 
podmioty niepowiązane osobowo i kapitałowo? 

 

Czy w zapytaniu ofertowym zostały postawione 
dodatkowe warunki – jeśli tak, proszę wskazać, 
jakie? 

 

Czy wszystkie wskazane warunki udziału w 
postępowaniu zostały spełnione przez 
oferentów? 

 

3. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych 
kryteriów oceny (metodologia oceny ofert) 

 

…………………………………………………………… 

4. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze streszczeniem 
oceny i porównania ofert1 - sposobem przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom 
za spełnienie danego kryterium (należy wymienić wszystkie oferty, które spłynęły 
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe – w przypadku odrzucenia którejkolwiek z nich – należy 
wskazać uzasadnienie) 

 
1 Wszystkie kryteria oceny (a także szczegółowe informacje odnośnie każdego z kryteriów umieszczone 
w kolumnach „kryterium”) muszą mieć odniesienie w zapytaniach ofertowych, ogłoszeniu oraz w ofercie (muszą 
być udokumentowane) i dotyczyć danego przedmiotu zamówienia. Kryteria oceny muszą być zrozumiałe i nie mogą 
stwarzać dowolności interpretacyjnej, muszą być sformułowane jednoznacznie i precyzyjnie. 
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Lp. 
Nazwa 

wystawcy 
oferty 

Oferta 
(nr oraz data 
wpłynięcia 

oferty) 

Kryterium 
oceny: CENA2 

Kryterium oceny 
……………………3 

 

Podsumowanie 
oceny4 

1.      
2.      
3.      

5. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę (oferta z 
tabeli podanej w pkt 4): 

 

Data wyboru oferty:  
Czy ww. oferty były aktualne/zostały 
zaktualizowane na moment wyboru (TAK/NIE): 

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:  
 

Oświadczenia: 

1. Oświadczam, że dołożono wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego 
jako brak bezstronności i obiektywności przy wyłanianiu przez Beneficjenta wykonawcy do realizacji 
usług w ramach projektu objętego zapisami przedmiotowej umowy o dofinansowanie. 
2. Jako Beneficjent oświadczam, że na dzień udzielenia zamówienia w ramach Projektu: 
a) z  podmiotami, które złożyły niepodlegające odrzuceniu oferty (oferenci), 
b) z podmiotami, którym zostały udzielone zamówienia w ramach Projektu (wykonawcy), 
nie istniały powiązania osobowe lub kapitałowe. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami 
wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i 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. 
          

……………………………….. 

     Data i podpis zamawiającego5 

 
2 Proszę podać cenę brutto i netto z oferty. W przypadku ofert wyrażonych w walutach obcych proszę podać kwotę 
w walucie obcej, datę i kurs przeliczeniowy. 
3  Proszę wskazać pozostałe kryteria oceny ofert inne niż cena. W przypadku większej liczby innych kryteriów 
biorących udział w ocenie, proszę dodać kolejne kolumny z nazwami poszczególnych kryteriów.  
4 Podsumowanie oceny powinno wynikać z wszystkich wyszczególnionych kryteriów – zmierzenie stopnia 
spełnienia przez ofertę preferencji, m.in. poprzez ich wartościowanie. 
5 W przypadku zlecenia przez Beneficjenta swoim pracownikom/osobom trzecim (tj. osoby upoważnione do 
zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osoby wykonujące w imieniu Beneficjenta czynności związane 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy) wykonania czynności związanych 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, oświadczenie powinno zostać podpisane 
przez te osoby. Ponadto do oświadczenia należy dołączyć, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez 
Beneficjenta, kopię dokumentu wskazującego zlecenie ww. czynności. 
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