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ZAPYTANIE OFERTOWE 

z dnia 20  października 2022 r., nr ref.: 1/10/2022 

Dostawa sprzętu komputerowego  

(dalej jako Zapytanie) 

 

I. Informacje wprowadzające 

1. Zamawiający – Grandmetric Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w niniejszym postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. Postępowanie ma na celu wybór Wykonawcy zamówienia, którego 

przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w Rozdziale II Zapytania. 

2. Przedmiot zamówienia jest objęty dofinansowaniem na podstawie umowy nr 

CYBERSECIDENT/487845/IV/NCBR/2021 w ramach IV konkursu w ramach Programu Badań 

Naukowych i Prac Rozwojowych CyberSecident – Cyberbezpieczeństwo i eTożsamość, projekt 

„Zaawansowane metody i techniki wykrywania i przeciwdziałania atakom na infrastrukturę 

dostępową i aplikacje sieci 5G” (dalej jako Umowa o dofinansowanie lub Projekt). 

3. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z § 10 ust. 6 Umowy o dofinansowanie – Konkurencyjność 

wydatków, na zasadach określonych w Zapytaniu. 

4. Dane Zamawiającego:  

Grandmetric Sp. z o.o.  

ul. Metalowa 5  

60-118 Poznań 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod 

numerem 0000569722, NIP: 7792433527, wysokość kapitału zakładowego: 40 000 złotych 

 

II. Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia objętego Zapytaniem jest dostawa sprzętu komputerowego, którego 

szczegółowa specyfikacja techniczna została opisana w opisie przedmiotu zamówienia (dalej jako 

OPZ), stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania.  

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery części: 

1) Cześć 1: Macierz dyskowa, 

2) Cześć 2: Serwery, 2 sztuka, rack, pod środowisko wirtualne,  

3) Część 3: Sieć, urządzenia Core, 2 sztuki dla redundancji, 

4) Cześć 4: Sieć, urządzenia Firewall, 2 sztuki do pracy w klastrze 

Wykonawcy mogą złożyć ofertę odpowiednio na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia.  

3. W przypadku, gdy w OPZ podane są normy, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy 

odniesienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających (zamówień 

polegających na powtórzeniu podobnych dostaw). 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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III. Warunki udziału w Postępowaniu oraz przesłanki wykluczenia Wykonawcy z Postępowania 

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

1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, 

2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

3) nie podlegają wykluczeniu z Postępowania na postawie przesłanek wskazanych w pkt 2 poniżej. 

2. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 i 2142) lub w 

art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 

463, 583 i 974), 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 

pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu 

karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające 

na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 

2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),  

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo 

przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, 

lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

− lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 

spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 

w ppkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 

zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, chyba że Wykonawca przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z 

odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca 

zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w 
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szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, 

że przygotowali te oferty niezależnie od siebie;  

5) jeżeli doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego 

Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 

wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

6) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 

likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 

zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 

przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

7) o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego tj.:  

a) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 

listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy;  

b) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 

2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem 

rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji 

w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 

3 w/w ustawy;  

c) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot 

wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 

269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 

r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 

o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy;  

osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie przesłanek, o których mowa w lit. 

a-c powyżej, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia 

publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

podlegają karze pieniężnej – karę pieniężną nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, 

w drodze decyzji, w wysokości do 20.000.000 zł. 

8) Wykonawcę, w przypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na jego powiązania z 

Zamawiającym (osobą prowadzącą postępowanie pod stronie Zamawiającego: Adam 

Kropidłowski, umowa będzie podpisywana zgodnie z zasadami reprezentacji spółki) lub 

członkami konsorcjum będących stroną Umowy o dofinansowanie tj. Wojskowym Instytutem 

Łączności z siedzibą w Zegrzu Południowym, przy ul. Warszawskiej 22A i Politechniką 

Poznańską z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 5 (dalej jako Konsorcjant 

lub łącznie Konsorcjanci). Za Wykonawcę powiązanego uznaje się podmiot: 
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a) powiązany lub będący jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z 

Zamawiającym lub Konsorcjantami w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości,  

b) będący podmiotem pozostającym z Zamawiającym lub Konsorcjantami lub członkami ich 

organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności 

pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do 

drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez 

członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi,  

c) będący podmiotem powiązanym lub podmiotem partnerskim w stosunku do 

Zamawiającego lub Konsorcjantów w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 

651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 

rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej,  

d) będący podmiotem powiązanym osobowo z Zamawiającym lub Konsorcjantami w 

rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.  

3. Dopuszcza się wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia. Podmioty składające 

ofertę wspólnie są zobowiązane udzielić pełnomocnictwa osobie (osobom), która uprawniona 

będzie do reprezentowania wszystkich podmiotów w toku Postępowania oraz do zawarcia Umowy. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia przyjmują solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie Umowy.  

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości korzystania z zasobów podmiotów trzecich w celu 

spełnienia warunków udziału w Postępowaniu.  

 

IV. Dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy wraz z ofertą w celu potwierdzenia 

spełniania wymaganych warunków 

1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w Postępowaniu Wykonawcy zobowiązani  

są dostarczyć następujące dokumenty – podpisane przez osoby uprawnione oświadczenie o braku 

istnienia wobec Wykonawcy podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale III pkt 2 

Zapytania, zgodne z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania,  

należy przedstawić jeden dokument niezależnie od ilości części, których dotyczy oferta. 

2. Jeżeli oferta jest składana wspólnie przez Wykonawców, dokumenty określone w Rozdziale IV pkt 

1 ppkt 2 Zapytania muszą być złożone odrębnie przez każdego z Wykonawców składających 

wspólną ofertę. Pozostałe warunki Wykonawcy muszą spełniać wspólnie. 

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język 

polski.  

4. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający 

przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP 

obowiązujący w dniu publikacji Zapytania na stronie Zamawiającego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych dokumentów po terminie otwarcia ofert. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość uzupełniania braków w ofercie, w tym uzupełniania oferty  

o brakujące oświadczenia i dokumenty, po wyznaczeniu Wykonawcy przez Zamawiającego 
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dodatkowego terminu na ich złożenie. Zamawiający zastrzega, iż może wezwać do uzupełnienia 

braków w ofercie tylko tego Wykonawcę, którego oferta jest najkorzystniejsza. 

 

V. Kryteria oceny ofert  

1. Zamawiający będzie dokonywał wyboru najkorzystniejszej oferty, odrębnie dla każdej z części,  

o których mowa w Rozdziale II pkt 2, stosując wskazane w pkt 2 kryteria oceny ofert. 

2. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów 

oceny oferty:  

1) Cena – 60 %, 

2) Czas dostawy – 20 %: 

3) Wsparcie serwisowe dla dostarczonego sprzętu – 20 % 

3. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:  

1) liczba punktów uzyskanych w kryterium Cena, odrębnie dla każdej części przedmiotu 

zamówienia, będzie obliczona wg następującego wzoru: 

C = C(min)/C(w)*60 

gdzie:  

C   – liczba punktów zdobytych w kryterium „Cena”  

C(min)  – najniższa cena za wykonanie zlecenia ze wszystkich złożonych ofert 

C(w)  – cena zaproponowana przez Wykonawcę 

Wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z 

zasadami matematycznymi.  

2) liczba punków uzyskanych w kryterium Czas dostawy zostanie przyznana w oparciu o 

zadeklarowane w ofercie Wykonawcy czasy dostaw liczone od dnia podpisania umowy, 

odrębnie dla każdej części przedmiotu zamówienia w następujący sposób: 

a) dla Części 1:  

− czas dostawy w terminie do 100 dni od dnia podpisania umowy – 0 pkt  

− czas dostawy w terminie do 75 dni od dnia podpisania umowy – 10 pkt  

− czas dostawy w terminie do 45 dni od dnia podpisania umowy – 20 pkt  

b) dla Części 2:  

− czas dostawy w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy – 0 pkt  

− czas dostawy w terminie do 15 dni od dnia podpisania umowy – 10 pkt  

− czas dostawy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy – 20 pkt  

c) dla Części 3:  

− czas dostawy w terminie do 280 dni od dnia podpisania umowy – 0 pkt  

− czas dostawy w terminie do 200dni od dnia podpisania umowy – 10 pkt  

− czas dostawy w terminie do 120 dni od dnia podpisania umowy – 20 pkt  

d) dla Części 4:  

− czas dostawy w terminie do 280 dni od dnia podpisania umowy – 0 pkt  

− czas dostawy w terminie do 200 dni od dnia podpisania umowy – 10 pkt  

− czas dostawy w terminie do 120 dni od dnia podpisania umowy – 20 pkt  
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Wykonawca jest zobowiązany wskazać termin dostawy niezależnie dla każdej z części 

zamówienia, na które składa ofertę w pełnych dniach.  

Jeżeli Wykonawca nie wskaże terminu dostawy Zamawiający uzna, że intencją Wykonawcy 

było zaoferowanie maksymalnego wymaganego terminu i oferta ta w tym kryterium i w danej 

części otrzyma zero punktów.  

Jeżeli Wykonawca zaoferuje czas dostawy dłuższy niż maksymalny wymagany, Zamawiający 

odrzuci taką ofertę, jako niezgodną z treścią Zapytania.  

3) liczba punków uzyskanych w kryterium Wsparcie serwisowe dla dostarczonego sprzętu, 

zostanie przyznana w oparciu o zadeklarowane w ofercie Wykonawcy czasy (czas reakcji i czas 

naprawy lub wymiany wadliwego komponentu), odrębnie dla każdej części przedmiotu 

zamówienia w następujący sposób: 

a) czas reakcji do 24 h i max. 8 dni robocze na naprawę lub wymianę wadliwego komponentu 

– 0 pkt  

b) czas reakcji do16 h i max. 6 dni robocze na naprawę lub wymianę wadliwego komponentu 

– 10 pkt  

c) czas reakcji do 8 h i max. 4 dni robocze na naprawę lub wymianę wadliwego komponentu – 

15 pkt  

d) czas reakcji do 4 h i max. 2 dni robocze na naprawę lub wymianę wadliwego komponentu – 

20 pkt  

Wykonawca jest zobowiązany wskazać w/w czasy reakcji i naprawy lub wymiany niezależnie 

dla każdej z części zamówienia, na które składa ofertę w pełnych godzinach i dniach roboczych.  

Jeżeli Wykonawca nie wskaże w/w informacji Zamawiający uzna, że intencją Wykonawcy było 

zaoferowanie maksymalnego wymaganego czasu reakcji oraz terminu wymiany wadliwego 

komponentu i oferta ta w tym kryterium i w danej części otrzyma zero punktów.  

Jeżeli Wykonawca zaoferuje czas reakcji, naprawy lub wymiany komponentu dłuższy niż 

maksymalny wymagany, Zamawiający odrzuci taką ofertę, jako niezgodną z treścią Zapytania.  

 

VI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

1. Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej, w formacie PDF, opatrzonej elektronicznym 

podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, na adres e-mail 

adam.kropidlowski@grandmetric.com, do dnia 25 października 2022 r. do godz. 10.00.  

2. Ofertę w formie elektronicznej uznaje się za złożoną w terminie, jeśli przed upływem w/w terminu 

dotrze ona do Zamawiającego, tzn. że będzie miał on możliwość zapoznania się w tym terminie z 

jej treścią – Zamawiający informuje, że ryzyko utrudnień technicznych w związku z wysłaniem 

wiadomości e-mail ponosi Wykonawca, dlatego zaleca się wysłanie oferty z odpowiednim 

wyprzedzeniem i potwierdzenie jej dostarczenia do Zamawiającego. Wysyłając ofertę, 

Wykonawca powinien nadać wiadomości e-mail tytuł: OFERTA na dostawę sprzętu dla Części: ...  
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3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany  

lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem 

terminu składania ofert.  

4. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone według zasad 

obowiązujących przy składaniu oferty. Wiadomość e-mail zawierającą zmienioną ofertę należy 

dodatkowo opatrzyć dopiskiem ZMIANA.  

5. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez oświadczenie umocowanego przedstawiciela 

Wykonawcy, składanego również za pomocą wiadomości e-mail. Wycofanie należy złożyć według 

zasad obowiązujących przy składaniu oferty, przed upływem terminu składania ofert.  

6. Ofertę złożoną po terminie pozostawia się bez dokonywania jej oceny. 

 

VII. Termin wykonania zamówienia 

1. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia odpowiednio dla poszczególnych 

części zamówienia w terminie nie dłuższym niż: 

1) dla Części 1 – 100 dni od dnia podpisania umowy  

2) dla Części 2 – 30 dni od dnia podpisania umowy  

3) dla Części 3 – 280 dni od dnia podpisania umowy 

4) dla Części 4 – 280 dni od dnia podpisania umowy 

przy czym termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2 

Zapytania. 

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu  

i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie oraz zgodnie  

z bezwzględnie wiążącymi przepisami obowiązującego prawa. 

2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 

niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada za koszty 

poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

3. Całość oferty powinna być złożona w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez osobę (lub osoby, jeżeli do 

reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) 

ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią 

załączonego do oferty pełnomocnictwa.  

4. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

1) Formularz oferty sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania,  

2) załączniki w postaci oświadczeń wskazanych w Rozdziale IV Zapytania, 

3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzający, że osoba 

działająca w imieniu Wykonawcy oraz, jeśli dotyczy, odpowiednio w imieniu Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest umocowana do ich reprezentowania,  

4) jeżeli z przedstawionego odpisu z rejestru / zaświadczenia nie wynika w sposób jednoznaczny 

uprawnienie osób podpisujących ofertę, do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające 

to uprawnienie (np. pełnomocnictwo),  
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5) 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 niniejszego 

zamówienia – jeśli dotyczy, 

5. Każdy Wykonawca może przedstawić na każdą z części tylko jedną ofertę obejmującą pełny zakres 

przedmiotu zamówienia dla danej części. 

6. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane  

w formie umożliwiającej zachowanie ich poufności (zaleca się wydzielenie informacji 

zawierających zastrzeżone informacje w osobnym pliku, oznaczone jako TAJEMNICA 

PRZEDSIĘBIORSTWA), wraz z wyraźnym wskazaniem, że informacje w tym zakresie stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa i nie powinny być ujawnione innym Wykonawcom. Zamawiający nie 

ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji, wobec których Wykonawca nie podjął działań 

przedstawionych w zdaniu poprzednim, a także za ujawnienie informacji, w odniesieniu do których 

obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów prawa, orzeczeń sądowych lub decyzji organów 

administracji publicznej, niezależnie od podjęcia przez Wykonawcę działań opisanych w zdaniu 

poprzednim. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na 

włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz na ich 

ujawnienie. Zamawiający zastrzega sobie także prawo zbadania zasadności zastrzeżenia informacji 

jako tajemnicy przedsiębiorstwa, w szczególności poprzez wezwanie Wykonawcy do złożenia 

wyjaśnień w tym zakresie. Wykonawca nie może zastrzec informacji na temat ceny oferty, terminu 

realizacji, oraz deklarowanego czasu reakcji (kryteriów oceny ofert). 

7. Zamawiający uprawniony jest do żądania dodatkowych dokumentów i wyjaśnień dotyczących 

oferty, niezbędnych na etapie oceny i wyboru ofert. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do treści 

oferty, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do przedstawienia oryginałów 

dokumentów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem w formie pisemnej (papierowej). 

 

IX. Wyjaśnianie i zmiany w treści Zapytania 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie lub doprecyzowanie 

treści Zapytania, a Zamawiający jest obowiązany ich udzielić pod warunkiem, że wniosek o 

wyjaśnienie lub doprecyzowanie treści Zapytania wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 

dni przed terminem składania ofert. 

2. Zamawiający udzieli odpowiedzi nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania wniosku,  

o którym mowa w pkt 1, przekazując ją wszystkim Wykonawcom, którym przekazał Zapytanie 

oraz zamieszczając je na stronie internetowej, na której zamieszczone jest Zapytanie, wraz z treścią 

wniosku (bez ujawniania jego źródła), przy czym odpowiedź taka, w tym wszelkie zmiany w treści 

Zapytania, będzie wiążąca dla wszystkich Wykonawców. 

3. W uzasadnionych wypadkach, w związku z istotną zmianą treści Zapytania, Zamawiający może 

zmienić termin składania ofert. 

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków  

o wyjaśnienie lub doprecyzowanie treści Zapytania, o którym mowa w pkt 1.  

 

X. Termin związania ofertą 

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

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą. 

 

XI. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 

2. Wszelkie podane w ofercie ceny muszą być wyrażone w złotych polskich, z dokładnością 

maksymalnie do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania 

Zapytania oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz 

zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.  

3. Cena za realizację przedmiotu zamówienia jest ostateczna, obejmuje wszystkie koszty 

Wykonawcy, w tym podatek VAT. 

 

XII. Sposób oceny ofert  

1. Zamawiający dokona weryfikacji ofert, odrębnie dla każdej z części, których dotyczy dana oferta, 

badając czy oferty nie podlegają odrzuceniu. 

2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

1) jej treść nie odpowiada Zapytaniu,  

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

nieuczciwej konkurencji, 

3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, a Wykonawca będąc 

uprzednio wezwany do złożenia wyjaśnień w tym zakresie nie wykazał, że cena zawarta  

w ofercie jest realna, albo nie złożył wyjaśnień we wskazanym przez Zamawiającego terminie, 

4) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu, 

5) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 

6) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

3. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian 

w treści oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

4. Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi 

wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie  

z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 

Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących 

wyliczenia ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli 

dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco 

niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
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XIII. Wybór oferty, zawiadomienie o wyniku postępowania oraz formalności przed zawarciem 

umowy  

1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę zgodną z opisem przedmiotu zamówienia, złożoną 

przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału w Postępowaniu w oparciu o ustalone  

w Zapytaniu kryteria oceny. 

2. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych  

z Wykonawcami, którzy złożyli oferty, przy zachowaniu zasady uczciwej konkurencji i 

równego traktowania Wykonawców. 

3. Po dokonaniu oceny ofert Zamawiający informuje Wykonawców, którzy złożyli ofertę,  

o wybranej ofercie dla każdej z części i zamieszcza informację na stronie internetowej, na której 

zamieszczone jest Zapytanie. 

4. Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o jego wykluczeniu z Postępowania lub o odrzuceniu jego 

oferty, podając uzasadnienie dla dokonania tej czynności. 

 

XIV. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium: 

2. Zamawiający odstępuje od żądania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

XV. Określenie warunków umowy i jej istotnych zmian umowy  

1. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania. 

2. Wzór umowy nie podlega zmianom i negocjacjom, z wyłączeniem jedynie zmian koniecznych  

do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą lub zmian wynikających z udzielenia odpowiedzi na 

wnioski o wyjaśnienie treści Zapytania wniesione przez Wykonawców zgodnie z Rozdziałem IX, 

a także zmian niezbędnych w przypadku konieczności dostosowania umowy do danej części lub 

podpisania jednej umowy dla więcej niż jednej części, zgodnie z pkt 8 poniżej. 

3. Zamawiający zastrzega, że umowa w przedmiocie udzielenia zamówienia zostanie zawarta  

z chwilą podpisania umowy, a nie wyboru oferty Wykonawcy 

4. Zamawiający zawrze dla każdej z części odrębną umowę, jednak w przypadku wyboru oferty 

jednego Wykonawcy dla obu części, Zamawiający może podpisać jedną Umowę. 

5. Zamawiający nie przewiduje zmian zawartej umowy.  

 

XVI. Unieważnienie postępowania 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia Postępowania bez wybrania którejkolwiek 

z ofert, bez podania przyczyny, zarówno dla całości postępowania, jak i wybranych części. 

2. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania przez 

Zamawiającego. 

 

XVII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  

1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Adam 

Kropidłowski/ adres e-mail: adam.kropidłowski@grandmetric.com / tel.: 61 271 04 43 

2. Formą komunikacji w Postępowaniu jest forma elektroniczna, z zastrzeżeniem zapisów Rozdziału 

VIII pkt 7 Zapytania.  
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XVIII. Postanowienia końcowe 

1. Z tytułu niewybrania lub odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciw 

Zamawiającemu. 

2. Wykonawcom jak i Zamawiającemu przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 

obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 

Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1360, dalej jako KC).  

3. W sprawach nieuregulowanych w Zapytaniu mają zastosowanie przepisy KC. 

 

XIX. Klauzula informacyjna z art. 13 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): 

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", Zamawiający informuje, że:  

a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grandmetric Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 

60-118 Poznań; 

b. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia; 

c. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Umowę o dofinansowanie;   

d. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Umową o dofinansowanie przez 

okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu będącego przedmiotem Umowy o 

dofinansowanie; 

e. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem umownym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Umowy o 

dofinansowanie i Zapytania;   

f. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

g. posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani 

zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Umową o dofinansowanie i Zapytaniem oraz nie może naruszać 

integralności protokołu postępowania oraz jego załączników); 

− 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);   



 

 

 

12 

 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

h. nie przysługuje Pani/Panu: 

− 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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO.  

 

XX. Wykaz załączników do Zapytania 

1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty  wraz ze specyfikacją sprzętową 

2. Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia dotyczącego podstaw wykluczenia z postępowania 

3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy 

4. Załącznik nr 4 – OPZ  

 

 

 

 


