Trzebownisko, dnia 23.11.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/01.04.01/RPPK
Do niniejszego Zapytania Ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z póź. zm.). Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą
konkurencyjności określoną w Rozdziale 6.5.2 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020” z dnia 19 lipca 2017 roku (MR/H 2014-2020/23(3)/07/2017) oraz „Wytycznymi Instytucji
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie
kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie EFRR” z dnia 23 maja 2017r.
1. Przedmiot zamówienia:
Zaprojektowanie oraz wdrożenie elektronicznej, zintegrowanej platformy usług kurierskich pod nazwą
„eWysyłki”, zawierającej w sobie 3 niezależne od siebie funkcjonalności.
2. Zamawiający:
P2 Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres Zamawiającego: Trzebownisko 4, 36-001 Trzebownisko
telefon: (+48) 605 522 210
email: biuro@ewysylki.pl
NIP: 7941822123
REGON: 364610423
Strona internetowa, na której Zamawiający upublicznił zapytanie ofertowe:
Strona internetowa Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Podkarpackiego: www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl
Strona internetowa Zamawiającego: http://www.ewysylki.pl
3. Rodzaj zamówienia: usługi
4. Opis przedmiotu zamówienia:
Zaprojektowanie oraz wdrożenie elektronicznej, zintegrowanej platformy usług kurierskich pod nazwą
„eWysyłki”, zawierającej w sobie 3 niezależne od siebie funkcjonalności.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego.
Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie Zintegrowanej Platformy Usług Kurierskich.
Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego. Część ww. dokumentu
objęta jest tajemnicą przedsiębiorstwa i będzie udostępniania po uprzednim podpisaniu przez Wykonawcę klauzuli
o zachowaniu poufności. Potencjalny wykonawca drogą mailową otrzyma indywidualny login i hasło oraz link do
pobrania pełnego opisu przedmiotu zamówienia.
Zgodnie z rozdziałem 6.5.2 pkt 6) „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”
z dnia 19 lipca 2017 roku z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa „dopuszcza się możliwość
ograniczenia zakresu opisu przedmiotu zamówienia, przy czym wymagane jest przesłanie uzupełnienia wyłączonego
opisu przedmiotu zamówienia do potencjalnego wykonawcy, który zobowiązał się do zachowania poufności w
odniesieniu do przedstawionych informacji)”.
Zamawiający prowadzi Postępowanie w oparciu o Warunki zamówienia sformułowane w zapytaniu składającym się z:
a) Ogłoszenia,
1

b) Ogólnych Informacji,
c) Opisu Przedmiotu Zamówienia,
d) Załączników do zapytania;
Niniejsze Postępowanie prowadzone jest w następujących po sobie etapach:
a) publikacja przez Zamawiającego Ogłoszenia wraz ze wskazanymi powyżej dokumentami;
b) złożenie przez zainteresowanych udziałem w postępowaniu Wykonawców podpisanej klauzuli o zachowaniu
poufności zgodnie z wzorem i terminem podanym w Ogłoszeniu;
c) udostępnienie Wykonawcom, którzy złożyli podpisaną Klauzulę o zachowaniu poufności objętej tajemnicą
przedsiębiorstwa części Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia;
d) składanie pytań przez Wykonawców;
e) udzielanie odpowiedzi przez Zamawiającego;
f) składanie Ofert przez Wykonawców w terminie wyznaczonym w Ogłoszeniu;
g) otwarcie Ofert w terminie wskazanym w Ogłoszeniu;
h) ocena złożonych Ofert;
i) wybór przez Zamawiającego Oferty Najkorzystniejszej spośród Ofert złożonych przez Wykonawców;
j) powiadomienie o wyborze oferty;
k) podpisanie umowy na zaprojektowanie, dostawę, wdrożenie oraz opiekę serwisową posprzedażową Zintegrowanej
Platformy Usług Kurierskich z Wykonawcą wybranym w Postępowaniu w terminie określonym w Ogłoszeniu.
Warunkiem udostępnienia przez Zamawiającego objętej tajemnicą przedsiębiorstwa części Szczegółowego Opisu
Przedmiotu Zamówienia jest uprzednie podpisanie Klauzuli o zachowaniu poufności zgodnie z wzorem załączonym do
Zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia Klauzuli o zachowaniu poufności
sporządzonej na innym, niż określony przez Zamawiającego wzorze dokumentu.
W trakcie trwania Postępowania Wykonawcy mogą od momentu upublicznienia Ogłoszenia składać zapytania
dotyczące Postępowania.
Składanie zapytań powinno nastąpić nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego Terminu
Składania Ofert.
Zamawiający będzie niezwłocznie udzielał odpowiedzi na zapytania jednak nie później niż do 3 dni przed upływem
Terminu Składania Ofert.
Zamawiający zawrze umowę zgodną ze Wzorem Umowy z Wykonawcą, którego Oferta zostanie uznana za Ofertę
Najkorzystniejszą zgodnie z procedurą określoną w zapytaniu.
Forma pisemna zastrzeżona jest dla całego procesu Postępowania i oznacza konieczność złożenia Oferty, w tym
uzupełnienia Oferty i wymaganych przez Zamawiającego załączników wyłącznie w formie pisemnej.
Procedura przeprowadzenia Postępowania nie przewiduje wnoszenia sprzeciwu przez Wykonawców na decyzję
wyboru przez Zamawiającego Najkorzystniejszej Oferty.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia Oferty częściowej, tzn. Oferty na wykonanie wyłącznie części przedmiotu
Zamówienia, ani Oferty wariantowej tj. Oferty zgodnie z którą Wykonawca proponuje wykonanie przedmiotu
zamówienia w Postępowaniu w kilku alternatywnych wariantach.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia są zobowiązani do wskazania w Ofercie podziału zadań
pomiędzy poszczególnych Wykonawców, jak również umowy regulującej współpracę Wykonawców, w tym zakres
i podział odpowiedzialności za realizację Przedmiotu Zamówienia.
Wykonawca jest uprawniony do podzlecania części przedmiotu Zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku jest
zobowiązany do podania w swojej Ofercie nazwy podwykonawców oraz zakresu Zamówienia, który przewiduje im
podzlecić. Zmiana podwykonawcy lub podzlecanie części przedmiotu Zamówienia podwykonawcom przez Wykonawcę
w trakcie realizacji projektu jest możliwe jedynie za wyraźną zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem
nieważności.
Kod CPV:
72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia.
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5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny ich spełniania:
Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu.
6. Kryteria oceny ofert.
Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert.
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:
Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów
przyznanych w ramach kryteriów nr A – C. Suma kryteriów A + B + C.
Sposób oceny:
A. Najkorzystniejsza oferta w zakresie ceny (najniższa cena) = 50 pkt.
B. Termin realizacji zamówienia (najkrótszy termin) = 40 pkt.
C. Szybkość reakcji = 10 pkt.
Kryterium oceny

Punktacja i waga

Sposób przyznawania punktacji za spełnienia danego kryterium oceny
ofert.

A. Cena

Punktacja do 50 Zamawiający oczekuje od Oferenta przedstawienia oferty na
pkt.
zaprojektowanie oraz wdrożenie elektronicznej, zintegrowanej
Waga 50 %
platformy usług kurierskich pod nazwą „eWysyłki”, zawierającej
w sobie 3 niezależne od siebie funkcjonalności.
Wykonawca w podanej cenie zawarł wszystkie koszty wykonania
przedmiotu zamówienia.
Oferent podający najniższą cenę uzyska największą liczbę punktów
w niniejszym kryterium.
Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku ceny
w ofercie z najniższą ceną do ceny badanej oferty. Ilość punktów
przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi w wyniku
przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 50.
Koszt zaprojektowania i wdrożenia platformy powinien także
uwzględniać:
- koszt asysty wdrożeniowej w postaci wsparcia technicznego
i mailowego,
- przeprowadzenia 1 szkolenia dla grupy maksymalnie 10 osób
w siedzibie firmy, opisującej końcową wersje systemów,
- opiekę serwisową posprzedażową.
K cena - Kryterium cena = (C min /C bof) x 50
C min - Cena najniższej oferty
C bof - Cena badanej oferty
Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 50 punktów

B.Termin
realizacji
Zamówienia

Punktacja do 40 Zamawiający oczekuje od Oferenta przedstawienia oferty na
pkt.
zaprojektowanie oraz wdrożenie elektronicznej, zintegrowanej
Waga 40 %
platformy usług kurierskich pod nazwą „eWysyłki”, zawierającej
w sobie 3 niezależne od siebie funkcjonalności.
Wykonawca w podanym terminie zawarł wszystkie czynności niezbędne
do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia.
Oferent podający najkrótszy termin realizacji uzyska największą liczbę
punktów w niniejszym kryterium.
3

Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku
terminu (wyrażonego w dniach kalendarzowych, liczonego od dnia
następującego po zawarciu Umowy na „Zaprojektowanie oraz
wdrożenie elektronicznej, zintegrowanej platformy usług kurierskich”)
w ofercie z najkrótszym terminem do terminu badanej oferty. Ilość
punktów przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi w wyniku
przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 40.
K termin - Kryterium termin = (T min /T bof) x 40
T min – najkrótszy termin realizacji spośród wszystkich ofert
T bof – termin realizacji wg badanej oferty
Należy określić termin, wyrażony w dniach kalendarzowych, w którym
Wykonawca deklaruje przekazanie wykonanego zgodnie z zapytaniem
ofertowym przedmiotu zamówienia. Termin liczony będzie od dnia
następującego po zawarciu umowy na „Zaprojektowanie oraz
wdrożenie elektronicznej, zintegrowanej platformy usług kurierskich pod
nazwą „eWysyłki”, zawierającej w sobie 3 niezależne od siebie
funkcjonalności.” Za dzień przekazania przedmiotu zamówienia uważa
się dzień protokolarnego odebrania: kompletnego, prawidłowo
działającego przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 40 punktów
C. Szybkość
reakcji

Punktacja od 0 do W kryterium „szybkość reakcji” Wykonawca deklaruje czas
10pkt.
w którym przystąpi do usunięcia awarii objętej gwarancją.
Waga 10 %
Pod pojęciem awarii Zamawiający rozumie każdą awarię, która zostanie
wykryta po odbiorze serwisu od wykonawcy w okresie trwania
gwarancji.
Gwarancja obejmuje okres 24miesięcy od dnia odbioru serwisu przez
Zamawiającego.
Wykonawca udziela gwarancji na awarie wynikające z błędnego
napisania oprogramowania. (Wynikające z błędów w kodzie).
Pod pojęciem „przystąpienie do usunięcia awarii” Zamawiający rozumie
zaraportowanie drogą mailową przyczyny błędu (awarii systemu) oraz
określenie czasu jej usunięcia i przywrócenia oprogramowania do stanu
optymalnego.
Punkty w kryterium
w następujący sposób:

„szybkość

reakcji”

zostaną

obliczone

Przystąpienie do usunięcia awarii w czasie do 10 min od zgłoszenia
awarii – 10 punktów.
Przystąpienie do usunięcia awarii w czasie do 1 h od zgłoszenia awarii
– 5 punktów
Przystąpienie do usunięcia awarii w czasie do 2 h od zgłoszenia awarii
– 0 punktów
Zadeklarowany czas przystąpienia do usunięcia awarii dotyczy dni
roboczych i dni wolnych od pracy; sobót, niedziel oraz świąt.
Maksymalny czas do usunięcia awarii objętej gwarancją wynosi
2 h. Oferty zawierające czas usunięcia awarii wynoszący powyżej 2 h
zostaną odrzucone.
Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 10 punktów
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Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość
punktów (O) obliczoną na podstawie wzoru:
O=C+T+G
gdzie:
O- łączna ilość punktów oferty ocenianej,
C- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
T - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Termin realizacji Zamówienia”
G- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Szybkość reakcji”
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyskała największą liczbę punktów w kryterium
A + B + C i mieści się w budżecie, jaki Zamawiający przewidział na sfinansowanie zamówienia.
7. Sposób, miejsce i termin złożenia ofert:
1.
2.
3.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Ofertę
należy sporządzić na maszynie do pisania lub komputerze lub inną trwałą czytelną techniką. Zamawiający nie
wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się
składania ofert wariantowych.
Oferta powinna być złożona w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu), oznaczonej dokładną nazwą
i adresem Wykonawcy, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej napisem:

P2 Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Trzebownisko 4, 36-001 Trzebownisko
Oferta
Dotyczy: Zaprojektowania oraz wdrożenia elektronicznej, zintegrowanej platformy usług kurierskich.
Znak sprawy: Zapytanie ofertowe nr 1/01.04.01/RPPK
Nie otwierać przed dniem .................... r. godz. ......
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Prosi się by wszystkie kartki oferty (łącznie z załącznikami) były zszyte (zbindowane) a wszystkie strony
ponumerowane i parafowane przez osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu
Wykonawcy.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku
postępowania.
Wszystkie koszty związane z zapoznaniem się z przedmiotem zamówienia ponosi Wykonawca.
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie bez otwierania.
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia wykonawca bezwarunkowo akceptuje warunki określone
w ogłoszeniu o zamówieniu oraz wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego.

10. Oferta musi zawierać następujące elementy:
a) Prawidłowo wypełniony Formularz oferty – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania
ofertowego.
b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik
nr 2 do Zapytania ofertowego.
c) Pełna nazwa, dokładny adres wykonawcy, ponadto prosi się by w ofercie zamieścić numer NIP, REGON,
telefonu, faksu, e-mail, adres strony internetowej.
d) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z
innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo dołączone do oferty winno być złożone w
oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, (jeżeli jest konieczne).
e) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia: Jeżeli oferta jest składania przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia: do oferty należy dołączyć umowę regulującą współpracę
tych wykonawców.
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11. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pod adresem:
P2 Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Trzebownisko 4, 36-001 Trzebownisko
do dnia 01.12.2017 r., do godz. 12:00
12. Oferta złożona po terminie określonym w pkt 1. zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
13. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę za pomocą pisemnego zawiadomienia przekazanego przed upływem
terminu do składania ofert.
14. Koperta (opakowanie) powinna być oznaczona określeniem: „zmiana" lub „wycofanie".
15. Zawiadomienie o zmianie oferty powinno być dostarczone zgodnie z postanowieniami punktu 13.
16. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 01.12.2017 r., o godz. 12:30.
17.Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej na adres
e-mail wskazany w ofercie (a w przypadku jego braku na fax lub adres pocztowy). Informacja o wynikach postępowania
zostanie również opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.ewysylki.pl/
8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia: pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w następującej formie:
a) pisemnie na adres zamawiającego:
P2 Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Trzebownisko 4, 36-001 Trzebownisko
b) drogą elektroniczną na adres: biuro@ewysylki.pl
c) Prosi się by wszelka korespondencja kierowana do zamawiającego w związku z niniejszym postępowaniem
miała dopisek:
Dotyczy: Zaprojektowania oraz wdrożenia elektronicznej, zintegrowanej platformy usług kurierskich.
Znak sprawy: Zapytanie ofertowe nr 1/01.04.01/RPPK
2. Oświadczenia, pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące
postępowania Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania pytań dotyczących opisu przedmiotu zamówienia, wniosków, oświadczeń
innych informacji telefonicznie.
5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu i załączników.
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieszcza na stronie http://www.ewysylki.pl/ i przesyła mailowo
do wykonawców, którym przekazano Zapytania Ofertowe.
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia o zamówieniu i załączników.
8. Jeżeli w wyniku zmiany treści Zapytania Ofertowego jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenia zmian
w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano
Zapytania Ofertowe oraz zamieści taką informację na stronie internetowej http://www.ewysylki.pl/
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Zapytania Ofertowego a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako
obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie zamawiającego.
9. Termin realizacji umowy:
Termin realizacji Zamówienia do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, nie później niż do 31 grudnia 2018 roku
10. Informacja na temat powiązań osobowych i kapitałowych:
Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom, z którym jest powiązany osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiazania pomiędzy Zamawiającym
(Beneficjentem) a Wykonawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego
(Beneficjenta) lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego (Beneficjenta) czynności związane
z 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

c)

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
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d)

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.

Każdy z Wykonawców, odpowiadając na zapytanie ofertowe, składa Oświadczenie o braku powiązań osobowych
lub kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
11. Badanie ofert:
1.
2.

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie w stosunku do
przedmiotu zamówienia i wzbudzą wątpliwości zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych
przepisów, a w szczególności, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości
zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem
postępowania, lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, szczególności w zakresie:
oszczędności metody wykonania zamówienia,
wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy,
oryginalności projektu wykonawcy,
kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie obowiązujących
przepisów prawa;
pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w
miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Obowiązek wykazania że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.

3.

Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytania Ofertowego, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4.

Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
będzie złożona w niewłaściwej formie;
jej treść nie będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego lub nie będzie spełniania wymogów
brzegowych umożliwiających dofinansowanie realizacji projektu określonych w dokumentach
programowych dla Programu Operacyjnego.
jej złożenie będzie czynem nieuczciwej konkurencji;
oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny;
jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
zawiera rażąco niską cenę.
Zamawiający może wezwać wykonawcę do wyjaśnienia treści złożonej oferty, jednak wyjaśnienia nie mogą
prowadzić do negocjacji lub zmiany treści oferty.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień i wyjaśnień
dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia (jednokrotnie).
Może również poprawić oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych
przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów, decyduje
niższa cena.

5.
6.
7.
8.
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12. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
Umowy:
1.
Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego. O terminie i godzinie podpisania umowy,
Wykonawca powiadomiony zostanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na 3 dni przed planowanym
podpisaniem umowy.
2.
W przypadku odmowy podpisania umowy przez Wykonawcę możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym
Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą
liczbę punktów.
3.
Przez odmowę zawarcia umowy Zamawiający rozumie przesłanie przez wykonawcę pisma informującego
o tym fakcie lub nie stawienie się w miejscu i terminie wyznaczonym do zawarcia umowy, a także nie
odesłanie w wyznaczonym terminie podpisanej umowy w przypadku zawierania jej w trybie
korespondencyjnym.
4.
Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed
zawarciem umowy Wykonawcy mogą zostać wezwani do złożenia umowy regulującej ich współpracę.
13. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym
w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, podpisując
umowę, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy w sposób i na warunkach określonych
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19 lipca 2017 roku
(MR/H 2014-2020/23(3)/07/2017) oraz Projekcie Umowy.
14. Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
15. Informacja o możliwości udzielenia zamówień uzupełniających:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na zasadach określonych w „Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19 lipca 2017 roku.
16. Wynagrodzenie:
Wydatek zostanie poniesiony w ramach projektu (Nr Wniosku RPPK.01.04.01-18-0495/17). Tytuł projektu:
„Dywersyfikacja oferty usługowej P2 Polska w branży usług kurierskich za pośrednictwem narzędzi ICT”
współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Osi
priorytetowej I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałania 1.4.1 Dotacje
bezpośrednie
Wynagrodzenie Wykonawcy:
WYNAGRODZENIE MA CHARAKTER ETAPOWY
1 etap – wersja testowa, poprawki 30 % wynagrodzenia
2 etap – wersja po poprawkach 30 % wynagrodzenia
3 etap - odbiór w ciągu 30 dni roboczych i 3 przelew 40 % wynagrodzenia
Wszystkie dodatkowe koszty nie ujęte w zapytaniu ofertowym, a które są niezbędne do prawidłowej realizacji
zamówienia, lub te, które wynikną w trakcie realizacji zamówienia pokrywa Wykonawca.
Rozliczenia będą prowadzone w PLN, ofertę należy złożyć w PLN.
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17. Podwykonawcy.
Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu
ofertowym (Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców.
Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców jak za własne.
18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy
Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
19. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania
uzasadnienia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadkach uzasadnionych
w szczególności jeżeli najkorzystniejsza oferta przekroczy cenę zakontraktowaną w budżecie projektu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nie otrzymania
dofinansowania, bądź też powtórzenia czynności albo unieważnienia postępowania, jeżeli podmiot/podmioty
biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub niniejszymi
Wytycznymi.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia otwarcia ofert.
Spis załączników do zapytania ofertowego:
Wzór Formularza Oferty – załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
Wzór Oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Wzór umowy – Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
Klauzula poufności - załącznik nr 5 do zapytania ofertowego
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