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„Program wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych z gmin Korfantów, Łambinowice i Tułowice - III edycja”.  

RPOP.08.01.00-16-0035/21 realizowanego w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. 

Korfantów, dnia 06.06.2022 r. 

ZAPROSZENIE ZK/09/2022 

do złożenia oferty cenowej w postępowaniu na: 

na  usługę transportu w ramach „Programu wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych z 
gminy Korfantów, Łambinowice i Tułowice - III edycja 

I. Nazwa i adres zamawiającego 

Dane do kontaktu: 

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. 

ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantów 

sekretarz komisji ds. zamówień publicznych Anna Kłonowska 

tel.77/ 43 44 055, fax. 77/ 43 44 005,  

www.ocr.pl  e-mail: zamowieniapubliczne@ocr.pl 

 
Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności 
określoną w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020. 

II. Opis przedmiotu zamówienia 
Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określona zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień:  
CPV: 60170000-0 Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu osób z terenu gminy Korfantów, Tułowice, Łambinowice do 
Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o., 48-317 Korfantów, ul. Wyzwolenia 11 w okresie od 
01.07.2022 r. do 30.06.2023 r. 
2. Usługa przewiduje przywiezienie i odwiezienie uczestników (dowóz do szpitala  i odwiezienie do miejsca 
zamieszkania), w okresie wykonywania zlecenia. Usługa transportu będzie świadczona maksymalnie dla 4 osób 
dziennie, w dni robocze od poniedziałku do piątku. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przywozu osób 
do placówki od godz. 8:00 do godz. 9:00, a odwóz do miejsca zamieszkania od godz. 15:30 do godz. 16:30. 
3. Przewóz ma być realizowany środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach 
ustawy dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 110 t.j.) i innych przepisach 
związanych z przewozem osób. 
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował pojazdem/ami odpowiednio przystosowanym/mi do 
przewozu osób, z ilością miejsc zapewniających dowóz wszystkich uczestników na czas do placówki i z placówki 
do domu.  
5. Pojazd/y przeznaczony/e przez Wykonawcę do realizacji zleconego zamówienia musi spełniać warunki do 
przewozu osób określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016, poz. 2022 ze zm.).  
6. Pojazd/y musi zapewniać wszystkim pasażerom miejsca siedzące, wyposażone w pasy bezpieczeństwa. 
Wnętrze pojazdu musi być wyposażone w sprawny system ogrzewania w okresie jesienno – zimowym oraz 
klimatyzowane w okresie wiosenno – letnim. Pojazd/y uczestniczące w realizacji usługi muszą odpowiadać 
ogólnym warunkom przewozu osób, muszą posiadać ważne polisy ubezpieczeniowe OC i NW oraz aktualne 
badania techniczne. 
7. Szczegółowa imienna lista uczestników w rozbiciu na poszczególne miejscowości (ze wskazaniem adresów 
zamieszkania uczestników) zostanie podana do wiadomości Wykonawcy przed rozpoczęciem realizacji zadania.  
8. Do rozliczenia usługi nie będą brane pod uwagę przebiegi (km) wynikające z konieczności dojazdu z siedziby 
przewoźnika do miejsca rozpoczęcia zadania oraz powrotu do jego siedziby po jego zakończeniu. Rozliczeniu w 
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jakiejkolwiek formie nie podlega również czas przerwy pomiędzy przewozem wykonywanym w godzinach rannych 
i przewozem powrotnym wykonywanym w godzinach popołudniowych. 
9. W okresie realizacji zamówienia trasy będą ulegać zmianie (co miesiąc).  
10. Szacunkowa łączna ilość kilometrów dla wszystkich tras (tj. przewozy i odwozy) wynosi średnio 60 km dziennie. 
Długość tras w poszczególne dni zależeć będzie od miejsca zamieszkania zgłoszonych do udziału w projekcie 
uczestników. Rzeczywisty przebieg (w km) przewozów realizowanych tylko i wyłącznie na trasach określonych w 
harmonogramie dziennym, będzie podlegać rozliczeniu w skali miesięcznej. 
III. Zamawiający nie dopuszcza składania  ofert częściowych  
 
IV. Termin realizacji umowy:  od 1 lipca 2022 r., nie później, do 30 czerwca 2023 r. 
 
V. Warunki udziału w postępowaniu: 
 
Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowych warunków. 
 

VI. Opis sposobu przygotowania ofert. 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

2) Oferta powinna być sporządzona z uwzględnieniem wszelkich wymagań Zamawiającego, określonych 
w zaproszeniu. 

3) Przedmiotowe Zaproszenie znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.ocr.pl, oraz na 
stronie www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl. Wykonawca przed złożeniem oferty 
zobowiązany jest zapoznać się z informacjami umieszczonymi na tych stronach, gdyż wszelkie 
informacje związane z zapytaniami do przedmiotowego rozpoznania oraz odpowiedzi na pytania 
wykonawców Zamawiający zamieści na tych stronach. 

4) Oświadczenia i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania 

a) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego wzoru –załącznik nr  1), 
b) oświadczenie (wg załączonego wzoru – załącznik nr 2) 
c)    pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy), 

 

VII. Miejsce i termin składania ofert. 

1) Ofertę należy złożyć do dnia  14 czerwca 2022 do  godziny 13:00 drogą elektroniczną a pośrednictwem 
portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ lub drogą mailową (skany) na adres: 
zamowieniapubliczne@ocr.pl  

 

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny oraz opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 
wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1) Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
 

Cena – waga 100 pkt 
1) znaczenie kryterium - 100% (1,0); 

2) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”:  

Lcena = (Cmin / C) x 100 pkt 

gdzie: 

a) Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty; 

b) Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną; 

http://www.bip.ocr.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
mailto:zamowieniapubliczne@ocr.pl
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c) C - cena w ofercie ocenianej. 

2) Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie 

Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk 

Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.  

Cena podana w formularzu cenowym winna być wyrażona w PLN, wyliczona do dwóch miejsc  
po przecinku. 
3) Zamawiający poprawi w złożonych ofertach: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

4)  Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny oferty z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą 
ofertę, w przypadku gdy zaoferowana cena przewyższa możliwości finansowe przewidziane w budżecie 
Projektu. 

5) Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia niekompletnej oferty w przypadku gdy zostanie 
złożona tylko jedna oferta. 

  
IX. Termin związania ofertą 

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert. 

 

X. Pytania i odpowiedzi: 

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego za 
pośrednictwem portalu Baza Konkurencyjności lub poczty e-mail: zamowieniapubliczne@ocr.pl ( w temacie 
podać numer zapytania ZK/09/2022). 

2) Ostateczny termin nadsyłania pytań do Zamawiającego to 10.06.2022 r. godz. 15.00, pytania przesłane po 
tym terminie mogą pozostać bez odpowiedzi. 

3) Zamawiający jest zobowiązany udzielić odpowiedzi i wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na jeden 
dzień przed upływem terminu składania ofert.  

4) Treść pytań, bez ujawnienia źródła oraz treść wyjaśnień będzie publikowana na stronie internetowej 
Zamawiającego oraz w Bazie konkurencyjności. 

5) Jeśli udzielane wyjaśnienia w sposób istotny zmienią treść zapytania ofertowego Zamawiający przedłuży 
termin składania ofert o czas niezbędny do uwzględniania zmian w ofertach. 

 
XI. Istotne dla stron postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do 

zaproszenia.   

 

XII. Warunki zmiany umowy 

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru oferenta w przypadku:  
a) zmian ilości przejechanych kilometrów, wynikających z adresów zamieszkania uczestników projektu 
b) innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne 
dla Zamawiającego,  
c) zmiana terminu lub formy płatności/rozliczenia  
d) zapisy postanowień umowy, które w drodze porozumienia stron zostaną określone jako konieczne do zmiany, z 
powodu obecnie panującego stanu zagrożenia epidemiologicznego lub w przypadku wprowadzenia stanu epidemii, 
które wpłyną na bardziej efektywną i skuteczną realizacji zamówienia w obecnie zmiennych warunkach.  

mailto:zamowieniapubliczne@ocr.pl
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e) termin lub zakres realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku wystąpienia zmian w harmonogramie 
rzeczowo-finansowym projektu, w szczególności w przypadku wystąpienia konieczności wydłużenia/przesunięcia 
terminów realizacji poszczególnych zadań i etapów, spowodowana obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od 
Zamawiającego lub Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację zamówienia w pierwotnie określonych terminach, 
mających wpływ na jakość realizacji przedmiotu Umowy,  
f) zmiany w obowiązujących przepisach prawa, mającej wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiana sytuacji 
prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkująca niemożliwość realizacji przedmiotu umowy,  
g) zawieszenia realizacji zamówienia przez Zamawiającego z powodu wystąpienia przyczyn technicznych lub 
organizacyjnych uniemożliwiających kontynuowanie wykonania przedmiotu umowy, o czas zawieszenia. O 
zawieszeniu realizacji zamówienia Zamawiający powiadomi Wykonawcę wskazując przyczynę zawieszenia.  
Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach:  
h) rezygnacji z części zadań, których wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe, w przypadku 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – o wartość niewykonanych zadań, 
 
XIII. Ochrona danych osobowych osób fizycznych i 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), zwane dalej „rozporządzeniem 2016/679”. 

1. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 2016/679, w celu 

umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX, do upływu terminu na ich 

wniesienie. 

2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o 

którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z 

ustawą.  

3. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie 

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. 

4. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 

2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub 

załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie 

udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 

2016/679.  

5. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3-6 Pzp, stosuje się odpowiednio.  

6. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z 

uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby 

występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty 

zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.  
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7. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia 

danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności 

protokołu postępowania oraz jego załączników. 

8. W postępowaniu są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679. Dane te 

mogą dotyczyć w szczególności samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), 

jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie wykonawca przedkłada 

celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 

jak i potwierdzenia wymogów zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia. 

9. W postępowaniu i po zakończeniu postępowania do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych stosuje 

się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz 

rozporządzenia 2016/679. 

10. 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 Pani/Pana danych osobowych jest  Opolskie Centrum Rehabilitacji,  z siedzibą przy ul. 

Wyzwolenia 11, 478-317 Korfantów, adres e-mail: ocr@ocr.pl, tel. 077/ 43 44 005.; 

2) sposób kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie: 

adres e-mail:rodo@ocr.pl, tel. 503556576. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

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

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp, ponadto odbiorcami danych 

zawartych w dokumentach postępowania mogą być podmioty, z którymi administrator zawarł umowy lub 

porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych, przy czym zakres 

przekazanych danych tym odbiorcom ograniczony jest do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku 

ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula 

zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych 

bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

4) posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
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- w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym korzystanie z 

prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 

integralności protokołu 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 (przy czym 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); 

- wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO , nie ogranicza przetwarzania danych 

osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

Informacja o ograniczeniach w realizacji praw określonych w art. 15, 16 i 18 rozporządzenia 2016/679 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych)Zamawiający informuje, iż w związku z:1) art. 75 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych 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.  

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z 
art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z 
prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w 
postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o 
którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani 
zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w 
art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego 
postępowania.  

W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z 
uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby 
występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty 
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 

XIV. Dodatkowe informacje związane z niniejszym zapytaniem. 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej  oferty Zamawiający upubliczni informację o wyniku 
postępowania na stronie internetowej prowadzonego postępowania i w Bazie Konkurencyjności. 

2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po upublicznieniu wyniku postępowania o którym 
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mowa w pkt 1, po upływie 2 dni od daty publikacji (dopuszcza się podpisanie umowy w formie 
elektronicznej). 

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze 
kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ponownej oceny. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia (zamknięcia) postępowania o udzielenie zamówienia 
bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podania przyczyny takiego zakończenia 
postępowania. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia wskazanego powyżej, 
Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia.  

 

XV. Załączniki stanowiące integralną część zaproszenia 

1. Załącznik nr 1 - oferta  
2. Załącznik nr 2  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
3. Załącznik nr 3 - projekt umowy  

 

Prezes Zarządu 

                                                                                                                            Wojciech Machelski 


