
 
 Poznań, 29.09.2021 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

W związku z realizacją projektu B+R w ramach Umowy o wsparcie nr SUBA/UW/02/2021 (powierzenie 
grantu) zawartej w Poznaniu w dniu 27 kwietnia 2021r. pomiędzy Sentimenti spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w 
Warszawie i Speedup Bridge Alfa Asi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu 
dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działania 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy 
kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez 
fundusze typu proof of concept – BRIDGE Alfa.  
 
 
 

I. Nazwa i adres Zamawiającego 
 

Sentimenti Sp. z o.o. 
ul. Krzywa 9 
60-118 Poznań 
NIP 9721282039 
REGON 368937240 
 

II.Przedmiot i cel zamówienia: 
 
1.Przedmiotem i celem zamówienia jest podjęcie współpracy z programistą - Java Developer 
(Senior/Tech Lead). 
2. Zakres obowiązków wykonawcy: 

• Samodzielna implementacja określonych funkcjonalności systemu na wskazanej platformie 

programistycznej (języku, środowisku). 

• Tworzenie i rozbudowywanie API umożliwiającego korzystanie z systemu. 

• Tworzenie i rozbudowa baz danych. 

• Tworzenie dokumentacji projektowej. 

• Tworzenie algorytmów związanych z kontekstowym zarządzaniem transakcjami pod kątem 
budowania mechanizmów integrujących systemy. 

• Implementacji procesów strumieniowych i składowania danych kolekcjonowanych oraz 
przygotowania proof-of-concept oprogramowania potwierdzającego możliwość spełnienia 
założonych celów w kontekście rodzaju procesów, interfejsów oraz ilości przetwarzanych 
operacji. 

• Tworzenia scenariuszy i narzędzi testowych do weryfikacji systemu. 

• Prowadzenie prac rozwojowych w zakresie tworzenia i analizy kodów niezbędnych do 
funkcjonowania systemu w obszarze procesów strumieniowych i kolekcjonowania danych 
niezbędnych do działania mechanizmów AI oraz integracji z systemami zewnętrznymi. 

• Budowanie środowiska w chmurze. 

• Opracowanie systemu raportowania. 

• Rzetelna, efektywna i terminowa, zgodna z wymogami projektowymi realizacja przedmiotu 
zamówienia. 



 
 
3. Wymiar zaangażowania czasowego: 168 roboczogodzin miesięcznie. 
4. Świadczenie przez Wykonawcę usług programistycznych będzie się odbywało poprzez 
zaangażowanie w ramach umowy o pracę / umowy cywilnoprawnej / umowy o współpracy.  
 
KOD CPV:  
 
72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i 
wsparcia 
72246000-1 Usługi doradcze w zakresie systemów 
72245000-4 Usługi analizy systemów kontraktowania oraz programowania 
72244000-7 Usługi prototypowania 
72243000-0 Usługi programowania 
72242000-3 Usługi modelowania projektu 
72241000-6 Usługi specyfikacji projektu krytycznego 
72260000-5 Usługi w zakresie oprogramowania 
72250000-2 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów 
72240000-9 Usługi analizy systemu i programowania 
72230000-6 Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania 
72220000-3 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne 
72210000-0 Usługi programowania pakietów oprogramowania 
 
5. Miejsce realizacji zamówienia: 
a. Siedziba Zamawiającego - Sentimenti Sp. z o.o. ul. Krzywa 9, 60-118 Poznań, 
b. Poza siedzibą Zamawiającego, przy wykorzystaniu środków komunikacji telefonicznej oraz 
elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 

III. Tryb zamówienia: 
 
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady 
konkurencyjności. 
 

IV. Termin wykonania zamówienia: 
 
1. Zamówienie będzie zrealizowane w terminie od 07.10.2021r. do 31.01.2022r. na podstawie umowy 
na okres próbny z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia umowy na mocy porozumienia obu stron. 
 

V. Warunki udziału w postępowaniu: 
 
1. Do udziału w postępowaniu dopuszcza się osoby fizyczne oraz podmioty prowadzące działalność 
gospodarczą, dysponującymi osobami posiadającymi niezbędną wiedzę i doświadczenie: 
a. Uzyskany tytuł minimalnie magistra inżyniera nauk technicznych. 
b. Minimum 5 lat doświadczenia jako Java Developer. 
c. Bardzo dobra znajomość programowania w środowisku Java. 
d. Dobrej znajomości takich technologii jak Spring, Hibernate, Git, REST, PostgreSQL, Linux. 
e. Krytyczne myślenie, problem solving i dobra znajomość języka polskiego i języka angielskiego na 

poziomie minimum B2. 
f. Doświadczenie w pracy z jedną z wymienionych technologii: NoSQL, Dockera, AWS, JUnit, JPA, 

Jenkinsa, Maven, Angulara. 
g. Umiejętność wykorzystywania różnych metod obliczeń numerycznych do rozwiązywania 

problemów analitycznych. 



 
h. Umiejętności menadżerskie i proaktywność. 
Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona na podstawie złożonego oświadczenia 
stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zamówienia. Ocena spełniania przedstawionych powyżej 
warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów 
musi jednoznacznie wynikać, iż wykonawca spełnia wymagane warunki. 
2. Z udziału w postępowaniu wyklucza się podmioty:  
a.   w stosunku, do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, 
b. które podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie 
art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
c.   które złożyły nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania. 
3. Warunkiem realizacji zamówienia jest brak powiązań kapitałowych i osobowych między 
Zamawiającym i Wykonawcą. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne 
powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane  z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w 
szczególności na:  
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej 
(rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 
Ocena spełniania warunków będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia stanowiącego 
Załącznik nr 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków przez oferenta. 
4. Zamawiający zastrzega możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco 
niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty 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, w szczególności 
jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. 
Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących 
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, będzie brał 
pod uwagę czynniki obiektywne, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, 
wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne 
dla Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do 
tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że 
oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że 
oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny leży po stronie Wykonawcy. 
5. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta wykonawcy, który: 
a. złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego Zapytania ofertowego pod względem merytorycznym, 
a niezgodność ma charakter istotny 
b. złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wskazanych przez 
Zamawiającego 
c. przedstawi nieprawdziwe informacje 
d. nie spełnia warunków udziału w postępowaniu 
e. złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę. 
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
 



 
VI. Opis kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: 

 
1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium przypisując mu 
odpowiednią wagę procentową: 
 
a. C – Cena wykonania usługi / m-c: 100% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 100) 
b.  P – Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 (100%) 
 
Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:  
P = C  
 
Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad: 
C – cena oferty 
C = (Cm / Cb) x 100  
C - Liczba punktów przyznanych za kryterium ceny  
Cm - Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert  
Cb - Cena analizowanej oferty 
 
2. Cenę wykonania usługi za miesiąc należy wskazać w ofercie odpowiednio: 

• w przypadku osób fizycznych - wartość „brutto brutto” tj. wynagrodzenie brutto i związany z tym 
koszt pracodawcy, 

• w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - cena netto bez podatku 
od towarów i usług VAT. 

3. Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku. 
4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyskała największą liczbę punktów. 
Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na taką samą liczbę punktów u kilku 
Wykonawców, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
5. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje oferentowi, który uzyskał 
największą ilość punktów, zawarcie współpracy na realizację przedmiotu zamówienia. 
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży 
najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych 
na zamówienie. 
 

VII. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania oferty: 
 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 
3. Oferta powinna być sporządzona pisemnie, w języku polskim, ceny w niej zawarte powinny być 
wyrażone w złotych polskich i zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Oferta powinna być 
podpisana osobiście przez osobę, która oferuje samodzielne świadczenie usługi lub osobę 
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem 
rejestracyjnym i wymogami ustawowymi. 
4. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez 
Wykonawcę i dołączone do oferty. 
5. Każdy dokument musi być opatrzony nazwą podmiotu/nazwą firmy, posiadać datę sporządzenia, 
zawierać adres siedziby oferenta. Wszystkie pola z danymi teleadresowymi na składanych wzorach 
dokumentów muszą być wypełnione. 
6. Kompletna oferta musi zawierać:  
a. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków niezbędnych do wykonywania 
przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1, 



 
b. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych stanowiące -  Załącznik nr 2. 
7. Ofertę należy dostarczyć drogą pocztową/kurierem, osobiście lub na e-maila w terminie od dnia 
upublicznienia zapytania ofertowego tj. 06.10.2021r. na adres Zamawiającego tj.: 
Sentimenti Sp. z o.o. 
ul. Krzywa 9 
60-118 Poznań 
kontakt@sentimenti.pl  
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpływu oferty. 
8. Wymagane jest złożenie oferty w opakowaniu uniemożliwiającym jej odczytanie przed otwarciem, 
zaadresowanie na adres Zamawiającego oraz opatrzone hasłem:  

„Oferta - programista . Nie otwierać przed 07.10.2021r.” 

9.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
10.  Ocena ofert nastąpi w terminie do 7 dni od zakończenia postępowania ofertowego. 
11.  Niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania, Zamawiający zamieści informacje o wynikach na 
stronie internetowej Zamawiającego. 
12.  Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o 
terminie i miejscu podpisania umowy. 
13.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający 
może podpisać umowę z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielnie zamówienia uzyskał 
kolejną najwyższą liczbę punktów. 
14.  Zamawiający może zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru, jeżeli cena najkorzystniejszej 
oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
15.  Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 
Zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynie do niego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli 
wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego w terminie późniejszym 
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
rozpoznania. 
16.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych 
omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę. 
17.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli nie złożono żadnej 
oferty niepodlegającej odrzuceniu; cena najkorzystniejszej oferty przekracza możliwości finansowe 
Zamawiającego; postępowanie jest obarczone istotną wadą. Wykonawcom nie przysługują żadne 
roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z 
uprawnień wskazanych w zdaniu poprzednim. 
 

VIII.Warunki zmiany zamówienia: 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zasad współpracy z wybranym w toku postępowania 
Wykonawcą w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zasad współpracy 
z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, w sytuacjach określonych poniżej:  
a. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego 
wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione 
łącznie następujące warunki:  
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w 
szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,  

mailto:kontakt@sentimenti.pl


 
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 
zamawiającego,  
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 
umowie,  
b.  zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:  
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z 
należytą starannością, nie mógł przewidzieć,  
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,  
c.  wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:  
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki 
udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą 
innych istotnych zmian umowy,  
b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; 
w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez 
zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas 
zrealizowanych prac, 
2. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie Zamawiającego wymagających 
akceptacji Instytucji Zarządzającej Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w 
zamówieniu i rezygnacji  z zamówienia lub jego części. 
 

IX. Osoby do kontaktu w sprawie niniejszego zapytania: 
 
Damian Grimling 
e-mail: damian@sentimenti.pl 
 

X.Warunki płatności:  
 
1. Podstawą naliczenia wynagrodzenia będzie prawidłowo sporządzony raport  /  ewidencja czasu 
pracy  przedstawiona przez Wykonawcę  Zamawiającemu w ciągu trzech dni kalendarzowych po 
zakończeniu okresu rozliczeniowego i potwierdzona przez Zamawiającego. 
2. Wynagrodzenie naliczane będzie w zależności od formy zaangażowania Wykonawcy: listą płac / 
rachunkiem / fakturą. 
3. Należność będzie płatna w terminie 10 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego, na konto 
wskazane przez Wykonawcę w fakturze. 
4. Wynagrodzenie Wykonawcy współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  
 

XI. Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
 
Klauzula informacyjna dot. art. 13 oraz atr. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 (RODO) 

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



 
1. Administratorem danych osobowych jest Sentimenti Sp. z o.o. Dane osobowe przetwarzane będą 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na 
realizację dostaw objętych niniejszym Zapytaniem ofertowym; 
2. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja z postępowania; 
3. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych wynika z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia objętego niniejszym Zapytaniem ofertowym; 
4. W odniesieniu do otrzymanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
5. Wykonawca posiada: 
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych go dotyczących; 
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jego danych osobowych; 
c. 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; 
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, 
że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO; 
6. Nie przysługuje Wykonawcy: 
e. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
f.    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
g. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
Powyższe informacje Wykonawca ma obowiązek przekazania wszystkim osobom, których dane 
osobowe przekazane zostaną Zamawiającemu w związku ze złożeniem oferty w odpowiedzi na 
Zapytanie Ofertowe i realizacją zamówienia (np. osobom, których dane służą do wykazania spełniania 
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu czy osób kierowanych do realizacji zamówienia). 

XII. Zastrzeżenia 
 
1. Niniejsze ogłoszenie o zamówieniu nie zobowiązuje Zamawiającego do żadnego określonego 
działania. 
2. Wydanie niniejszego ogłoszenia o zamówieniu nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty 
w całości i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.  
3. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki 
poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmiany całości lub części ogłoszenia o 
zamówieniu. W tej sytuacji Wykonawcy zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert. 
Wykonawcy zostaną powiadomieni o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego. 
5. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 
Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną. 
 

Załączniki: 

Zał. nr 1 – Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków niezbędnych do 
wykonywania przedmiotu zamówienia 
Zał. nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 
 
 
  


