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Ogłoszenie

Numer

2022-38792-111307

Id

111307

Powstaje w kontekście projektu

RPLB.01.02.00-08-0003/19 - Stworzenie w Gorzowie Wielkopolskim inkubatora przedsiębiorczości - Think 
Tank- stanowiącego platformę wsparcia zawierającą zestaw proinnowacyjnych, profesjonalnych usług dla 
lubuskich przedsiębiorstw

Tytuł

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Stworzenie w 
Gorzowie Wielkopolskim inkubatora przedsiębiorczości - 
Think Tank - stanowiącego platformę wsparcia zawierającą 
zestaw proinnowacyjnych, profesjonalnych usług dla 
lubuskich przedsiębiorstw” - zakup, dostawa i montaż 
sprzętu sieciowo-konferencyjnego na potrzeby funkcjonowania 
inkubatora przedsiębiorczości; nr referencyjny: ZK/PN/01/2022

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych w art. 455 ustawy Prawo 
zamówień publicznych.
2. Dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od 
towarów i usług (VAT), w takim przypadku wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie odpowiednio 
zmienione. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do 
części przedmiotu umowy zrealizowanej, po dniu wejścia 
w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części 
przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. Wartość 
wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie 
nowych przepisów.
3. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym terminu realizacji 
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przedmiotu umowy w przypadku;
a) przyczyny będące następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 
b) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, obiektywnie 
niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy, a w szczególności 
okoliczności siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, 
którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu 
lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, działania osób trzecich 
uniemożliwiające wykonywanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron np. 
pożar, powódź, inne klęski żywiołowe, promieniowanie lub skażenie, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, 
działania wojenne, oraz sytuacji przedłużenia obowiązywania lub konieczności wprowadzenia rozwiązań 
związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych, niezależnych od Wykonawcy, a mających istotny wpływ na wydłużenie okresu 
realizacji umowy, których wystąpienie zostało potwierdzone i zostało zaakceptowane przez Zamawiającego 
- stwierdzenie wpływu w/w okoliczności na termin realizacji przedmiotu umowy nastąpi na podstawie 
dowodów przedłożonych przez Wykonawcę, potwierdzających wpływ w/w okoliczności na należyte 
wykonanie przedmiotu umowy, w tym termin jej realizacji. 
Przedłużenie terminu wykonania umowy może nastąpić o okres trwania tych okoliczności, a jeżeli okres 
ten wywołał kolejne konsekwencje w zakresie terminu wykonania, także o okres niezbędny do zakończenia 
wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.
4. Strony dopuszczają możliwość zmiany producenta lub modelu, typu sprzętu i oprogramowania 
wskazanego w ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik Nr 2 do umowy w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie 
danego modelu, typu sprzętu lub oprogramowania z produkcji przez producenta, a dostępne będzie 
urządzenie (oprogramowanie) o parametrach nie gorszych niż wynikające z umowy, pod warunkiem, że 
cena urządzenia lub oprogramowania nie ulegnie zmianie.
5. Strona umowy występująca o zmianę umowy winna złożyć drugiej stronie umowy wniosek zawierający 
uzasadnienie i dowody wskazujące na zaistnienie okoliczności uzasadniających zmianę umowy.
6. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, strona umowy, która wniosek otrzymała przekaże 
drugiej stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek albo informację o niezatwierdzeniu 
wniosku wraz z uzasadnieniem.
7. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, 
pod rygorem nieważności.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-05-30
1. Zapytanie ofertowe - 30.05.2022 r.
2. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy
3. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań
4. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
5. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o dysponowaniu osobami
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6. Załącznik Nr 5 - Wzór umowy
7. Załącznik Nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2022-05-30

Data ostatniej zmiany

2022-05-30

Termin składania ofert

2022-06-10 14:00:00

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park 
Naukowo-Przemysłowy Sp. z o.o.
Teatralna 49
66-400 Gorzów Wielkopolski
NIP: 5993168717

Osoby do kontaktu

Justyna Kmietowicz
tel.: 957817084
e-mail: biuro@gotechnology.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Zakup, dostawa i montaż sprzętu sieciowo-konferencyjnego

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE
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Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne

Opis

TRYB ZAMÓWIENIA, PODSTAWA PRAWNA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zasady konkurencyjności - 
pkt. 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 
- 2020. 
2. Zamówienie związane jest z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
- Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka i Innowacje”, Działanie 1.2. „Rozwój 
przedsiębiorczości”, pn. „Stworzenie w Gorzowie Wielkopolskim inkubatora przedsiębiorczości 
- Think Tank - stanowiącego platformę wsparcia zawierającą zestaw proinnowacyjnych, 
profesjonalnych usług dla lubuskich przedsiębiorstw”.
3. Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.) - wyłączenie zgodnie z brzmieniem art. 2 ust 1 pkt 1 
ustawy.
4. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeur-
opejskie.gov.pl/ oraz https://www.e-bip.org.pl/gotparknp/

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż sprzętu sieciowo-konferencyjnego wraz z 
systemem do zarządzania i sterowania na potrzeby funkcjonowania inkubatora przedsiębiorczości 
w zakresie:
1) SYSTEM DO STEROWANIA AV Z PANELEM DOTYKOWYM - 1 szt. 
2) EKRAN ELEKTRYCZNY PODSUFITOWY ZE STEROWANIEM RADIOWYM - 1 szt.
3) URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE A3 - 1 szt.
4) MONITOR INTERAKTYWNY Z PODSTAWĄ - 1 szt.
5) TELEWIZOR LED - 2 szt. 
6) PROJEKTOR PRZENOŚNY FULL HD - 6 szt.
7) ZESTAW PROJEKTOR ZE STATYWEM I EKRANEM - 2 zestawy
8) DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE ZAKUPIONEGO SPRZĘTU 
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SIECIOWO-KONFERENCYJNEGO

WIZJA LOKALNA 
1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed złożeniem ofert odbył wizję lokalną na terenie 
realizacji zamówienia, pod rygorem odrzucenia oferty. 
2) Wizję lokalną będzie można odbyć w dniu 06.06.2022 r. o godz. 9:00 na ul. Targowa 9, 66-400 
Gorzów Wlkp. 
3) Dokonanie wizji lokalnej w innym terminie możliwe będzie po wcześniejszym uzgodnieniu, 
e-mail: biuro@gotechnology.pl, osoba do kontaktu Justyna Kmietowicz. Po odbyciu wizji lokalnej 
Wykonawca otrzyma stosowne zaświadczenie oraz zostanie odnotowany na liście Wykonawców, 
którzy odbyli wizję lokalną.

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Wymagana dostawa i montaż sprzętu sieciowo-konferencyjnego na potrzeby funkcjonowania 
inkubatora przedsiębiorczości w terminie 2 miesięcy od daty podpisania umowy.

OFERTY CZĘŚCIOWE ORAZ ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE I DODATKOWE
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych i wariantowych oraz zamówienia 
uzupełniającego i dodatkowego.
Ze względu na zasadniczą formę prowadzenia projektu nie dopuszcza się składania ofert 
częściowych, tzn. Wykonawca musi przedstawić ofertę na cały zakres.

WADIUM
Zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium.

ZALICZKI 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ust. 
10 zapytania ofertowego z dnia 30.05.2022 r. oraz w Załączniku Nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia, 
które stanowią obowiązujące załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów techniczno-jakościowych oferowanego sprzętu 
sieciowo-konferencyjnego, zawartych w Załączniku Nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia, każdy 
z Oferentów jest zobowiązany załączyć do oferty stosowną dokumentację, na podstawie której 
Zamawiający dokona oceny i potwierdzi zgodność 
z wymaganiami.
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UWAGA Nr 1: 
Jeżeli udostępniona w ramach niniejszego postępowania dokumentacja wskazywałaby 
w odniesieniu do sprzętów/materiałów/rozwiązań znaki towarowe, normy, patenty 
lub pochodzenie, to zgodnie z przepisami Zamawiający dopuszcza zaoferowanie 
sprzętów/materiałów/rozwiązań równoważnych. Sprzęt/materiały/rozwiązania pochodzące od 
konkretnego producenta określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą 
odpowiadać sprzęt/materiały/rozwiązania oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione 
wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią jedynie wzorzec, przykład jakościowy 
przedmiotu zamówienia, a to oznacza, że Zamawiający dopuszcza sprzęt/materiały/rozwiązania 
o parametrach jakościowych i cechach użytkowych równoważnych, tj. nie gorszych niż parametry 
wskazanego sprzętu/materiału/rozwiązania, 
i uzna każdy sprzęt/materiały/rozwiązanie o wskazanych lub lepszych parametrach. W przypadku 
zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność 
zastosowanych rozwiązań i ciężar udowodnienia, że sprzęt/materiały/rozwiązanie jest równoważny 
w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

UWAGA Nr 2:
Oferenci mogą zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem w zakresie niniejszego 
zapytania ofertowego oraz jego dokumentacji, dotyczącym realizacji planowanego 
zamówienia oraz spraw formalnych. Pytanie należy zamieścić na bazie konkurencyjności 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Oferenci mogą zadawać pytania od 30.05.2022 r. do 08.06.2022 r. do godz. 14:00. 
Zamawiający opublikuje treść wyjaśnień na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeur-
opejskie.gov.pl/ bez wskazania źródła zapytania, pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane 
do Zamawiającego przed upływem w/w wyznaczonego terminu na składanie pytań.

SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. 
Oferta musi zostać podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania ofert w imieniu 
Oferenta.
Zamawiający może wezwać Oferentów do uzupełnienia brakujących dokumentów (z wyłączeniem 
załącznika Nr 1). Jeśli Oferent w ciągu pięciu dni roboczych od zawiadomienia nie dośle brakujących 
dokumentów/informacji jego oferta zostanie odrzucona i pozostawiona bez rozpatrzenia. 
Uzupełnienia te nie mogą wpłynąć na treść/założenia przedstawione w pierwotnej Ofercie, w 
przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona.
2. Oferty można składać za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności, drogą pocztową, pocztą 
kurierską, osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 
biuro@gotechnology.pl
3. W przypadku składania oferty drogą pocztową, pocztą kurierską lub osobiście, oferta powinna 
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zostać dostarczona w zaklejonym opakowaniu z wyraźnym oznaczeniem:
Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Stworzenie w Gorzowie Wielkopolskim inkubatora 
przedsiębiorczości - Think Tank - stanowiącego platformę wsparcia zawierającą zestaw 
proinnowacyjnych, profesjonalnych usług dla lubuskich przedsiębiorstw” - zakup, dostawa i montaż 
sprzętu sieciowo-konferencyjnego na potrzeby funkcjonowania inkubatora przedsiębiorczości; nr 
referencyjny: ZK/PN/01/2022  
Oferty powinny zostać dostarczone na następujący adres:
Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o. o.
Stanowice 29
66 - 450 Bogdaniec
4. Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 10.06.2022 r. do godz.: 14:00 (liczy się data 
i godzina doręczenia, dotyczy to wszystkich dopuszczonych form składania ofert).
5. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie 
komunikował się z Wykonawcami
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez 
Strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:
- elektronicznie na adres e-mail: biuro@gotechnology.pl;
- za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności znajdującej się pod adresem: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Osoba upoważniona do udzielania wyjaśnień:
Justyna Kmietowicz
e-mail: biuro@gotechnology.pl
6. Okres związania z ofertą
30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert, o którym mowa powyżej w pkt. 4.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.
7. Dodatkowe warunki:
- Cena oferty uwzględniająca wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z 
wyodrębnieniem należnego podatku VAT jeżeli występuje;
- Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia;
- Cena może być tylko jedna za zaoferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości 
cen;
- Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę;
- Cena nie może ulec zmianie w górę przez okres ważności oferty i związania ważności umowy;
- Zamawiający nie przewiduje kosztów udziału w postępowaniu, a ewentualne koszty związane z 
przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę;
- Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę;
- Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 
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treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zostało to określone w 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020 
podrozdział 6.5.2 pkt. 22;
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania 
przyczyny, na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy z Wykonawcą.
8. Pozostałe informacje
Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów 
szczegółów oferty, w szczególności danych na podstawie, których Zamawiający dokonał wyboru. 
Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podane do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu 
zamówienia i powinien zastrzeżenie to przedstawić w ofercie.

INFORMACJE DODATKOWE
Zawiadomienie o wyniku Postępowania. Podpisanie umowy.
1. Informacja o wyniku Postępowania zostanie opublikowana w Bazie konkurencyjności.
2. Umowa zostanie podpisana z Oferentem, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą 
zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego.

Kody CPV

30200000-1 Urządzenia komputerowe
30231000-7 Ekrany i konsole komputerowe
30232100-5 Drukarki i plotery
30236000-2 Różny sprzęt komputerowy
32232000-8 Sprzęt wideokonferencyjny
32322000-6 Urządzenia multimedialne
32324300-3 Urządzenia telewizyjne
32324600-6 Telewizory cyfrowe
32420000-3 Urządzenia sieciowe
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32573000-0 Komunikacyjny system sterowania
38652100-1 Projektory
38652120-7 Projektory wideo
42961000-0 System sterowania i kontroli

Miejsca realizacji

cała Polska

Kraj

Polska

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Potencjał techniczny

Opis

W postępowaniu mogą brać udział wszystkie podmioty posiadające odpowiednie zasoby techniczne, 
umożliwiające realizacje przedmiotu zapytania ofertowego.

Ocena warunku wg formuły spełnia-nie spełnia.
Należy wypełnić i dołączyć Załącznik do formularza oferty.

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

W postępowaniu mogą brać udział wszystkie podmioty, które znajdują się w sytuacji ekonomicznej i 
finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia i nie są wobec 
nich prowadzone postępowania upadłościowe lub likwidacyjne.

Ocena warunku wg formuły spełnia-nie spełnia.
Należy wypełnić i dołączyć Załącznik do formularza oferty.

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis
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W postępowaniu mogą brać udział wszystkie podmioty posiadające odpowiednie zasoby kadrowe, 
umożliwiające realizacje przedmiotu zapytania ofertowego.

Ocena warunku wg formuły spełnia-nie spełnia.
Należy wypełnić i dołączyć Załącznik do formularza oferty.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

W postępowaniu mogą brać udział wszystkie podmioty, które nie są powiązane z Zamawiającym
osobowo lub kapitałowo i nie podlegają wykluczeniu.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą, polegające na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub 
nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- 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.

Ocena warunku wg formuły spełnia-nie spełnia.
Należy wypełnić i dołączyć Załącznik do formularza oferty.

W przypadku, gdy Oferent nie spełni, któregoś z w/w warunków, zostaje on wykluczony
z udziału w dalszym postępowaniu.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Wraz z Formularzem ofertowym (Załącznik Nr 1), każdy z Oferentów jest zobowiązany do złożenia 
następujących oświadczeń i dokumentów: 
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym i nie podleganiu 
wykluczeniu 
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
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Zaparafowany Załącznik Nr 5: Wzór umowy 
Załącznik Nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 7 - Aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców albo aktualne zaświadczenie 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert 
Załącznik Nr 8 - Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania, 
o ile nie wynika ono z przedłożonych dokumentów rejestrowych lub ewidencyjnych (w przypadku 
pełnomocnika - pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub poświadczone notarialnie - 
jeżeli dotyczy

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich 
znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty:

C - Cena brutto realizacji całości zamówienia - waga 80%
G - gwarancja - waga 20%

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Szczegółowy opis przyznawania punktów za kryterium C - Cena brutto realizacji całości zamówienia - waga 
80%, został zamieszczony w VI. KRYTERIUM WYBORU zapytania ofertowego z dnia 30.05.2022 r., który 
stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

Czy kryterium cenowe?
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NIE

Opis

Szczegółowy opis przyznawania punktów za kryterium G - gwarancja - waga 20%, został zamieszczony w 
VI. KRYTERIUM WYBORU zapytania ofertowego z dnia 30.05.2022 r., który stanowi załącznik do niniejszego 
zapytania.

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Łączna liczba punktów
Przyznając łączną liczbę punktów Zamawiający będzie posługiwał się wzorem:
P = C + G
- C liczba punktów uzyskana za cenę
- G liczba punktów uzyskana za gwarancję

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2022-05-30 - data opublikowania
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-> 2022-06-10 14:00:00 - termin składania ofert

-> ????-??-?? - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


