
                            Chorągiew Podkarpacka ZHP im. Olgi i Andrzeja Małkowskich 
Adres: ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów 

Telefon: (17) 853 67 31, E-mail biura: podkarpacka@zhp.pl  

REGON 180293034, KRS 0000296261, NIP 8130268490 

Numer konta bankowego: 

Bank PEKAO S.A. II Oddział w Rzeszowie: 50 1240 2614 1111 0010 6174 5877 

Organizacja pożytku publicznego 

 

 

 

Rzeszów, dnia  03.10.2019 r. 

 

Nr sprawy: 1211/MB/2019 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2019 

 

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na:  

„Zakwaterowanie uczestników spotkania samorządów 

 wraz z wyżywieniem” 

 

I. Beneficjent ( Zamawiający):  

Nazwa, adres: Chorągiew Podkarpacka ZHP im. Olgi i Andrzeja Małkowskich,  

ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, NIP: 8130268490, REGON: 180293034, KRS: 

0000296261. 

Tel: (17) 853 67 31 , e- mail: podkarpacka@zhp.pl ; adres: http:/ podkarpacka.zhp.pl/  

II. Zasady prowadzenia postępowania :  

1. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zasadę konkurencyjności, ze względu 

na szacunkową wartość zamówienia przekraczającą 50.000,00 PLN, zgodnie  

z zapisami Podrozdziału 6.5.2. Zasada konkurencyjności, na podstawie norm 

zawartych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020 z dnia 22 sierpnia.2019 r. 

zwanych dalej „Wytycznymi”  oraz aktualnego na dzień wszczęcia procedury 

Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata  

2014 - 2020, zwanego dalej „ Podręcznikiem” w ramach projektu pt.  

„Podkarpacka Sieć Wsparcia Wychowawczej Funkcji Rodziny”  

(nr projektu RPPK.08.04.00-18-0024/17) współfinansowanego przez Unię 

Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 -2020 w zakresie osi priorytetowych VII- IX RPO WP 

2014-2020.  
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2.  Przy sporządzaniu niniejszego zapytania Zamawiający pomocniczo posługiwał się 

zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.  

z 2017 r., poz. 1579 ze  zm.)  

3. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze zapytanie ofertowe zwane 

dalej „ Zapytaniem”.  

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.  

5. Oferty powinny przedstawiać cenę brutto wyrażoną w PLN.  

6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.  

7. Jeden Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.  

8. Zamawiający informuje, że przez sformułowane „Wykonawca” rozumie osobę 

fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości 

prawnej, która oferuje określone produkty lub usługi na rynku lub zawarła umowę 

w sprawie realizacji zamówienia będącego efektem działań podejmowanych przez 

Zamawiającego w projekcie realizowanym w ramach RPO WP 2014-2020.  

9. Zgodnie z normami zawartymi w Wytycznych, Zapytanie ofertowe zostało 

upublicznione na oficjalnej stronie internetowej http://podkarpacka.zhp.pl/ 

oraz w Bazie Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/)  jak 

również upublicznione poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  

w dniu 03.10.2019 w siedzibie zamawiającego.   

10. Kategoria ogłoszenia: usługa  

III. Opis przedmiotu zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie noclegów w terminie 18-19 październik 

2019 r. wraz z usługą wyżywienia dla 184 uczestników Projektu uczestniczących w 

„spotkaniu samorządów”. Ponadto Zamawiający wymaga aby  

Wykonawca na terenie zaoferowanej posesji udostępnił przynajmniej dwie sale tzw. 

„warsztatowe” mieszczące:  

a) Sala nr 1 – min. 184 osoby; 

b) Sala nr 2 – min. 92 osoby  

Zaoferowane sale warsztatowe zostaną udostępnione w dniach 18-19 

październik 2019 w godzinach 9:00 – 20:00. 

Każda sala powinna być wyposażona w foteliki, stoliki, ekran, tablicę. 

Wykonawca dodatkowo zapewni możliwość ustawienia i podłączenia 
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laptopa oraz projektora multimedialnego. Sale powinny posiadać krzesła, 

dostęp do Internetu, zapewnienie źródła zasilania min. 2 źródła prądu na 

każdą zaproponowaną salę.  Ponadto każda zaoferowana sala warsztatowa 

winna posiadać okna z dostępem do światła dziennego, umożliwiającego 

wietrzenie Sali.   

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wszystkimi normami  

i zasadami wykonywania usług w tym charakterze.  

2. Do przygotowania oferty Wykonawca powinien wycenić noclegi dla 184 

uczestników projektu w obiekcie zlokalizowanym w Łańcucie. Ponadto Wykonawca 

wyceni koszt wyżywienia dla osób uczestniczących w „spotkaniu samorządów” tj. 

3 posiłki na 1 dzień spotkania- w sumie 6 za 2 dni oraz udostępnienia przynajmniej 

dwóch „sal warsztatowych” przeznaczonych dla uczestników „spotkania 

samorządów”. 

3. Zamawiający zastrzega, że cena za nocleg musi być jednakowa dla każdego 

uczestnika. Cena brutto jednego noclegu dla 1 osoby nie może przekraczać 35 zł jak 

również cena za 1 dniowe pełne wyżywienie (3 posiłki) na 1 osobę musi być 

jednakowa na każdego uczestnika i nie może przekraczać 35 zł. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić 50 miejsc parkingowych w odległości do 

100 metrów od miejsca organizacji spotkania samorządów przez 2 doby. Usługa 

parkingowa wliczona winna być w cenę noclegu.  

5. Usługa noclegu zostanie rozliczona na podstawie faktycznej liczby osób 

korzystających z tej usługi.  

6. Koszty rezerwacji noclegów pokrywa Wykonawca. Zamawiający wymaga, aby 

odwołanie rezerwacji było możliwe bez ograniczeń czasowych i nie skutkowało 

naliczeniem jakichkolwiek opłat.  

7. Uczestnicy spotkania powinni być zakwaterowani w jednym obiekcie. Zamawiający 

dopuszcza, w uzasadnionych przypadkach wykorzystanie do realizacji usługi 

większej liczby obiektów noclegowych- po akceptacji Zamawiającego. 

8. Wykonawca zapewni śniadanie/obiad/ kolacje- Zamawiający dopuszcza śniadanie  

i kolacje w formie szwedzkiego stołu. Obiad rozumiany jest jako dostawa 

dwudaniowego posiłku tj. zupy i ciepłego drugiego dania z sałatką/surówką. 
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Dodatkowo do każdego dania muszą być serwowane zimne napoje, a do śniadania 

dodatkowo kawa i herbata. Wszystkie posiłki muszą być posiłkami pełno 

wartościowymi. Na życzenie Zamawiającego Wykonawca zapewni posiłki 

wegetariańskie lub inne wymagania uczestników (np. dieta bezglutenowa). Godziny 

wszystkich posiłków muszą być ustalone w uzgodnieniu z Zamawiającym  

i dostosowane do godzin spotkań uczestników „spotkań samorządów”. Szczegółowe 

menu będzie ustalane i akceptowane przez Zamawiającego na podstawie propozycji 

przedstawionych przez Wykonawcę. Sposób oraz kolejność podawania potraw 

zostanie również uzgodnione z Zamawiającym.  

9. Wykonawca zobowiązuje się przygotować stoły, zapewnić własne naczynia 

(termosy/podgrzewacze, filiżanki, spodeczki, szklanki, sztućce, cukiernice, talerze 

itp.) zgodnie z wymaganiami menu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości użycia 

naczyń plastikowych. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się , że serwowane posiłki 

będą spełniać normy jakości produktów spożywczych, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawnymi w tym zakresie oraz do przestrzegania przepisów prawnych 

w zakresie przechowywania i przygotowania artykułów spożywczych ( m. in. 

Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. 

2017 poz.149).  

10. Wszystkie potrawy powinny być wyeksponowane w sposób, który będzie 

utrzymywał wymaganą temperaturę potraw ( dotyczy potraw podawanych tzw „na 

ciepło”) oraz zabezpieczy je przed ewentualnymi zanieczyszczeniami zewnętrznymi.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego sprzątania w trakcie posiłków 

oraz usunięcia śmieci bezpośrednio po zakończeniu spożywania posiłków.  

12. Zamawiający żąda informowania go na bieżąco o pojawiających się problemach  

w realizacji zamówienia 

13. Płatność za wykonaną usługę nastąpi w terminie do 14 dni od dnia przekazania 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Zamawiający nie 

wypłaca zaliczek za realizację zadania. Płatność dokonana będzie po wykonaniu 

usługi.  

14. KOD CPV WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ:  

- 55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe;  

-55000000-0 Usługi Hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego; 
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- 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków.   

- 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne  

 

15 Miejsce i termin realizacji zamówienia: 

1) Obiekt noclegowy musi być zlokalizowany w mieście Łańcut.   

2) Miejsce, w którym będzie odbywać się świadczenie usług wyżywienia w 

maksymalnej odległości 1 km od obiektu noclegowego, w którym będą 

przebywać uczestnicy „spotkania samorządów”.  

3) Termin realizacji zadania- 18-19 październik 2019 r. w godzinach 9:00 – 

23:00. 

IV. Warunki udziału w postępowaniu (wymagania) :  

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wszystkie 

warunki udziału w postępowaniu:  

a) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami 

ustawowymi- z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający 

nie opisuje szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku 

udziału w postępowaniu. Zamawiający będzie polegał na złożonym przez 

Wykonawcę oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.  

b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, 

 a także dysponują odpowiednimi zasobami potrzebnymi do realizacji 

zadania: 

 Wiedza i doświadczenie: Zamawiający nie opisuje szczegółowo 

sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku udziału  

w postępowaniu. Zamawiający będzie polegał na złożonym przez 

Wykonawcę oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału  

w postępowaniu;  

 Potencjał techniczny: Zamawiający nie opisuje szczegółowo 

sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku udziału  

w postępowaniu. Zamawiający będzie polegał na złożonym przez 

Wykonawcę oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału  

w postępowaniu;  
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 Osoby zdolne do wykonywania zamówienia:  Zamawiający nie 

opisuje szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełnienia 

warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający będzie polegał na 

złożonym przez Wykonawcę oświadczeniu o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu;  

c) Znajdują się w sytuacji  ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

prawidłowe wykonanie zamówienia: Zamawiający nie precyzuje w tym 

względzie powyższego warunku.    

2) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.  

W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do udowodnienia w składanej 

ofercie, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,  

w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia- można skorzystać z załącznika nr 5 do Zapytania – jeśli 

dotyczy. 

 

V. Informacja na temat zakresu wykluczenia:  

1) W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone 

podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem. 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:  

2) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

3) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  

4) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  
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5) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa 

drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

6) Beneficjent informuje, że osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w jego 

imieniu jest Pan Mariusz Bezdzietny oraz Pan Artur Kowalski 

7) Beneficjent informuje, że Osobą wykonującą w jego imieniu czynności związane 

 z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy jest Pani 

Marzena Płonka.  

8) Wykonawcy pozostający w powiązaniach osobowych lub kapitałowych 

 z Beneficjentem zostaną wykluczeni z postępowania. 

9) Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy 

wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  

10) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

warunki o których mowa w rozdziale V musi spełniać każdy z wykonawców, 

natomiast warunki o których mowa z rozdziału IV wykonawcy mogą spełniać 

łącznie – jeśli dotyczy  

11) Wykonawca składając ofertę, akceptuje treść zapytania wraz załącznikami bez 

zastrzeżeń.  

 

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:  

 Wypełniony Formularz ofertowy ( załącznik nr 1) podpisany przez osobę/ osoby 

uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;  

 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz braku powiązań  

z Zamawiającym – załącznik nr 2 podpisany przez osobę/osoby uprawnione do 

reprezentowania Wykonawcy;  

 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zamówieniu ( załącznik nr 3) 

podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;  

 Kopia dokumentu potwierdzającego prowadzenie określonej działalności (KRS, 

CEIDG);  
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VII. Kryteria oceny oferty i informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisa-

nych do poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz sposobu przyznawania punktacji 

za spełnienie danego kryterium oceny oferty:  

 

1) Ustala się następujące kryteria oceny ofert i ich wagę 

 

cena brutto oferty w zł – 100 % tj. 100 pkt. 

 

Cena oferty (C) – będzie obliczona według wzoru:  

 

C = (C min / Cn) x 100 pkt, 

gdzie: 

C – łączna ilość punktów przyznana ofercie, za  kryterium „Cena brutto oferty w zł”  

C min - najniższa cena spośród badanych ofert      

C n - cena badanej oferty                    

 

100  pkt.- waga procentowa kryterium. 

Liczba punktów uzyskanych za postawione kryterium oceny ofert stanowić będzie końcową 

ocenę danej oferty. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów, zostanie uznana przez Za-

mawiającego za ofertę najkorzystniejszą. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł doko-

nać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty, którym przy-

znano identyczną ilość punktów i o takiej samej cenie ofertowej, wezwie on Wykonawców, 

którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy 

składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 

ofertach.  

 

VIII. Miejsce i termin składania ofert oraz sposób przygotowania ofert:  

1) Oferty należy składać w terminie do dnia 11.10.2019 r.  do godz. 10:00 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznaczonej nazwą Wykonawcy, 

zaadresowanej do Zamawiającego na jego adres i opisanej następująco: 

„ Zakwaterowanie uczestników spotkania samorządów wraz z wyżywieniem” 

Nie otwierać przed 11.10.2019 r. godz. 13:00”. 
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2) Oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty (kuriera) na adres:  

Ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów  Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone 

bez rozpatrywania. 

3) Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań dotyczących niniejszego 

postępowania, pod warunkiem, iż wpłyną na adres: marzena.plonka@zhp.net.pl (lub 

podkarpacka@zhp.pl ) 

4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.   

5) Ofertę należy sporządzić w jednym egzemplarzu, w języku polskim i czytelnie, wg 

wzoru druku formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania.  

6) Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom określonym w Zapytaniu. 

7) Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów - załączników, 

za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty. Jakiekolwiek odstępstwo od 

wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej 

odrzuceniem, ze względu na niespełnienie wymogów formalnych.  

8) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.  

9) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym ( osobę/-y uprawnione do 

składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w 

imieniu Wykonawcy), zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi 

oraz przepisami prawa. Wszystkie miejsca w których naniósł zmiany lub poprawki 

(wpisów własnych) muszą być parafowane przez osobę/-y podpisującą/-ę ofertę.  

10) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy - inna osoba niż określona we właściwym rejestrze lub centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – należy dołączyć w formie oryginału 

lub kopii poświadczonej notarialnie, właściwe umocowanie prawne do 

składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań 

w imieniu Wykonawcy.   

11) Oferty otrzymane po terminie ich składania zostaną zwrócone Wykonawcom bez 

otwierania. 

12) Wynagrodzenie Wykonawcy będzie uwzględniać wszystkie obowiązki niezbędne do 

realizacji usługi.  
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13) Wykonawca przed ostatecznym określeniem ceny ofertowej, zobowiązany jest do 

zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.  

14) Cena oferty musi zawierać wszystkie opłaty oraz podatki według obowiązującego 

prawa podatkowego.  

15) Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych opłat związanych z 

realizacją przedmiotu zamówienia.  

IX. Określenie warunków zmiany umowy :  

Wszelkie zmiany umowy zawarto w załączniku nr 4 do Zapytania – wzór umowy;  

X. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:  

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest : 

Marzena Płonka, e- mail: marzena.plonka@zhp.net.pl, tel: 507978101 

 

XI. Informacje dodatkowe :  

1) Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.  

2) Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających. 

3) Zamawiający nie wymaga wniesienia- wpłacenia wadium. 

4) Zamawiający nie przewiduje ofert wariantowych. 

5) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 7 dni od dnia upływu terminu składa-

nia ofert. Wykonawca składający ofertę, akceptuje, że wycofanie oferty, po terminie 

składania ofert, może stanowić podstawę do roszczenia rekompensaty z tytułu strat 

poniesionych przez Zamawiającego na skutek opóźnienia w realizacji projektu po-

wstałego w wyniku działania składającego (złożenie oferty, a następnie jej wycofa-

nie się).  

6) Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadcze-

nia nie podlegają zwrotowi.  

7) Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, jeżeli oferta będzie odpowiadać 

wymogom Zapytania, Wykonawca przyjmie wszystkie wymogi Zamawiającego 

oraz uzyska najwyższą ilość punktów według kryterium oceny oferty.  

8) O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli 

oferty.  

9) Wykonawca zobowiązuje się podpisać umowę w miejscu i czasie wyznaczonym 

przez Zamawiającego.  
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10) W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, możliwe 

jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą, którego oferta uplaso-

wała się na kolejnej pozycji rankingowej oceny ofert.  

11) Zamawiający wymaga aby podczas realizacji przedmiotu zamówienia, w miejscu 

wykonywania usługi obecny był co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy, w 

celu koordynacji i nadzoru nad właściwym wykonaniem przedmiotu zamówienia.  

12) Zamawiający zastrzega sobie możliwość:  

a) dokonania zmian treści niniejszego Zapytania ofertowego, w każdym czasie 

przed upływem terminu składania ofert; dokonane w ten sposób zmiany lub 

uzupełnienia zostaną niezwłocznie przekazane w sposób w jaki było ogło-

szone Zapytanie i będą wiążące; 

b) wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów 

lub oświadczeń;  

c) dokonania poprawy oczywistych omyłek w treści oferty: 

 oczywiste omyłki pisarskie 

 oczywiste omyłki rachunkowe 

 inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią Zapytania, 

nie powodujące istotnych zmian w treści oferty; 

d) wykluczenia Wykonawcy z postępowania, w sytuacji, gdy nie spełnia on wa-

runków określonych w rozdziale V Zapytania; 

e) odrzucenia oferty Wykonawcy obarczonej wadą niemożliwą do wyelimino-

wania przez Zamawiającego i uniemożliwiającą udzielenie zamówienia temu 

Wykonawcy; 

f) odstąpienia od wyboru oferty najkorzystniejszej; 

g) unieważnienia postępowania jeżeli:  

 wpłynie mniej niż jedna ważna oferta nie podlegająca odrzuceniu, 

 cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawia-

jący może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie 

postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zama-

wiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,  
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