
 
 

 
 

Warszawa, dn. 21.08.2017r.  

 

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E  

 

 

Nazwa Zamawiającego MAWIT DRUK WITOLD JAWORSKI 

Adres Zamawiającego UL. SKARBKA Z GÓR 132A/12, 03-287 WARSZAWA 

NIP 5251936925 

Tel. 501617895 

Strona internetowa http://www.mawitdruk.pl 

 

w związku z realizacją projektu pn.  

”Zlecenie prac B+R celem opracowania nowego produktu dedykowanego branży informatycznej 

ukierunkowanej na obsługę podmiotów zajmujących się sztuką” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności 

badawczo – rozwojowej w gospodarce  Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przez 

 

MAWIT DRUK WITOLD JAWORSKI 

 

zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wykonania usługi B+R w zakresie stworzenia projektu technicznego 

 i projektu funkcjonalnego systemu obsługi sprzedaży wytworów artystycznych 

 

I. WPROWADZENIE 

 

1. Postępowanie niniejsze toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem obowiązującej zasady 

konkurencyjności z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, 

efektywności, jawności i przejrzystości. 

2. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 

publicznych, zwanych dalej „ustawą”. 

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

4. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza równowartości w złotych 209.000 euro.  

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze 
 

Rodzaj zamówienia: usługa 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

Zlecenie usługi B+R celem opracowania innowacyjnego rozwiązania w postaci projektu technicznego 

i projektu funkcjonalnego systemu obsługi sprzedaży wytworów artystycznych, które stanowić będzie 

podstawę do stworzenia oprogramowania przez firmę informatyczną, które na bazie udzielonej licencji 

zapewniającej dostęp do projektu technicznego i funkcjonalnego będą mogły stworzyć rozwiązanie oraz 

wdrożyć do swojej oferty w postaci gotowego systemu informatycznego. System sprzedaż jest 

analogiczny do stosowanego przez biura architektoniczne, które opracowując autorskie projekty np. 

domów jednorodzinnych sprzedają licencję do danego projektu osobom planującym budowę domu. 

Dokumentacja projektowa zostanie zaoferowana w postaci opłat licencyjnych firmom informatycznym 

obsługującym podmioty zajmujące się sztuką.  

 

Sama idea rozwiązania zakłada stworzenie sieci powiązań pomiędzy przedsiębiorcą zajmującym się 

sztuką, a firmami z tego rynku, przede wszystkim galeriom sztuki, a także samym artystom. W tym 

aspekcie kluczowym elementem jest system, który stanowić będzie narzędzie służące do promocji i 

sprzedaży dzieł sztuki i innych wytworów artystycznych. Docelowo możliwe byłoby stworzenie portalu 

typu B2B, oferującego bogatą ofertę oryginalnych obrazów i reprodukcji wraz z domem aukcyjnym i 



 
 

 
 

funkcjonalnościami bezpośredniej konwersji na produkty dodatkowe np. puzzle. Zaplanowane 

rozwiązania umożliwiałyby sukcesywne poszerzanie jej o nowe produkty związane ze sztuką, w tym 

przykładowo konkretnego artysty – między innymi puzzle, książki, albumy, itp.  

 

Podstawowym założeniem jest zatem opracowanie sytemu informatycznego w formie platformy 

przetwarzającej znaczną ilość danych i obejmującej jak największą ilość artystów, zarówno polskich, 

jak i zagranicznych. Produkt, który zostanie opracowany powinien posiadać funkcjonalności 

pozwalające na szeroką współpracę z szeregiem użytkowników w roli partnerów tj. galeriami sztuki, 

które będą zainteresowane oferowaniem swoim klientom produktów umieszczonych na platformie. Do 

tej grupy zostanie także skierowany szereg użytecznych funkcjonalności narzędzi promocji sprzedaży 

produktów własnych według schematów działania opracowanych w ramach platformy. Istotnym 

elementem jest zastosowanie mechanizmów, które zapewnią możliwość zindywidualizowanego 

podejścia do każdego partnera.  

Otwarta architektura systemu zapewni możliwość zastosowania zindywidualizowanych funkcjonalności 

dedykowanych unikalnym potrzebom danego partnera. Rozwiązanie, które zostanie opracowane 

zleconej usługi B+R będzie realizować następujące elementy i funkcjonalności:  

 Platforma sprzedażowa produktów on-line z możliwie rozbudowanym systemem konfiguracji 

oferty produktów, otwartym systemem płatności on-line (możliwość dołączenia dowolnego 

usługodawcy), rozbudowany system raportowania i analizy sprzedaży. Obszar ten umożliwiałby 

także integrację kurierów oraz planowanie wysyłki. 

 System afiliacyjny, umożliwiający stworzenie dowolnej wielkości sieci afiliantów, z możliwością 

pełnej konfiguracji dostępu do informacji dla poszczególnych afiliantów (możliwość 

przyporządkowania poszczególnych grup produktów do konkretnych afiliantów), funkcja ustalania 

indywidualnych procentowych lub kwotowych stawek afiliacyjnych dla poszczególnych 

afiliantów, opcja konfiguracji czasu działania poszczególnych zdarzeń afiliacyjnych np. 

potencjalny klient, który dotarł na stronę internetową objętą systemem afiliacyjnym, przy pomocy 

indywidualnego linku referencyjnego umieszczonego na stronie afilianta, jeżeli dokona zakupu na 

tej stronie w okresie 7 dni od pierwszego wejścia na stronę, jest przypisywany afiliantowi jako 

dokonana sprzedaż i od tej sprzedaży naliczana jest ustalona z afiliantem prowizja. Zdarzenia te 

powinny być rejestrowane i zapisywane w systemie on-line, do którego miałby dostęp afiliant i 

administrator systemu afiliacyjnego.  

 Zautomatyzowany system, który z opisów produktów wprowadzanych w systemie, tworzyłby 

automatycznie opisy poszczególnych podstron w postaci przyjaznych linków dla wyszukiwarek 

internetowych. W przypadku wprowadzenia nieodpowiedniego opisu produktu, informowałby o 

tym jakie poprawki należy zastosować w opisie aby był on optymalny pod kątem pozycjonowania.  

 Zautomatyzowany system magazynowo księgowy, umożliwiający szczegółowe raportowanie 

stanów magazynowych, z opcją powiadomień o wyczerpywaniu się zasobów poszczególnych 

produktów oraz system automatycznego wystawiania dokumentów sprzedaży na poziomie 

administrator systemu - partner oraz na poziomie administrator systemu lub partner - docelowy 

klient. Należy wskazać, iż opisany wyżej produkt będzie stanowił innowację na rynku polskim 

oraz w branży związanej ze sztuką plastyczną. Będzie to nowe, jak dotąd nieoferowane 

rozwiązanie, które pozwoli zwiększyć efektywność transakcji przeprowadzanych na wskazanym 

rynku. Potencjał rozwiązania wynika także z istnienia korzystnych uwarunkowań, które związane 

są ze stabilnym rozwojem branży związanych ze sztuką i liczby potencjalnych odbiorców.  

  

Zlecenie usługi B+R składa się z dwóch zadań:  

 

Zadanie 1 Opracowanie nowego produktu - dokumentacja techniczna systemu zarządzania 

sprzedażą wytworów artystycznych - w ramach zadania zostanie opracowany projekt techniczny 

wynikający z działań związanych z opracowaniem innowacyjnego produktu. W wyniku 

przeprowadzonych analiz powstanie dokument, który wraz z dokumentacją projektu funkcjonalnego 

umożliwi stworzenie systemu do zarządzania sprzedażą wytworów artystycznych.  

W tym zakresie w rezultacie wykonanej usługi B+R zostaną pozyskane następujące informacje:  

 identyfikacja elementów systemu,  

 technologie możliwe do zastosowania,  

 architektura systemu,  



 
 

 
 

 podział danych na relacyjne i nierelacyjne, 

 określenie typów danych, 

 klasyfikacja i segregacja typów danych, 

 budowa i atrybuty klas danych, 

 określenie norm składania danych i wybór optymalnego systemu do ich składania, 

 określenie metod analizy danych w narzędziach dostępnych dla klienta; 

 zdefiniowanie metod obróbki danych i sposobów ich przetwarzania, 

 poszukiwanie rozwiązań dla modelu produktu, 

 zaprojektowanie sieci powiązań pomiędzy składowymi produktu, 

 projekt modelu wymiany z systemami zewnętrznymi, 

 zebranie danych o punktach styku pomiędzy użytkownikiem a systemem, wyszczególnienie 

punktów krytycznych, wrażliwych oraz neutralnych, 

 analiza technologii wykorzystywanych do zbierania danych o użytkownikach w systemach 

zewnętrznych, 

 wybór optymalnej techniki normalizacji danych, 

 analiza struktury powiązań pomiędzy uzyskiwanymi danymi, 

 opracowanie logiki struktury bazy danych, 

 analiza możliwości technicznych dla dostępnych protokołów przesyłu danych, 

 analiza dla struktury paczek danych dla przesyłanych informacji, 

 analiza dla zabezpieczeń przesyłanego sygnału, stworzenie logiki powiązań pomiędzy 

poszczególnymi modułami i funkcjami systemu oraz przepływu danych.  

 

Zadanie 2: Opracowanie nowego produktu - dokumentacja funkcjonalna systemu zarządzania 

sprzedażą wytworów artystycznych - w ramach zadania zostanie opracowany projekt funkcjonalny 

wynikający z działań związanych z opracowaniem innowacyjnego produktu. W wyniku 

przeprowadzonych analiz powstanie dokument, który wraz z dokumentacją projektu technicznego 

umożliwi stworzenie systemu do zarządzania sprzedażą wytworów artystycznych.  

W tym zakresie w rezultacie wykonanej usługi B+R zostaną pozyskane następujące informacje:  

Rezultatem usługi będzie: 

 opis funkcjonalności systemu,  

 plan działań w stosunku do każdego z elementów systemu,  

 analiza ruchu w systemach sprzedażowych,  

 budowa modeli i person,  

 projekt funkcjonalności dla poszczególnych gałęzi i końcowych widoków architektury 

systemu,  

 przygotowanie raportów dla prowadzonych działań marketingowych i sprzedażowych,  

 przygotowanie raportu podsumowującego zebrane do tej pory dane na temat użytkowników  

do dalszego wykorzystania w budowie nowych algorytmów, 

 analiza śladów i danych pozostawianych przez użytkowników w systemie i poza nim,  

 wielowymiarowa analiza uzyskanych do tej pory danych,  

 analiza dostępnych bibliotek dla funkcji geometrycznych,  

 zaprojektowanie nowych autonomicznych algorytmów dla procesów obsługi klienta, 

  zaprojektowanie algorytmów dla funkcji matematycznych odpowiedzialnych za rozliczanie 

sprzedaży i promocji dla kontrahentów biznesowych,  

 zaprojektowanie algorytmów tworzących umowy ze zmiennych danych systemowych 

 z kontrahentami biznesowymi,  

 zaprojektowanie algorytmów zbierających dane o użytkowniku i budujące wirtualny profil 

sprzedażowy klasyfikujący użytkownika, 

 opracowanie algorytmów generujących sumy kontrolne, 

 zaprojektowanie funkcji kontrolingowych urządzeń dla zakresów przesyłanych danych, 

 opracowanie algorytmów kontrolujących spójność danych. 

            

Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia:  

1. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesie na Zamawiającego bez ograniczeń czasowych 

i terytorialnych, wszelkich autorskich praw majątkowych do wykonanych prac i ich wyników oraz za 



 
 

 
 

przeniesienie wszelkich praw do wytworzonych dóbr własności majątkowej.  

2. Wykonawca przekaże na własność Zamawiającemu kody źródłowe i skrypty instalacyjne do utworów 

wytworzonych w ramach realizacji Umowy, odpowiednio udokumentowane i opisane, zgodnie ze 

standardami powszechnie uznawanymi i stosowanymi. 

3. Docelowy produkt zostanie przygotowany z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania tj.:  

a) równość w korzystaniu; 

b) elastyczność,  

c) proste i intuicyjne korzystanie; 

d) łatwo dostrzegalne informacje (w instrukcji korzystania); 

e) tolerancja na błędy; 

f) niski poziom wysiłku fizycznego; 

g) wymiar i przestrzeń dla podejścia i użycia; 

h) równoprawnego dostępu do środowiska.  

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. Oferent musi być: uczelnią publiczną, państwowym instytutem badawczym, instytutem PAN lub inna 

jednostką naukową będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa 

w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r., która podlega 

ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo – rozwojowej jednostek naukowych, o którym 

mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), która otrzymała kategorię naukową A+, A albo B o której mowa w art. 42 

ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki, która posiada siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej.     

2. Wykonawca w celu potwierdzenia posiadanego wymaganego statusu oraz kategorii naukowej zgodnie 

z art. 42 ust. 3 stawy o zasadach finansowania nauki jest zobowiązany do wskazania lub przedłożenia 

stosownych dokumentów jednoznacznie wskazujących ich posiadanie.  

3. W obowiązku wykonawcy jest wskazanie lub załączenie (załączenie dot. podmiotów uprawnionych na 

podstawie dokumentów własnych bez możliwości weryfikacji przez Zamawiającego poprzez 

powszechnie dostępne środki, np. sieć Internet) właściwego dokumentu potwierdzającego spełnienie 

warunku udziału w postępowaniu zgodnie z pkt. 1 powyżej, podmiotów uprawnionych do świadczenia 

usługi badawczo – rozwojowej.  

4. Oferent winien posiadać wiedzę i doświadczenie w opracowaniu co najmniej 1 (jednego) prototypu 

rozwiązania informatycznego o wartości na najmniej 100 000,00 netto (sto tysięcy złotych). 

5. Wykonawca w celu potwierdzenia posiadanego doświadczenie jest zobowiązany do złożenia referencji 

lub umów wraz z protokołami odbioru lub innych dokumentów poświadczających prawidłowe 

wykonanie zlecenia.    

IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU  

 

1. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego. 

2. Wypełnione i podpisane Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

z Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.  

3. Parafowany wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.  

4. Dokumenty poświadczające posiadaną wiedzę i doświadczenie w opracowaniu co najmniej jednego 

prototypu rozwiązania informatycznego w postaci referencji lub umów wraz z protokołami odbioru lub 

innych dokumentów poświadczających prawidłowe wykonanie zlecenia. 

5. Zamawiający dokonywać będzie oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału 

w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach i załączonych dokumentach 

wymienionych w Zapytaniu Ofertowym.  

 

V. INFORMACJA DOT. ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH 

 



 
 

 
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak powiązań kapitałowych lub 

osobowych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 

także 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:  

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa; 

 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.  

 

Dokumentem potwierdzającym brak powiązań kapitałowych lub osobowych jest oświadczenie 

Wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku złożenia 

oferty przez Wykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony 

z udziału w postępowaniu.  

 

VI. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

1. Planowany termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia od  listopada 2017r.  

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia nie dłuższy niż 200 dni kalendarzowych.   

3. Szczegółowy harmonogram przeprowadzenia usługi zostanie ustalony przez Zamawiającego 

w konsultacji z wybranym Wykonawcą.  

 

VII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z wagą 

tych kryteriów i sposobu ich oceny 

 

1. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie 

kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać 

oferty w poszczególnych kryteriach.  

 

Kryterium I: Cena oferty netto (Co) 

Waga: 85 %  

 

Kryterium II: Czas realizacji przedmiotu zamówienia (Cz) 

Waga: 15 % 

 

2. Sposób oceny ofert: Ocenie podlegają jedynie oferty złożone przez Wykonawców niewykluczonych z 

ubiegania się o udzielenie zamówienia, które następnie nie zostały odrzucone (zostały złożone w 

terminie określonym niniejszym zapytaniem i spełniają warunki udziału w postępowaniu).  

 

1) Kryterium I: Cena oferty netto (Co) – 85% zostanie obliczone według formuły:  

 

 

 najniższa oferowana cena netto  

Co= ----------------------------------------------------- x 85 pkt  

    cena oferty badanej netto 

 

 

Ceną braną pod uwagę przy ocenie ofert jest cena netto oferty za realizację całości zamówienia 

i powinna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia. Oferta 

w Kryterium I może uzyskać maksymalnie 85 punktów. Końcowy wynik powyższego działania 

zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.   

 



 
 

 
 

2) Kryterium II: Czas realizacji przedmiotu zamówienia (Cz) – 15% zostanie obliczone  według 

formuły.  

 

 najkrótszy czas realizacji przedmiotu zamówienia  

Cz = -------------------------------------------------------------------------------- x 15 pkt  

czas realizacji przedmiotu zamówienia oferty badanej 

 

 

Czas realizacji przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć 200 dni kalendarzowych. Oferty 

zawierające czas realizacji przedmiotu zamówienia powyżej 200 dni kalendarzowych zostaną 

odrzucone. Zamawiający zastrzega, iż oferty zawierające czas realizacji krótszy niż 120 dni 

kalendarzowych będą ocenione jako posiadające 120 dni kalendarzowych czas realizacji. Oferta w 

Kryterium II może uzyskać maksymalnie 15 punktów. Końcowy wynik powyższego działania zostanie 

zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. 

  

3. Łączna ocena ofert:  

 

1) Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium I (Co) zostaną dodane do punktów 

uzyskanych przez nią w ocenie oferty w Kryterium II (Cz) i na tej podstawie zostanie 

obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 

pkt.  

 

Łączna ocena oferty = Co + Cz  

 

2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość 

punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w 

kryterium I i II). Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

3) Po zakończeniu postępowania ofertowego, Zamawiający zawrze z wyłonionym Wykonawcą 

przedmiotu zamówienia umowę w formie pisemnej zgodnie z załącznikiem nr 3 do 

niniejszego zapytania ofertowego.  

4) Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, 

gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania 

umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych 

przyczyn. 

5) Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej 

oferty. 

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, w sposób czytelny i przejrzysty.  

2. Ofertę należy złożyć na druku Formularz Ofertowy, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania ofertowego.  

3. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec Stron. Oferent ponosi 

wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku 

postępowania.  

4. Nie dopuszcza się możliwości nanoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian merytorycznych 

na uprzednio przygotowaną treść oferty.  

5. Wykonawca może złożyć jedną ofertę (tylko z jedną ostateczną ceną); złożenie przez Wykonawcę 

więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub wariantowe (w tym 

tzw. oferty wariantowej) – spowoduje odrzucenie ofert złożonych przez tego Wykonawcę. 

6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

7. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę i składająca w imieniu Wykonawcy oświadczenia i inne 

pisma nie jest/są osobą/osobami upoważnioną/upoważnionymi, Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić stosowne upoważnienie, które w swej treści jednoznacznie wskazywać będzie 

uprawnienie do podpisania oferty. Upoważnienie to musi zostać dołączone do oferty i musi być 

złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 



 
 

 
 

8. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z 

imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).  

9. Zaleca się, by każda, zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana 

przez Wykonawcę. Wszystkie zmiany w treści oferty, a w szczególności przerobienie, 

przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, itp. winne być podpisane lub 

parafowane przez Wykonawcę.  

10. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami 

zapytania ofertowego oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami – załącznikami, a w 

szczególności zawierać wszystkie informacje i dane.  

 

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ SPOSÓB 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM 

 

1. Ofertę należy złożyć osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub kurierem na adres siedziby 

Zamawiającego:  

 

MAWIT DRUK Witold Jaworski,  

ul. Skarbka z Gór 132B/12,  

03-287 Warszawa  

 

2. Oferty przesłane pocztą elektroniczną, faksem lub inna drogą niewskazaną przez Zamawiającego 

zostaną odrzucone. Termin składania ofert upływa dnia: 30.08.2017r. Oferty złożone po tym 

terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia). 

3. Przez złożenie oferty w wyznaczonym terminie należy rozumieć dostarczenie Zamawiającemu 

oferty – na wyżej wskazany adres – przed upływem tego terminu. Data stempla pocztowego, czy 

potwierdzenie nadania nie decyduje o tym, czy oferta została złożona w terminie.  

 

X. INFORMACJE DODATKOWE 

 

1. Zakres prac nie może być zlecony do realizacji podmiotom trzecim.  

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamówienie nie jest 

podzielone na części – w związku z tym oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.  

3. Zamawiający nie dopuszcza się możliwości złożenia ofert wariantowych.  

4. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub 

oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub wariantowe (w tym tzw. oferty wariantowe) – 

spowoduje odrzucenie oferty złożonej przez Wykonawcę. 

5. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełaniających.  

6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych – rozliczenia między Zamawiającym a 

Wykonawcą prowadzone będą tylko w walucie polskiej (PLN).  

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

8. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec Stron. Oferent ponosi 

wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku 

postępowania.  

9. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą 

zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.  

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.  

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania ofertowego a także 

jego odwołanie oraz zakończenie postępowania bez wyboru ofert. O wprowadzonych zmianach 

poinformuje niezwłocznie Wykonawców, do których wystosował zapytanie ofertowe, oraz umieści 

informację o zmianach na swojej stronie internetowej www.mawitdruk.pl.  

12. Zamawiający udostępnia możliwość kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego. Osoba do 

kontaktu ze strony Zamawiającego: p. Witold Jaworski, tel. 501 617 895.  
13. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

14. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznie ustalonego terminu 

składania ofert.   

http://www.mawitdruk.pl/


 
 

 
 

15. Zamawiający po dokonaniu ocen nadesłanych ofert dokona oceny najkorzystniejszej oferty, co 

zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzielenia zamówienia.  

16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy z powodu 

okoliczności, których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć, udzielenie zamówienia nie leży 

w interesie Zamawiającego lub z innych przyczyn stało się niecelowe.   

17. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

a) wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

b) treść oferty nie odpowiada wymogom ogłoszenia, 

c) oferta stanowi naruszenie uczciwej konkurencji. 

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  

a) nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny; 

b) pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania; 

c) zmiany warunków udzielenia zamówienia. 

19. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia 

w stosunku do Zamawiającego. 

20. Z Wykonawcą, którego oferta spełni wszystkie warunki stawiane w zapytaniu ofertowym oraz 

uzyska najwyższą liczbę punktów, zostanie podpisana umowa na realizację usługi.  

21. W przypadku, gdy wykonawca odmówi podpisania umowy z zamawiającym, zamawiający 

podpisze umowę z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał 

kolejną najwyższą ocenę.  

22. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa oraz zapisami zapytania ofertowego przy zachowaniu należytej 

staranności i najlepszej praktyki zawodowej.  

23. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie 

zobowiązuje do zawarcia umowy ze strony Zamawiającego.   

24. Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 

stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków 

odwoławczych określonych w tej ustawie.  

 

XI. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY UMOWY 

 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: 

1) zmiany danych Wykonawcy lub zmiany wynikającej z przekształcenia przedmiotowego po 

stronie Wykonawcy; 

2) zmiany ceny wynikającej ze zmiany obowiązujących stawek VAT, czy wprowadzenia 

nowych podatków w stopniu wynikających z tych zmian. 

2. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany Umowy w przypadku:  

1) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mającego wpływ na przedmiot i warunki 

Umowy, 

2) powstanie nadzwyczajnej okoliczności będących „siłą wyższą”, skutkujących 

niemożliwością realizacji przedmiotu Umowy lub grożącą rażącą stratą, których strony nie 

przewidziały przy zawarciu Umowy, przy czym jako „siłę wyższą” rozumie się wydarzenia i 

okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli i intencji którejkolwiek ze 

stron Umowy. 

3. Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, za 

zgodą obu stron i zostaną wprowadzone do Umowy w formie aneksu.  

 

XII. ZAŁĄCZNIKI 

 

1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty 

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych między 

Wykonawcą a Zamawiającym. 

3. Załącznik nr 3 – Wzór Umowy 

 

 


