Suwałki, dnia 18 maja 2020 roku

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
nr 01/04/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r.
postępowanie pod nazwą:

„Środki trwałe, które zostaną skonfigurowane w jeden kompletny ciąg technologiczny
służący do wyprodukowania lodów”
dotyczy projektu pn.
„Innowacyjny sposób wytwarzania lodów”
realizowanego na mocy umowy nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0125/17-00
zawartej w dniu 29 grudnia 2017 r. w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

Zamawiający informuje, iż wprowadza zmianę w treści Zapytania ofertowego nr
01/04/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Sekcja II przedmiotowego zapytania
otrzymuje następujące brzmienie:

Sekcja II:
I.1)

I.2)

I.3)
I.4)

I.5)

Informacje o postępowaniu
Tryb prowadzonego postępowania
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa 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.
Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności
i przejrzystości.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
Tytuł / nazwa zamówienia
Środki trwałe, które zostaną skonfigurowane w jedne kompletny ciąg technologiczny służący do
wyprodukowania lodów.
Numer zapytania ofertowego
01/04/2020
Termin składania ofert
Data: od 20 kwietnia 2020 roku
do 30 czerwca 2020 roku do godz. 10:00:00
Oferta złożona po terminie podlega zwrotowi bez otwierania.
Opis sposobu przygotowania i składania ofert
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I.5.1)
I.5.2)
I.5.2.1.

I.5.2.2.
I.5.2.3.
I.5.2.4.

I.5.2.5.

I.5.2.6.
I.5.2.7.

I.5.2.8.

I.5.3)
I.5.3.1.

I.5.3.2.
I.5.3.3.
I.5.3.4.

I.5.3.5.
I.5.4)

Języki, w których można sporządzać oferty
Polski – dotyczy zarówno oferty, jak i wszystkich załączników.
Sposób przygotowania oferty:
Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy załączyć wypełniony Załącznik nr 5, dokumenty
potwierdzające zgodność oferowanych produktów z treścią Zamówienia oraz dokumenty
wymienione w pkt. V.8) Zapytania.
Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta powinna zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
Każda strona oferty wraz załącznikami powinna być ponumerowana i zaparafowana przez
Wykonawcę/przedstawiciela Wykonawcy wymienionego w aktualnych dokumentach rejestrowych
Wykonawcy lub osoby upoważnionej.
W przypadku składania oferty przez pełnomocnika – do oferty należy dołączyć ważny dokument
pełnomocnictwa podpisany przez osoby umocowane do składania oświadczeń w imieniu
Wykonawcy.
Oferta powinna zawierać wszystkie dane wyszczególnione w formularzu ofertowym stanowiącym
Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Jako załącznik do formularza oferty, wykonawca powinien dołączyć specyfikacje techniczne
oferowanych urządzeń w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami określonymi w Załączniku
nr 1 do niniejszego zapytania.
W przypadku wystąpienia błędów z wyłączeniem błędów w zakresie kryteriów oceny ofert,
dopuszcza się możliwość poprawy treści złożonej oferty. Zamawiający może zwrócić się do
Wykonawców o poprawienie stwierdzonych nieprawidłowości (z wyłączeniem błędów w zakresie
kryterium ceny i pozostałych kryteriów) wyznaczając w tym celu odpowiedni termin (nie krótszy niż
3 dni).
Opis sposobu obliczenia ceny:
Wykonawca powinien podać cenę netto przedmiotu zamówienia w sposób wskazany w formularzu
oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, oraz jeżeli dotyczy wyliczyć i wskazać wartość podatku VAT oraz podać łączną cenę brutto przedmiotu zamówienia.
Stawka podatku VAT powinna zostać określona zgodnie z obowiązującymi na dzień składania ofert
przepisami.
Cena oferty powinna być wyrażona cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
Zaleca się złożenie oferty w PLN. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty zawierającej
kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski. W przypadku gdy Wykonawca złoży dokumenty
zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty
polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (NBP)
obowiązujący w dniu publikacji Zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności, tj. na stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. W przypadku braku publikacji kursów
walut NBP obowiązujących w dniu, o którym mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio
ogłoszony przed ww. dniem zgodnie z treścią § 8 pkt 5 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego
Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących
kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2002 r. Nr 14, poz. 39 ze zm.).
Podana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem kuriera, pocztą (liczy się data wpływu do Zamawiającego)
lub osobiście w siedzibie Zamawiającego. Koperta powinna być zamknięta oraz nieprzezroczysta, a
także posiadać oznaczenia w postaci:
1) Nazwy oferenta
2) Numeru zapytania ofertowego, do którego odnosi się złożona oferta
3) Tytuł / nazwę zamówienia, do którego odnosi się złożona oferta.
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Koperta powinna zawierać napis: „Nie otwierać przed 30.06.2020 r. godz. 10:00.”
I.5.5)

I.5.6)

I.5.7)
I.5.8)

I.6)
I.7)
I.8)

I.9)
I.10)

Sposób komunikacji
W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
na adres e-mail Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem że oferta Wykonawcy musi zostać złożona w
formie pisemnej. Oferty złożone w innej formie zostaną odrzucone i nie będą brane pod uwagę
przy wyborze oferty najkorzystniejszej.
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Krzysztof Siernicki
Tel.: 502 662 840
e-mail: getaks.biuro@op.pl
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany z ofertą
Okres w dniach: 60 (od upływu terminu składania ofert)
Warunki otwarcia ofert
Data: 30 czerwca 2020 r. roku, godzina 10:00:00
Miejsce: ul. Wojska Polskiego 104, Suwałki
Kategoria ogłoszenia / rodzaj zamówienia
Dostawy
Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne
Sposób upublicznienia zapytania ofertowego
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało upublicznione poprzez:
 Publikację na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
 Publikację na stronie internetowej Zamawiającego: https://getaks.com.pl
Informacja na temat porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie nie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych.
Informacje dodatkowe
Wykonawca ponosi we własnym zakresie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i
przedłożeniem swojej oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnego Wykonawcy, odwołania bądź
unieważnienia postępowania w każdym czasie, bez podania przyczyny. Niniejsze zapytanie nie
stanowi oferty w myśl art. 66 k.c. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania,
w szczególności jeżeli zaoferowana cena przewyższy wartość środków pieniężnych przewidzianych
przez Zamawiającego na ten cel.
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na kopercie „OFERTA WYCOFANA” oraz
danymi Wykonawcy, który wycofuje złożoną ofertę.
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