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Zapytanie ofertowe 

 
W związku z realizacją projektu: „Otuleni wsparciem – osiągamy sukcesy”, realizowanego w ramach 

działania XI.1.1 RPO WŁ   współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, zamawiający zaprasza do składania ofert w niniejszym postępowaniu 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Miasto Łódź - Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Lermontowa 7, 92-512 
Łódź, +42 672 70 89 

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa urządzeń i materiałów do neurotreningu 

Biofeedback EEG, I oraz II stopnia wraz z szkoleniem 3 nauczycieli z Przedszkola Miejskiego Nr 206 z      

z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi. 

 

URZĄDZENIA I MATERIAŁY DO PROWADZENIA NEUROTRENINGU BIOFEEDBACK EEG SKŁADAJĄ  SIĘ Z: 

 

L.P. Nazwa sprzętu lub materiałów ich funkcja PARAMETR 

1  Aparat do terapii neurofeedback/ biofeedback 1 szt 

2  Głowica wzmacniaczy biologicznych EEG Biofeedback 4 kanałowa z 
kanałem SpO2/HR 

TAK,  

3 Parametry techniczne głowicy wzmacniaczy biologicznych EEG 
Biofeedback: 

- kanał do pomiaru saturacji SpO2/HR NONIN XPOD 

- 4 kanały EEG 

- 1 kanał referencyjny i 1 kanał zerowy 

- A/D-C (bit): 

- Impedancja wejściowa *GO+: 

- szumy *µVrms+: 

- DC napięcie wejściowe (zakres) *mV+: 

- częstotliwośd próbkowania *Hz+: 

- Rodzaje filtrów: 

Niskie [s] 

Wysokie [Hz] 

- Pasmo [Hz]: 

- CRMM [dB]: 

- Pomiar impedancji on-line 

- Zasilanie: 

- Interface PC: 

- Klasa bezpieczeostwa wg IEC 60601-1: 

- Klasyfikacja wg MDD 93/42/EEC: 

 
TAK 

TAK 

TAK 

min. 24 bity 

1 

<2 (0-70Hz) 

± 312,5 

500 
 

0,03 - 10 

10 -70 

0,5 - 70 

110 

TAK 

Przez złącze USB 

USB 2.0 

min.Klasa II, Typ BF, 

EMC min.Klasa IIb 
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4 Stanowisko terapeutyczne zawierające– 1 kpl.: 

− komputer stacjonarny lub laptop z dobrą kartą graficzną  Nvidia 
− osprzęt systemu i zestaw okablowania 
− zintegrowany monitor dla pacjenta (30-42”) Full HD 
− drukarka laserowa 
− fotel dla pacjenta 

TAK 

5 Specjalistyczne oprogramowanie systemu EEG Biofeedback w języku polskim 

do analizy i sterowania czynnością bioelektryczną mózgu podczas 

treningu 

TAK 

6 Wbudowane minimum 5 klasycznych treningów Stermana TAK 

7 Możliwość definiowania własnych protokołów terapeutycznych TAK 

8 Możliwość rozbudowy o specjalistyczne plansze stymulujące do terapii 

pacjentów z PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) 

TAK 

9 Opcjonalny, zintegrowany z systemem moduł oprogramowania 

wspomagający kontrolę oddechu podczas treningu 

TAK 

10 Regulacja pasm częstotliwości (możliwość treningu łączonego) TAK 

11 Prowadzenie treningu w odprowadzeniach mono i bipolarnych TAK 

12 Możliwość porównywania wybranych treningów w zakresie 

współczynników, amplitud, udziałów procentowych poszczególnych 

zakresów fal w postacie tabeli i wykresów. 

TAK 

13 Zestaw plansz stymulujących do prowadzenia treningu, w tym plansze 

dźwiękowe, plansze z różną logiką terapeutyczną (postępu, stanu), 

TAK, min. 20 plansz 
stymulujących 

14 Zestaw plansz stymulujących w technologii Virtual Reality do terapii z użyciem 

okularów 3D (w komplecie) 

TAK, min. 5 plansz 
stymulujących 

15 Dodatkowy rozszerzający zestaw plansz stymulujących do prowadzenia 

treningu, w tym plansze dźwiękowe, plansze z różną logiką 

terapeutyczną (postępu, stanu), 

TAK, min. 20 
rozszerzających 
plansz stymulujących 

16 Moduł analizy ilościowej QEEG (Quantity EEG) umożliwiający uzyskanie 

wyników w formie tabelarycznej 

TAK 

17 Możliwość wykonania raportu QEEG z dowolnie wybranego przedziału czasu 

w formie tabelarycznej z podziałem na poszczególne rytmy fal i 

podziałem na elektrody 

rejestrujące 

TAK 

18 Eksport raportu QEEG do formatu pliku Excel i pdf TAK 

19 Krzywa uczenia się w postaci wykresu pokazującego dynamikę i proces zmian 

w trakcie terapii 

TAK 

20 Podgląd ekranu gry pacjenta na ekranie terapeuty TAK 

21 Funkcja blokowego zaznaczania wybranego fragmentu zapisu EEG dla analiz QEEG, 

Mapping 2D/3D, FFT 

TAK 

22 Prezentacja chwilowej częstotliwości dominującej TAK 

23 Oprogramowanie baza Danych Pacjentów zgodne z wytycznymi RODO 
umożliwiające rejestrację pacjentów, tworzenie opisów treningów, 

TAK, zainstalowane 
w aparacie 
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eksportowanie wyników  treningów, prowadzenia archiwizacji i 
tworzenia statystyk 

24 Możliwość przenoszenia badań  bez konwersji pomiędzy oferowanym aparatem 

EEG Biofeedback a innymi aparatami typu EEGDigiTrack 

TAK 

25 Zabezpieczenie oprogramowania przed niepowołanym dostępem za pomocą 

klucza sprzętowego USB 

TAK 

26 Możliwość integracji systemu poprzez protokół HL 7 TAK 

27 Możliwość pracy z wykorzystaniem rozproszonej bazy danych bez konieczności 

korzystania z serwera lub chmury. Możliwość podglądu i analizy on-line z 

innego aparatu znajdującego się poza placówką. 

TAK 

28 Wyposażenie dodatkowe  

29 Zestaw elektrod miseczkowych (min. 4 szt.) i usznych (min.2 szt.) TAK 

30 Czujnik Sp02 dla dorosłych (Finger Clip) TAK 

31 Pasta przewodząco-klejąca do mocowania elektrod (min. 1 szt.) TAK 

33 Wymagania pozostałe  

34 Autoryzowany serwis gwarancyjny TAK 

35 Instrukcja obsługi i opis techniczny w języku polskim - przy dostawie 
sprzętu 

TAK 

36 Szkolenie stanowiskowe 

Wykonawca przeprowadzi szkolenie stanowiskowe dla min 3 osób z zakresu 

obsługi dostarczonego sprzętu w tym: tworzenia bazy danych, ustawienia 

zakresów częstotliwości, wykonywania pomiarów impedancji, ustawienia 

sesji, wyboru protokołu badao, ustawieo zakresów częstotliwości, 

parametrów sesji z wyborem protokołu badania, gry i opóźnienia czasowego, 

badania QEEG itd. Szkolenie zakończone zostanie przekazaniem certyfikatu 

ukończenia szkolenia. Szkolenie będzie trwało min. 6h zegarowych. 

tak 

37 oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w 

Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 roku 

TAK 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI 
 

 
l.p. 

 
PARAMETR 

WARUNEK 
GRANICZNY 

I. 
Okres pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt *miesiące+ 

min. 24 
miesiące 

2. Wyrób jest oznaczony znakiem CE dla wyrobów medycznych (posiada 
stosowny certyfikat) 

TAK 

 

Z komentarzem [adw. AP1]: ten „+” jest w jakimś celu? Jeśli 
przewidujemy dłuższą gwarancję to może damy to jaki kryterium 
oceny ofert zamiast terminu płatności? 
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1. Przedmiot zamówienia obejmuje również certyfikowane szkolenie poziom 1 i poziom 2 dla 
trzech nauczycieli zamawiającego (3 osób) wraz z noclegiem o ile szkolenie odbywać się 
będzie w innej miejscowości niż Łódź . 

 
Zakres usługiSzkolenie obejmuje zakwaterowanie dla 3 osób oraz minimum 60 godz. 
szkoleniowych w tym: 
 
A. Część teoretyczna: 

1.Zakres i rozwój Biofeedbacku. 
2.Rodzaje Biofeedbacku: EEG, GSR, HEG, oddechowy, temperaturowy. 
3.Zasada działanie Biofeedbacku EEG. 
4.Wprowadzenie do elektroencefalografii. 
5.Zasady rozmieszczenia elektrod EEG w systemie 10-20 
6.Zasady prowadzenia treningów Biofeedback EEG. 
7.Protokoły treningowe Biofeedback EEG. 
8.Możliwości zastosowanie Biofeedbacku EEG różnego rodzaju obszarach psychologii i 
medycyny np. neurotrening w specyficznych zaburzeniach dzieci i młodzieży: ADHD, 
dysleksja; trening optymalnego funkcjonowania, zastosowanie biofeedbacku w sporcie; 
neurorehabiltacji, rehabilitacji w kardiologii itd.  
 

B. Część praktyczna: 
1.Prezentacja aparatury do neurotreningu Biofeedback EEG firmy ELMIKO oraz systemu 
treningu mentalnego firmy VERIM. 
2.Ćwiczenia praktyczne w wyznaczaniu rozmieszczenia i umieszczania elektrod EEG  
w systemie 10-20. 
3.Zapoznanie z obsługą programu DigiTrack Biofeedback EEG do zapisu i archiwizacji badań  
i treningów. Nauka obsługi podstawowych parametrów programu. 
4.Nauka sporządzanie zapisów bazowych EEG (bez gier). 
5.Ocena wyników zapisów bazowych i tworzenia na ich podstawie protokołów treningowych 
oraz dobór gier (punkty Fz.Cz, C3,C4). 
6.Prowadzenie treningu, rozpoznawanie artefaktów w zapisie EEG. 
7.Weryfikacja postępów treningu Biofeedback EEG – wskaźniki (ratio). 
8.Szkolenie stanowiskowe jak w opisie sprzętu 
9. Bezpłatne szkolenia utrwalające/powtarzające poznany materiał w okresie 12 miesięcy  
 

C. Warunki zakwaterowania:  
-ośrodek, w którym będzie świadczona usługa szkoleniowa lub nie dalej niż 400m od miejsca 
szkolenia 
-stały dostęp do Internetu w całym obiekcie, 
-bezpłatny parking na terenie ośrodka, 
-jeden lub dwa pokoje z łazienką, telewizorem, czajnikiem bezprzewodowym, szklankami, 
pościelą i ręcznikami, 
- jeden bezpłatny posiłek dziennie 

 
2. Wraz z urządzeniami dostawca dostarcza pełną dokumentację (w języku polskim) dotyczącą 

obsługi, działania i utrzymania sprzętu oraz kartę gwarancji i certyfikaty bezpieczeństwa CE 

dla sprzętu medycznego. 
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3. Dostarczony sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany oraz oryginalnie zapakowany. 
W cenę wliczony koszt dostawy, transportu oraz wszelkie inne koszty związane z realizację 
zamówienia zgodnie z opisanymi wymaganiami oraz przepisami powszechnie 
obowiązującego prawa. 

 
4. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści opisu przedmiotu zamówienia, 

zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, 

które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - 

Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. 

równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się 

zastosowanie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie 

gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają 

minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie 

ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy 

producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie 

klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. Wykonawca może 

przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek                                       

i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach 

użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, 

systemom, technologiom opisanym przez Zamawiającego.  

 
5. Kod CPV 33196200-2 Sprzęt dla osób niepełnosprawnych. 

 

6. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych. 

 

3. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Oferty proszę składać do 03 0721 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00: 

1) osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego: Przedszkole Miejskie Nr 206                

z Oddziałami Integracyjnymi, Łódź, ul. Lermontowa7, w sekretariacie w godzinach otwarcia 

(od 9.00 do 15.00), 

 lub 

2) przesłać w formie elektronicznej skan kompletnej podpisanej oferty w formacie pliku PDF lub 

JPG na adres mailowy Zamawiającego: projekt@pm206.elodz.edu.pl  

 

4. TERMIN REALIZACJI UMOWY: 

Od dnia podpisania umowy nie dłużej niż do 30 listopada 2020 roku. 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH 

SPEŁNIENIA: 
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1. O realizację zamówienia mogą ubiegać Wykonawcy posiadający uprawnienia do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania. Ocena na podstawie oświadczenia w załączniku nr 2. 

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, pozwalające na zrealizowanie zamówienia. 
Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę wykonania jednej dostawy urządzeń i 
materiałów do neurotreningu Biofeedback EEG wraz z szkoleniem osób do korzystania z 
metody w okresie 3 lat wstecz od terminu składania ofert. , o wartości minimum … zł????. 
Ocena dokonywana na podstawie oświadczenia i wykazu w załączniku nr 2. 

3. Oferenci nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić wątpliwości co 
do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia tj. nie wszczęto wobec nich 
postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają z opłacaniem 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – ocena na 
podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

 
4. Ocena spełniania ww. warunków odbędzie się wg. reguły spełnia/nie spełnia na podstawie 

oświadczeń i informacji składanych w załączeniu do oferty. 

 
6. INFORMACJE O WYKLUCZENIU Z UDZIAŁU W OFERCIE: 
 
W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo 
lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 
pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające 
w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2) posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

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

pełnomocnika; 

4) pozostawaniu 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. 

 
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia stanowiącego 

załącznik nr 2 do zapytania. Wykonawcy, którzy nie złożą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni. 

 
7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
 
Na prawidłowo przygotowaną ofertę składają się następujące dokumenty:  

a) czytelnie wypełniony pismem ręcznym lub komputerowym i podpisany przez osobę 

reprezentującą oferenta formularz oferty (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego),  

b) podpisane przez osobę bezpośrednio świadczącą usługę oświadczenie i wykaz – załącznik nr 

2.  

Z komentarzem [adw. AP2]: Chcesz podać wartość? 
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c) podpisana przez osobę reprezentującą oferenta oraz osobę, klauzula informacyjna RODO - 

załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 

Oferta musi zostać złożona w sposób i w terminie wskazanym w pkt. 3 niniejszego zapytania 
ofertowego. 
 
8. DODATKOWE POSTANOWIENIA: 
 

1. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Oferta powinna być sformułowana w języku polskim, przygotowana w sposób zrozumiały, 

czytelny i kompletny. 

3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

4. Wykonawca poda kwotę oferty w polskich złotych (PLN). 

5. Wykonawcy, z którymi podpisana zostanie umowa będą odpowiedzialni za przebieg oraz 

terminowe wykonanie zamówienia. 

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez 

Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

7. Wykonawca proponując cenę oferty powinien wziąć pod uwagę wszelkie koszty, które mogą 

powstać w ramach realizacji zamówienia, szczególnie koszty związane z dojazdem do miejsc 

realizacji zamówienia. Zamawiający nie będzie refundował Wykonawcy zwiększonych 

kosztów wykonania zamówienia. 

8. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych 

polskich (PLN). 

9. Zamawiający może również odrzucić ofertę, gdy cena zaproponowana przez wykonawcę 

okaże się rażąco niska, po uprzednim wezwaniu do złożenia wyjaśnień i nieuwzględnieniu 

tych wyjaśnień. Za cenę rażąco niską zostanie uznana cena o 30% niższa od średniej 

arytmetycznej cen z wszystkich ofert złożonych w postępowaniu. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania ofertowego bez podania 

przyczyny oraz unieważnienia postępowania w ramach zapytania ofertowego bez podania 

przyczyny – na każdym etapie – bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych 

finansowych. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu składania ofert w ramach zapytania 

ofertowego bez podania przyczyny. 

 
9. KRYTERIA OCENY OFERTY. INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH PRZYPISANYCH 
DOPOSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA 
SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY: 
 
Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszy bilans 
punktów przyznanych w oparciu o kryteria: 
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Kryterium Waga 
Maksymalna ilość punktów 
jakie może otrzymać oferta 
za dane kryterium 

Cena 80% 80 punktów 

Termin Płatności 20% 20 punktów 

Suma 100% 100 punktów 

 
Łączna liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru. 
Lp = C + TP 
gdzie: 
Lp – łączna liczba punktów przyznanych ofercie,  
C – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – cena  
TP – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium –  termin płatności 
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
1. Punkty za kryterium „Cena” – cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, zostaną 

obliczone według wzoru:  

        Cena brutto najtańszej oferty  
--------------------------------------------------    x 80 pkt. = liczba punktów w danym kryterium 
         Cena brutto badanej oferty  
 
2. Punkty za kryterium „Termin płatności” (20% tj. 20 pkt.) rozumiane jako termin płatności faktury 

za wykonie przedmiotu zamówienia, zostaną przyznane na podstawie treści oferty według 
następującej punktacji: 

1) termin płatności 7 dni  – 5 pkt. 

2) termin płatności 14 dni  – 10 pkt  

3) termin płatności 21 dni – 15 pkt 

4) termin płatności 28 dni  – 20 pkt 

 
Liczby punktów otrzymane za kryterium cena oraz termin płatności, po zsumowaniu stanowić będą 
końcową ocenę oferty. 

Wybrana zostanie oferta tego wykonawcy, która uzyska łączną najwyższą liczbę punktów (max. 100 
pkt). 
 
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 
taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą 
ceną.  

10. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 
 



 
Projekt „Otuleni wsparciem – osiągamy sukcesy” RPLD.11.01.03-10-0007/19 

 

  

 

1. Oferty spełniające wymagania niniejszego zapytania ofertowego zostaną ocenione przez 

Zamawiającego zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny. 

2. W przypadku, gdy dla Zamawiającego oferta nie będzie zrozumiała może on się zwrócić do 

Wykonawcy o dodatkowe wyjaśnienia lub doprecyzowanie oferty. 

3. Oferta zostanie odrzucona, jeśli: 

a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego, 
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 
c) jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa, 
d) jest niekompletna (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach, brak 

kompletnych danych w załącznikach), 
e) jeżeli będzie ona zawierała cenę brutto wyższą niż kwota, którą dysponuje Zamawiający 

na realizację usługi, 
f) gdy cena zaproponowana przez wykonawcę okaże się rażąco niska. 

 
Z tytułu odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie przeciw Zamawiającemu. 
 
Wykonawca zostanie mailowo poinformowany, iż jego oferta jest najkorzystniejsza. 
 
11. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM: 
 
Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: Agnieszka Kucharska, tel. 608 431 080, email: 
a.kucharska@pm206.elodz.edu.pl, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. 
 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
 
Zamawiający dopuszcza zmianę treści zawartej umowy w zakresie jej realizacji pod warunkiem, że 

wystąpią czynniki zewnętrzne niezależne od Zamawiającego i Zleceniobiorcy, które nie pozwalają na 

prawidłowe i terminowe wykonanie usługi, pojawią się nieprzewidziane oraz niezawinione przez 

Zamawiającego lub Zleceniobiorcę okoliczności powodujące, iż realizacja Projektu nie może być 

kontynuowana. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy w zakresie zmiany terminów 

płatności w przypadku konieczności dokonania zmiany wynikającej z realizacji Projektu. 

 
 
Załączniki: 
 
Załącznik 1. Wzór oferty 
Załącznik 2. Oświadczenie Oferenta 
Załącznik 3. klauzula informacyjna 
 


