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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/NORW.19.01.02 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego 

SOFIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
ul. Politechniczna 4 lok. 1A 
80-288 Gdańsk 
NIP: 9571080445 
REGON: 362405417 
Tel.: +48 784 342 197 

II. Postanowienia ogólne 

1. Postępowanie jest prowadzone w ramach projektu ,,Nowy sposób budowy jednostek pływających 
heavy-duty oparty o druk addytywny z ekologicznego kompozytu krystalicznego na bazie spoiwa 
mineralnego zbrojonego ukierunkowanym włóknem stalowym” realizowanego w ramach Programu 
operacyjnego NORW.00.00.00, Oś priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021, 
Działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, Poddziałanie 19.1.2 Innowacje w obszarze wód 
śródlądowych lub morskich - Blue growth. 

2. Zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Beneficjenta 
https://sofic.pl/pl/sofic-waterlife-technology/ oraz w Bazie konkurencyjności: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ . 

3. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób 
zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania 
Wykonawców. 

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach projektu jest przygotowane i prowadzone w trybie 
zasady konkurencyjności w rozumieniu zapisów dokumentu pn.: „Wytyczne w zakresie udzielania 
zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021” oraz Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. 

5. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
Zamówień Publicznych zwanej dalej Ustawą (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z poźn.zm.). W niniejszym 
postępowaniu przepisy Ustawy stosuje się odpowiednio, o ile zapytanie ofertowe zawiera odesłanie 
do jej uregulowań, jak również w celu ustalenia definicji pojęć występujących w zapytaniu ofertowym. 

6. Celem postępowania jest wybór Wykonawców/Wykonawcy usług związanych z realizowanym przez 
Zamawiającego projektem wdrożenia technologii budowy jednostek pływających heavy-duty w 

https://sofic.pl/pl/sofic-waterlife-technology/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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oparciu o druk addytywny z ekologicznego kompozytu krystalicznego na bazie spoiwa mineralnego 
zbrojonego ukierunkowanym włóknem stalowym, w tym:  

• usług badawczo-rozwojowych, 

• usług marketingowych,  

• usług wzorniczych i w zakresie ochrony własności przemysłowej, 

• usług inżynieryjnych. 

7. W niniejszym postępowaniu pod pojęciem Wykonawcy należy rozumieć osobę fizyczną, osobę 
prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o 
udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia. 

8. Ilekroć w zapytaniu ofertowym lub jego załącznikach jest mowa o formie pisemnej należy przez to 
rozumieć również formę elektroniczną, o której mowa w art. 78(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2O2O r. poz. L740). 

III. Warunki prowadzonego postępowania 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

2. Oferta i załączniki do oferty powinny zostać sporządzone przez Wykonawcę według warunków i 
postanowień zawartych w zapytaniu ofertowym. 

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

4.1. Zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert przewidzianego zapytaniu 
ofertowym. W takim przypadku w upublicznionym zapytaniu ofertowym uwzględniona zostanie 
informacja o zmianie, zawierająca co najmniej: datę upublicznienia zmienianego zapytania 
ofertowego, a także opis dokonanych zmian. Jeżeli z uwagi na zakres wprowadzonych zmian będzie to 
konieczne, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w 
ofertach. 

4.2. Unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego etapie bez ponoszenia jakichkolwiek 
skutków prawnych i finansowych. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie 
zamówienia, w szczególności jeżeli: 

4.2.1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

4.2.2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę 
do ceny najkorzystniejszej oferty, 

4.2.3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć, 
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4.2.4. postępowanie obarczone jest wadą, w tym w szczególności wadą niemożliwą do usunięcia lub 
uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia. 

4.3. Odrzucenia oferty, jeżeli: 

4.3.1. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do zakresu przedmiotu zamówienia co podlega ocenie i 
weryfikacji zgodnie z zapisami Ustawy, 

4.3.2. jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego, w tym jeżeli nie została podpisana lub 
została podpisana niezgodnie z Zapytaniem ofertowym, 

4.3.3. nie zawiera wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, 

4.3.4. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, 

4.3.5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

5. Przedmiot zapytania jest podzielony na 5 części szczegółowo opisanych poniżej. Każda część 
zapytania ofertowego stanowi odrębne zamówienie, jednakże w związku z tym, że poszczególne usługi 
są ze sobą powiązane, wszystkie części są objęte jednym zapytaniem ofertowym. Wykonawca może 
złożyć ofertę i może mu zostać udzielone zamówienie na 1, 2, 3, 4 lub 5 części. Każda część podlega 
odrębnej ocenie. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

IV. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Celem planowanych do zakupu usług jest wdrożenie przez Zamawiającego nowego sposobu budowy 
jednostek pływających heavy-duty oparty o druk addytywny z ekologicznego kompozytu krystalicznego 
na bazie spoiwa mineralnego zbrojonego ukierunkowanym włóknem stalowym. Zakup w/w usług 
służyć będzie realizacji takiego celu. 

2. Zapytanie ofertowe obejmuje następujące usługi (wraz ze wskazaniem numeru i nazwy kodu CPV): 

Część 1: Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad technologią 

druku addytywnego z wykorzystaniem ekologicznego kompozytu krystalicznego na bazie spoiwa 

mineralnego zbrojonego ukierunkowanym włóknem stalowym 

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

73111000-3 – Laboratoryjne usługi badawcze 

Część 2. Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych polegających na 
opracowaniu jednostki pływającej typu heavy duty wytwarzanej w technologii druku addytywnego 
z wykorzystaniem ekologicznego kompozytu krystalicznego na bazie spoiwa mineralnego 
zbrojonego ukierunkowanym włóknem stalowym 
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73000000-2 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi 

doradcze 

73111000-3 – Laboratoryjne usługi badawcze 

Część 3. Przedmiot zamówienia: Usługi z zakresu doradztwa marketingowego 

79342000 Usługi marketingowe 
79410000-1 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania 

 
Część 4. Przedmiot zamówienia: Usługi z zakresu doradztwa wzorniczego i ochrony własności 
przemysłowej 

 
79822500-7  Usługi projektów graficznych 
79415200-8  Usługi doradcze w zakresie projektowania 
79120000-1 Usługi doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich 
79400000-8  Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz 

podobne 

Część 5. Przedmiot zamówienia: Usługi inżynieryjne 
 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
73000000-2  Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi 

doradcze 
79930000-2  Specjalne usługi projektowe 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

A. opis Projektu, w ramach którego będą realizowane usługi objęte zapytaniem ofertowym: 

Abstrakt: Zamawiający (SOFIC Sp. z o.o.) realizuje projekt pt.: ,,Nowy sposób budowy jednostek 
pływających heavy-duty oparty o druk addytywny z ekologicznego kompozytu krystalicznego na bazie 
spoiwa mineralnego zbrojonego ukierunkowanym włóknem stalowym”. Celem projektu jest 
dopracowanie i wdrożenie w przedsiębiorstwie nowej technologii budowy jednostek pływających typu 
heavy duty. Nowa technologia produkcji wykorzystuje unikalną kompozycję siatkobetonu oraz druk 
addytywny do wytwarzania kadłubów tych łodzi, dzięki czemu uzyskują one szereg przewag nad 
produktami konkurencyjnymi, takich jak: 

• wydłużona żywotność, 

• zwiększona wytrzymałość udarowa, 

• brak konieczności okresowego wyjmowania z wody dla dokonania konserwacji, 

• brak konieczności wyjmowania z wody dla przezimowania, 

• niższe koszty eksploatacyjne z uwagi na brak konieczności serwisowania i zimowania, 

• większa ogniotrwałość. 

Dzięki nowej technologii planuje się wytwarzanie następujących typów łodzi o kadłubach wykonanych 
z siatkobetonu: 

• stacjonarne obiekty pływające o przeznaczeniu: 
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- magazynowym lub bytowym np. hulk, hotel, house boat, 

- komunikacyjnym np. mosty pontonowe, pomosty, mariny, 

- sygnalizacyjnym np. latarniowce, pławy, 

- przemysłowym np. platformy wiertnicze, 

- technicznym np. żurawie pływające, doki pływające, 

• statki badawcze, 

• łodzie obsługi portowej np. pchacze, holowniki, 

• jednostki przemysłowe np. statek-przetwórnia, młyn pływający, 

• rybackie - statki rybackie, w tym łódź rybacka, kuter rybacki, 

• transportowe (towarowe i pasażerskie) – np. barka, 

• specjalne – np. statek do przewozu ładunków wielkogabarytowych, zbiorniki pływające. 

Zamawiający planuje wprowadzenie poszczególnych typów łodzi (jednostki) na różnych rynkach 
geograficznych, które charakteryzują się zwiększonym popytem na tego rodzaju rozwiązania. I tak: 

• na rynek skandynawski dedykowane będą jednostki typu heavy-duty z przeznaczeniem do 

zadań badawczych, komunikacyjnych i obsługi portowej, 

• na rynek Europy południowej jednostki stacjonarne typu heavy-duty z przeznaczeniem 

mieszkalnym i usługowym, 

• na rynek krajów Benelux transportowe jednostki typu heavy-duty oraz mobilne mieszkalne, 

• na rynek niemiecki transportowe jednostki typu heavy-duty oraz mobilne mieszkalne. 

Wszystkie one posiadać będą kadłuby wykonane z siatkobetonu, co odróżniać je będzie od produktów 
konkurencji i stanowić będzie o ich przewadze rynkowej. 
 
B. Opis Zamówień 
 
Część 1. Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad technologią 
druku addytywnego z wykorzystaniem ekologicznego kompozytu krystalicznego na bazie spoiwa 
mineralnego zbrojonego ukierunkowanym włóknem stalowym 

Cel i przedmiot usługi: określenie technologii materiałowo-wykonawczej nowego procesu wytwarzania 
jednostek pływających typu heavy-duty w technologii druku addytywnego z wykorzystaniem 
ekologicznego kompozytu krystalicznego na bazie spoiwa mineralnego zbrojonego ukierunkowanym 
włóknem stalowym. 
 
Tryb realizacji usługi: opracowanie i weryfikacja składu kompozytu oraz doświadczalne dobranie 
parametrów procesu technologicznego. 

W ramach w/w usługi muszą zostać wykonane następujące zadania: 

1. Opracowanie składu ekologicznego kompozytu krystalicznego na bazie spoiwa mineralnego 

zbrojonego ukierunkowanym włóknem stalowym: 

• określenie składu na postawie fachowej wiedzy i doświadczenia hydrotechniczno-

budowlanego w tym m.in. plastyfikatory, dodatki poprawiające tiksotropowość, 

uodparniające na wilgoć i lód, poprawiające adhezję do stali, zapewniające kompatybilność 

przy naprawach, 
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• wykonanie próbek, 

• poddanie próbek działaniu czynników zewnętrznych (testy poligonowe) we współpracy z 

firmą KvantIT Marglewski (Svingveien 8, 1900 Fetsund, Norwegia) => Wykonawca przekaże 

firmie KvantIT Marglewski próbki do badań oraz określi warunki przeprowadzenia badań 

poligonowych, firma KvantIT Marglewski wykonana testy i przekaże wyniki Wykonawcy, przy 

czym zawarcie umowy z firmą KvantIT MArglewski i wynagrodzenie za przeprowadzenie w/w 

badań leżą po stronie Zamawiającego (w ramach oferowanego wynagrodzenia nie należy 

uwzględniać kosztów ww. usługi realizowanej przez KvantT Marglewski), 

• wybór optymalnego składu. 
 

2. Wyznaczenie parametrów procesowych aplikacji opracowanego kompozytu w druku 

addytywnym: 

• wyznaczenie determinant i zmiennych procesu mi.in. moc źródła ciepła oraz tempo aplikacji, 

• wykonanie serii prób ze zbieżnym sprzężeniem zwrotnym, 

• określenie optymalnych parametrów. 

W celu zapewnienia wysokiej jakości usługi, usługa powinna być zrealizowana zgodnie z normą ISO 
9001 lub równoważną dotyczącą systemu zarządzania jakością w zakresie usług badawczo-
rozwojowych (B+R). 
 
Wynikiem zamówienia będzie Raport zawierający wnioski z przeprowadzonych prac, wskazujący skład 
mieszanki, wyniki przeprowadzonych testów poligonowych oraz parametry procesowe dla druku 
addytywnego. 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wytyczne dotyczące sposobu zastosowania mieszanki i miejsc 
jej stosowania. Zamawiający skontaktuje Wykonawcę z firmą, która wykona testy poligonowe 
kompozytu (KvantIT Marglewski). 

Część 2. Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych polegających na 
opracowaniu koncepcji jednostki pływającej typu heavy duty wytwarzanej w technologii druku 
addytywnego z wykorzystaniem ekologicznego kompozytu krystalicznego na bazie spoiwa 
mineralnego zbrojonego ukierunkowanym włóknem stalowym 

Cel i przedmiot usługi: stworzenie bazy dla rozwoju nowych produktów opartych na wdrażanej 
technologii przez opracowanie narzędzia do obliczeń konstrukcji w formie modelu obliczeniowego oraz 
koncepcji nowej jednostki pływającej typu heavy duty, której kadłub będzie wykonany z siatkobetonu, 
będącej zalążkiem rozwoju nowej linii produktów. 

Tryb realizacji usługi: budowa architektury i prawideł modelu obliczeniowego oraz przeprowadzenie 
wielokryterialnego iteracyjnego procesu projektowego. 

W ramach w/w usługi muszą zostać wykonane następujące zadania: 

I. Opracowanie modelu obliczeniowego konstrukcji siatkobetonowej, który stosowany będzie przy 
projektowaniu jednostek pływających pod konkretne zamówienie: 

1. określenie materiałowych danych wytrzymałościowych kompozytu, 

2. określenie architektury obliczeniowej modelu, 

3. analiza wymagań przepisów jednostek klasyfikacyjnych łodzi i statków, 
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4. przyjęcie sposobu określania obciążeń i wymuszeń konstrukcji, 

5. modelowa parametryzacja danych wytrzymałościowych kompozytu, 

6. stworzenie formuł obliczeniowych i tabel kalkulacyjnych. 

Model powinien być oparty w części definiowania obciążeń na metodzie parametrycznej, a w części 
obliczeń konstrukcji na metodzie analitycznej. Należy zapewnić tok procesowy spójny z brzmieniem 
przepisów uznanych morskich towarzystw klasyfikacyjnych, aby zapewnić łatwość realizacji procesu 
procedowania certyfikacji dokumentacji poszczególnych jednostek. 

II. Zaprojektowanie koncepcji jednostki pływającej typu heavy-duty z wykorzystaniem nowej 
technologii druku addytywnego z ekologicznego kompozytu krystalicznego na bazie spoiwa 
mineralnego zbrojonego ukierunkowanym włóknem stalowym o długości 7-7,5m i pow. ok 36m²: 

1. sporządzenie finalnego modelu w postaci arkusza kalkulacyjnego: 

a) analiza ograniczeń: projektowych, technologicznych, budżetowych, 

b) określenie cech nowej łodzi: użytkowych, technicznych, sprzedażowych, 

c) projekt koncepcyjny: 

• wstępne propozycje kształtu bryły, 

• wstępny projekt linii teoretycznych kadłuba, 

• stworzenie wstępnego modelu 3D i wizualizacji roboczych, 

• wstępne rozmieszczenie wnętrza, 

• dopracowane koncepcji wraz z dokumentacją techniczną. 

W celu zapewnienia wysokiej jakości usługi, usługa powinna być zrealizowana zgodnie z normą ISO 
9001 lub równoważną dotyczącą systemu zarządzania jakością w zakresie usług badawczo-
rozwojowych (B+R). 
 
Opracowanie koncepcji będzie poprzedzone zebraniem, analizą i wartościowaniem przez Wykonawcę 
założeń użytkowych. Wykonawca przeprowadzi konsultacje-ankietowanie wśród armatorów (min. 5), 
operatorów i użytkowników tego typu łodzi. Założenia zestawione z bazą jednostek podobnych 
powinny dać wytyczne projektowe. Stworzony w oparciu o nie projekt koncepcyjny będzie zawierać 
oszacowanie parametrów technicznych, opracowanie wstępnych linii teoretycznych kadłuba z 
uwzględnieniem napędu i właściwości morskich, opracowanie bryły łodzi pod kątem parametrów 
eksploatacyjnych. 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wytyczne dotyczące sposobu wytwarzania jednostek 
pływających typu heavy-duty w technologii druku addytywnego z ekologicznego kompozytu 
krystalicznego na bazie spoiwa mineralnego zbrojonego ukierunkowanym włóknem stalowym. Do 
realizacji tej części usługi Wykonawca przekaże Zamawiającemu wyniki prac wykonanych w Części 1 i 
Części 4 zamówienia. 

Wynikiem zamówienia będzie Raport zawierający wnioski z przeprowadzonych prac w tym: 

• model obliczeniowy w formacie xlsx wraz z opracowanym dokumentem wprowadzającym, 

• projekt jednostki w formacie dxf, stp (opis techniczny, model 3D, rysunki dokumentacji 

technicznej kadłubowe i wyposażeniowe, wizualizacje). 

Część 3. Przedmiot zamówienia: Usługi z zakresu doradztwa marketingowego 
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Cel i przedmiot usługi: zaprojektowanie koncepcji wprowadzania na rynki skandynawski, Europy 
Południowej, krajów Beneluks i Niemcy opracowanej w  realizowanym przez Zamawiającego projekcie 
nowej grupy produktowej bazującej na kadłubie z siatkobetonu. 

Opracowana w w/w projekcie nowa grupa produktowa to jednostki o kadłubie wykonanym z betonu 
metodą addytywną o długości nie przekraczającej 15 metrów, tonażu średnim między 5 a 10 gt (w 
wersji maksymalnej do 30 gt) i maksymalnej mocy silnika nie większej niż 200 kilowatów. Innowacja 
tych produktów wynika z wykorzystania siatkobetonu do produkcji ich kadłubów w metodzie 
przyrostowej dzięki czemu kadłub taki będzie charakteryzował się wydłużoną do 80 lat żywotnością, 
zwiększoną 3- (w stosunku do kompozytu) lub 4- (w stosunku do metalu) krotnie wytrzymałością 
udarową oraz zmniejszoną ceną inwestycyjną i eksploatacyjną (w porównaniu do kadłubów z metalu). 
O przeznaczeniu łodzi przesądzać będzie zastosowana w danej jednostce nadbudówka: łódź robocza, 
rybacka, turystyczna, houseboat, holownik, pchacz. Przewaga innowacyjna wynikać będzie wyłącznie 
z charakterystyk kadłuba tych obiektów a nie z zastosowanych rozwiązań w części nadwodnej. Te 
projektowane będą indywidualnie pod zamówienie klienta i nie są objęte przedmiotem zamówienia. 

Tryb realizacji usługi: audyt wyników projektu w postaci nowej grupy produktowej, analiza wybranych 
aspektów, zaprojektowanie poszczególnych etapów strategii działań w kontekście realizacji 
zaplanowanej strategii sprzedaży. 

W ramach w/w usługi muszą zostać wykonane następujące zadania: 

1. Opracowanie strategii wprowadzania nowych produktów na wybrane na rynki z regionów: 
skandynawski, Europy Południowej, krajów Beneluks i Niemcy – docelowe kraje (rynki) objęte strategią 
będą wybrane po zawarciu umowy, strategia będzie obejmować po 1 kraju z w/w wymienionych 
regionów. 

Strategia będzie obejmować następujące elementy: 

• Analiza, zdefiniowanie potrzeb i zachowań potencjalnego klienta, stworzenie profilu klienta, 

• Analiza i prognoza rynku, 

• Analiza konkurencji i określenie pozycji konkurencyjnej, 

• Analiza potencjału firmy na rynku, 

• Architektura produktu: przygotowanie planu rozszerzania linii produktowych/ wariantów na 
kilka najbliższych lat i wstępne określenie czasu ich wprowadzenia, 

• Strategia sprzedaży: strategia cenowa, kanały dystrybucji, sposób dotarcia, działania w 
kanałach, 

• Strategia komunikacji: wybór drogi i sposobu komunikacji z klientem, 

• Analiza ryzyk związanych z danym rynkiem, 

• Prognozy rozwoju sprzedaży – krótko- i długoterminowe (min. 3 lata), 

• Harmonogram wdrożenia. 

2. Analiza otoczenia formalno-prawnego wybranych rynków z regionów: skandynawski, Europy 
Południowej, krajów Beneluks i Niemcy (tj. dla krajów (rynków) doprecyzowanych zgodnie z pkt. 1 
powyżej), w tym analiza następujących elementów. 

• Bariery wejścia, 

• Wymagania formalne, 

• Wymagania prawne, 

• Wskazanie sposobu działania. 
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3. Mapowanie procesów logistycznych związany z wejściem na wybrane rynki z regionów: 
skandynawski, Europy Południowej, krajów Beneluks i Niemcy (tj. na rynki krajów doprecyzowanych 
zgodnie z pkt. 1 powyżej). 

4. Opracowanie koncepcji kampanii reklamowej na wybranych rynkach (tj. na rynkach krajów 
doprecyzowanych zgodnie z pkt. 1 powyżej) dla wyszczególnionych grup produktowych: 

• na rynek skandynawski: jednostki typu heavy-duty z przeznaczeniem do zadań badawczych, 

komunikacyjnych i obsługi portowej, 

• na rynek Europy południowej: jednostki stacjonarne typu heavy-duty z przeznaczeniem 

mieszkalnym i usługowym, 

• na rynek krajów Benelux: transportowe jednostki typu heavy-duty oraz mobilne mieszkalne, 

• na rynek niemiecki: transportowe jednostki typu heavy-duty oraz mobilne mieszkalne. 

Koncepcja kampanii powinna objąć: 

• Wydatki, 

• Sposób wydatkowania, 

• Miejsca promocji i analiza działań w kanałach sprzedaży, 

• Wykorzystanie mediów. 

W celu zapewnienia wysokiej jakości usługi, usługa powinna być zrealizowana zgodnie z normą ISO 
9001 lub równoważną dotyczącą systemu zarządzania jakością w zakresie usług doradczych. 

Wynikiem realizacji usługi będą 4 dokumenty (po 1 dla każdego rynku) w formie cyfrowej zawierające 
w/w zakres informacji, spełniające standard dostępności cyfrowej. 

Część 4. Przedmiot zamówienia: Usługi z zakresu doradztwa wzorniczego i ochrony własności 
przemysłowej 

Cel i przedmiot usługi: opracowanie wzoru przemysłowego jednostki pływającej typu heavy duty z 
kadłubem z siatkobetonu na podstawie wyników prac B+R i zabezpieczenie praw ochrony własności 
przemysłowej do opracowanego rozwiązania. 

Tryb realizacji usługi: przeprowadzenie wielokryterialnego iteracyjnego procesu projektowego, 
opracowanie zgłoszenia wzoru przemysłowego, procedowanie zgłoszenia w Urzędzie Ochrony 
Rzeczpospolitej Polskiej. 

W ramach w/w usługi muszą zostać wykonane następujące zadania: 

1. Opracowanie wzornicze nowego produktu jednostki pływającej typu heavy duty z kadłubem z 
siatkobetonu na podstawie projektu koncepcyjnego wykonanego w pracach rozwojowych (w części 2 
zamówienia), wraz ze wskazaniem charakterystyk, świadczących o jego unikalności: 

a) analiza potrzeb klientów w zakresie produktu (opracowanie profilu odbiorców – specyfikacja 
person, analiza interesariuszy z zastosowaniem podejścia VPC – Value Proposition Canvas w 
całym łańcuchu tj. z uwzględnieniem interesariuszy bliższych i dalszych, przeprowadzenie 
adekwatnych badań ilościowych i/lub jakościowych w zakresie potrzeb, preferencji i nawyków 
użytkowych), 

b) analiza potencjału wzorniczego w zakresie pkt. a (analiza trendów wzorniczych, analiza 
dotychczasowego wzornictwa firmy, określenie słabych i mocnych stron wzorniczych nowego 
produktu, ocena zgodności nowego produktu z wzornictwem stosowanym w firmie i branży), 
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c) przygotowanie projektu koncepcyjnego w dwóch wariantach: 

• analiza ergonomiczna i materiałowa, 

• konsultacje z użytkownikami i weryfikacja założeń projektowych, 

• przygotowanie szkiców koncepcyjnych i stworzenie modelu w skali, 

• wizualizacja projektu koncepcyjnego. 
d) przygotowanie projektu wzorniczego na podstawie wybranej koncepcji: 

• modyfikacja projektu po konsultacjach z Zamawiającym, technologiem i inżynierem (w 
tym przygotowanie potencjalnych zmian i usprawnień w dokumentacji projektu 
wzorniczego), 

• weryfikacja ergonomii na modelach gabarytowych, dobór kolorystyki i materiałów 
wykończeniowych, 

• przygotowanie projektu wzorniczego, opracowanie briefu projektowego. 

2. Przygotowanie zgłoszenia wzoru przemysłowego wraz ze zbadaniem zdolności rejestrowej oraz 
zgłoszenie wzoru przemysłowego do Urzędu Patentowego RP (w tym obsługa na etapie ewentualnego 
uzupełniania braków zgłoszenia). 

Wynikiem realizacji usługi będzie: 

• projekt wzorniczy nowego produktu, 

• zgłoszenie wzoru przemysłowego, 

• raport z badania zdolności rejestrowej. 

W celu zapewnienia wysokiej jakości zgłoszenia, usługa w zakresie pkt. 1 powinna być zrealizowana 
zgodnie z normą ISO 9001 lub równoważną dotyczącą systemu zarządzania jakością w zakresie usług 
wzornictwa przemysłowego. 

Część 5. Przedmiot zamówienia: Usługi inżynieryjne 

Cel i przedmiot usługi: uszczegółowienie koncepcji jednostki pływającej typu heavy duty z kadłubem z 
siatkobetonu opracowanej w pracach badawczo-rozwojowych i wprowadzenie jej w życie w formie 
projektów technicznych i wykonawczych. 

Tryb realizacji usługi: zaprojektowanie konstrukcji i wyposażenia, przygotowanie dokumentacji 
umożliwiającej budowę jednostki pływającej typu heavy duty z kadłubem z siatkobetonu. 

W ramach w/w usługi muszą zostać wykonane następujące zadania: 

1. Przygotowanie projektu technicznego prototypowej jednostki pływającej typu heavy duty z 
kadłubem z siatkobetonu na podstawie koncepcji projektowej opracowanej w pracach B+R 
przekazanej przez Zleceniodawcę w następujących zakresach: 

• projekt przestrzenno-użytkowy, obejmujący opracowanie modelu 3-D kadłuba wraz z 
rysunkami 2D zagospodarowania przestrzeni, 

• projekt konstrukcji, obejmujący wykonanie rysunków technicznych 2-D i adekwatnych obliczeń 
konstrukcyjnych, 

• projekt hydrostatyczno-statecznościowy, 

• badania oporowe i dobór napędu, uwzględniający działania o charakterze badawczym na 
modelu w skali zredukowanej lub na bazie komputerowej symulacji, 

• projekt instalacji (projekt 2-D lub 3-D uwzględniający możliwości przyłączeniowe kluczowych 
elementów wyposażenia i zabudowy), 

• projekt wyposażenia (uwzględniający modele 3-D wyposażenia i jego rozmieszczenia). 
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2. Przygotowanie projektu klasyfikacyjnego w/w jednostki (obejmującego zakresowo materiał do 
złożenia na potrzeby świadectwa klasyfikacyjnego i/lub wymagań nadzoru klasyfikacyjnego). 

3. Przygotowanie projektów wykonawczych w/w jednostki (obejmujących przygotowanie rysunków 
wykonawczych). 

4. Przygotowanie projektów technicznych formy do zbudowania kadłuba w/w jednostki (obejmujących 
przygotowanie rysunków wykonawczych 2-D dla formy). 

Wynikiem realizacji usługi będzie: 

• projekt techniczny prototypowej jednostki heavy-duty w formacie dwg, dxf i pdf, 

• projekt klasyfikacyjny w/w jednostki w formacie dxf i pdf, 

• projekt wykonawczy w/w jednostki w formacie dxf i pdf, 

• projekt techniczny form do wykonania w/w jednostki w formacie dxf i pdf. 

Do realizacji tej części usługi Wykonawca przekaże Zamawiającemu wyniki prac wykonanych w Części 
2 i Części 4 zamówienia. 

V. Termin i miejsce wykonania zamówienia 

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w 
ofercie, ale nie później niż: 

a) dla część 1: do 30.06.2023r. 

b) dla części 2: do 31.08.2023r. 

c) dla części 3: do 31.07.2023r. 

d) dla części 4: do 30.06.2023r. 

e) dla części 5: do 30.09.2023r. 

Planowany termin podpisania umowy to 03.2023r. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji usługi z wyjątkiem sytuacji i 
warunków określonych w pkt. XV zapytania ofertowego. 

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania 

Ocena warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie spełnia/nie spełnia w 
oparciu o kryteria wskazane poniżej – osobno dla każdej części zamówienia. 

Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, ma obowiązek do realizacji zamówienia powołać 
zespół, w skład którego wchodzić osoby wykazane przez Wykonawcę w celu spełnienia określonych 
poniżej warunków udziału w postępowaniu.   

Warunki udziału w postępowaniu są następujące: 
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W zakresie zamówienia z Części 1: 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy są polskimi jednostkami badawczo-
rozwojowymi, co oznacza, że są jednym z poniższych: 

1) „organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę”, określoną w art. 2 pkt 83 
rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A 
albo B na podstawie decyzji, o których mowa w art. 322 ust. 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669, z późn. 
zm.); lub 

2) spółką celową uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej; lub 

3) centrum transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce; lub 

4) przedsiębiorcą posiadającym status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 
1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 
2018 r. poz. 141, z późn. zm.); lub 

5) akredytowanym laboratorium (posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub 
notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 
2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155); lub 

6) Siecią Badawczą Łukasiewicz, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci 
Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r., poz. 534). 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wypełni i podpisze stosowne oświadczenie 
w ,,Formularzu oferty” stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz załączy łącznie: 

1) dokument potwierdzający powyższe. 

1.2. posiadają wiedzę i doświadczenie. 

A. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
zrealizował w sposób należyty minimum 3 usługi badawczo-rozwojowe w zakresie produktów i/lub 
technologii i/lub rozwiązań dla branży jachtowo-łodziowej. Za usługę zrealizowaną w ww. terminie 
uznaje się usługę zakończoną w w/w okresie. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wypełni i podpisze stosowne oświadczenie 
w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, wypełni i załączy do 
oferty załącznik nr 2 do zapytania ofertowego „Wykaz zrealizowanych usług” oraz załączy łącznie:  

1) dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, tj. podpisany przez podmiot, na rzecz którego 
wykonana została usługa, protokół odbioru/dokument potwierdzający odbiór/wykonanie usługi lub 
pisemne referencje podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana. Jeśli z w/w dokumentów nie 
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wynikają wszystkie wymagane dane uzupełniająco dopuszcza się inne dokumenty np. fakturę, umowę, 
które będą określać brakujące dane. Z dokumentów tych musi wynikać:  

• przedmiot usługi, charakter usługi (usługi badawczo-rozwojowe) oraz że usługi były 
realizowane w zakresie produktów i/lub technologii i/lub rozwiązań dla branży jachtowo-
łodziowej, 

• termin wykonania (zakończenia) usługi, 
• produkt i/lub technologia i/lub rozwiązanie, którego dotyczyła dana usługa. 

B) O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada certyfikat zarządzania 
jakością ISO 9001 lub równoważny obejmujący co najmniej następujące obszary: usługi B+R. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca załączy do oferty zaświadczenie 
niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem spełniania przez wykonawcę określonych 
norm zapewnienia jakości, tj. certyfikat systemu zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 lub 
równoważny obejmujący co najmniej następujące obszary: B+R, kopia poświadczona za zgodność z 
oryginałem. 

1.3. posiadają potencjał techniczny. 

W związku z tym, że przedmiotem zamówienia będzie badanie betonu, co wymaga specjalistycznego 
sprzętu, o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje lub będzie 
dysponować następującym sprzętem przeznaczonym do badania betonu: 

• Wstrząsarka laboratoryjna z zestawem sit do badania kruszyw, 

• Zestaw wagi do min 30 kg, 

• Mieszarka do zapraw, 

• Aparat Vicata automat, 

• Maszyna wytrzymałościowa, 

• Mieszalnik do betonu min 70 litrów, 

• Stół wibracyjny do zagęszczania próbek, 

• Suszarka laboratoryjna do badania odporności termicznej materiałów budowlanych, 

• Aparat do badania wodoprzepuszczalności, 

• Rheometr do betonu: Typ BT2, 

• Komora do badań mrozoodpornosci betonu, 

• Aparat do badań stopnia deformacji betonu, 

• Formy do betonu, 

• Formy do zapraw. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wypełni i podpisze stosowne oświadczenie 
w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz wypełni załącznik nr 
3 do zapytania ofertowego „Wykaz sprzętów”. 

1.4. posiadają osoby zdolne do wykonania zamówienia. 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponować 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna kryterium za spełnione, jeśli 
Wykonawca wykaże, iż w trakcie realizacji zamówienia, na potrzeby jego prawidłowej realizacji, 
dysponować będzie wykwalifikowanym personelem zdolnym do wykonania zamówienia, w ramach 
którego: 
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• co najmniej 1 osoba obejmie funkcję Kierownika Projektu i spełnia łącznie poniższe 
wymagania: 
- posiada wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii i / lub zarządzania (ukończone studia 
wyższe co najmniej z tytułem magistra), 
- posiada co najmniej jeden certyfikat z obszaru zarządzania projektami, np. PRINCE2 lub AGILE 
PM lub równoważny, 
- posiada udokumentowane (tj. potwierdzone CV) doświadczanie w kierowaniu projektami 
badawczymi, 

• co najmniej 1 osoba obejmie funkcję Eksperta dziedzinowego z Technologii betonu i spełnia 
poniższe wymagania: 
- posiada wykształcenie co najmniej w stopniu doktora nauk technicznych w zakresie 
budownictwa o specjalizacji technologia betonu, 
- posiada co najmniej 5 letnie udokumentowane (tj. potwierdzone CV) doświadczenie w 
badaniach nad betonami, 

• co najmniej 1 osoba obejmie funkcję pracownika badawczego (badacza) i spełnia poniższe 
wymagania: 
- posiada wykształcenie wyższe z zakresu Inżynierii materiałowej (ukończone studia wyższe co 
najmniej z tytułem magistra), 
- posiada co najmniej 3 letnie udokumentowane (tj. potwierdzone CV) doświadczenie w 
badaniach materiałowych. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia powyżej wymienionych funkcji w realizacji zamówienia 
(tj. jedna osoba nie może pełnić dwóch lub trzech powyższych funkcji jednocześnie). 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wypełni i podpisze stosowne oświadczenie 
w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, wypełni i załączy do 
oferty załącznik nr 4 do zapytania ofertowego „Wykaz osób” oraz załączy łącznie: 

1) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o ukończonych 
studiach lub posiadanym stopniu naukowym) wszystkich osób wykazanych w ww. wykazie, 

2) dokumenty potwierdzające nabyte kompetencje przez Kierownika Projektu w zakresie zarządzania 
projektami (kopia certyfikatu lub zaświadczenie itp.), 

3) CV wszystkich osób wykazanych w ww. wykazie potwierdzające posiadanie przez nich wymaganego 
doświadczenia. 

1.5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wypełni i podpisze stosowne oświadczenie 
w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

oraz 

I. Zamawiający uzna kryterium za spełnione, jeśli Wykonawca wykaże, iż roczny przychód w każdym z 
ostatnich 3 lata obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w każdym 
zamkniętym roku obrotowym, a w sytuacji, gdy Wykonawca nie zamknął jeszcze żadnego roku 
obrotowego – to w całym w okresie funkcjonowania, jest nie mniejszy niż 200 000,00 PLN (słownie: 
dwieście tysięcy złotych 00/100). 
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oraz 

II. Zamawiający uzna kryterium za spełnione, jeśli Wykonawca przedstawi zaświadczenie właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 

oraz  

III. Zamawiający uzna kryterium za spełnione, jeśli Wykonawca przedstawi zaświadczenie właściwego 
Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem 
podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

Mając powyższe na uwadze, do oferty Wykonawca wini załączyć: 

- dokumenty finansowe firmy np. sprawozdanie finansowe lub rachunek zysków i strat lub zeznanie 
roczne o wysokości osiągniętego przychodu (CIT, PIT) obejmujące okres, o którym mowa w pkt. I, z 
których wynikać będą przychody Wykonawcy w wymaganym okresie. 

W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę dokumentu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w 
innej walucie niż polski złoty, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN według tabeli kursów średnich 
walut obcych Narodowego Banku Polskiego - Tabela A NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 

- zaświadczenie z ZUS, o którym mowa w pkt. II. 

- zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego, o którym mowa w pkt. III. 

W zakresie zamówienia z Części 2: 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy są polskimi jednostkami badawczo-
rozwojowymi co oznacza, że są jednym z poniższych: 

1) „organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę”, określoną w art. 2 pkt 83 
rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A 
albo B na podstawie decyzji, o których mowa w art. 322 ust. 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669, z późn. 
zm.); lub 

2) spółką celową uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej; lub 

3) centrum transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce; lub 
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4) przedsiębiorcą posiadającym status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 
1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 
2018 r. poz. 141, z późn. zm.); lub 

5) akredytowanym laboratorium (posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub 
notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 
2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155); lub 

6) Siecią Badawczą Łukasiewicz, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci 
Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r., poz. 534). 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wypełni i podpisze stosowne oświadczenie 
w ,,Formularzu oferty” stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz załączy łącznie: 

1) dokument potwierdzający powyższe. 

1.2. posiadają wiedzę i doświadczenie. 

A. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
zrealizował w sposób należyty minimum 3 usługi badawczo-rozwojowe w zakresie produktów i/lub 
technologii i/lub rozwiązań dla branży jachtowo-łodziowej. Za usługę zrealizowaną w ww. terminie 
uznaje się usługę zakończoną w w/w okresie. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wypełni i podpisze stosowne oświadczenie 
w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, wypełni załącznik nr 2 do 
zapyta ofertowego „Wykaz zrealizowanych usług” oraz załączy łącznie:  

1) dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, tj. podpisany przez podmiot, na rzecz 
którego wykonana została usługa, protokół odbioru/dokument potwierdzający 
odbiór/wykonanie usługi lub pisemne referencje podmiotu, na rzecz którego usługa została 
wykonana. Jeśli z w/w dokumentów nie wynikają wszystkie wymagane dane uzupełniająco 
dopuszcza się inne dokumenty np. fakturę, umowę, które będą określać brakujące dane. Z 
dokumentów tych musi wynikać:  

• przedmiot usługi, charakter usługi (usługi badawczo-rozwojowe) oraz że usługi były 
realizowane w zakresie produktów i/lub technologii i/lub rozwiązań dla branży jachtowo-
łodziowej, 

• termin wykonania (zakończenia) usługi, 

• produkt i/lub technologia i/lub rozwiązanie, którego dotyczyła dana usługa. 

B) O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada certyfikat zarządzania 
jakością ISO 9001 lub równoważny obejmujący co najmniej następujące obszary: usługi B+R. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca załączy do oferty zaświadczenie 
niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem spełniania przez wykonawcę określonych 
norm zapewnienia jakości, tj. certyfikat systemu zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 lub 
równoważny obejmujący co najmniej następujące obszary: B+R, kopia poświadczona za zgodność z 
oryginałem. 
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1.3. posiadają potencjał techniczny. 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 

1.4. posiadają osoby zdolne do wykonania zamówienia. 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponować 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna kryterium za spełnione, jeśli 
Wykonawca wykaże, iż w trakcie realizacji zamówienia, na potrzeby jego prawidłowej realizacji, 
dysponować będzie wykwalifikowanym personelem zdolnym do wykonania zamówienia, w ramach 
którego: 

• co najmniej 1 osoba obejmie funkcję Kierownika Projektu i spełnia łącznie poniższe 
wymagania: 
- posiada wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii i / lub zarządzania (ukończone studia 
wyższe co najmniej z tytułem magistra), 
- posiada co najmniej jeden certyfikat z obszaru zarządzania projektami, p.. PRINCE2 lub AGILE 
PM lub równoważny, 
- posiada udokumentowane (tj. potwierdzone CV) doświadczanie w kierowaniu projektami 
badawczymi, 

• co najmniej 1 osoba obejmie funkcję Eksperta dziedzinowego z zakresu Modelowania i 
zastosowania analizy wrażliwości do projektowania konstrukcji i spełnia poniższe wymagania: 
- posiada wykształcenie co najmniej w stopniu doktora nauk technicznych w zakresie 

budownictwa o specjalizacji modelowanie i analiza wrażliwości, 
- posiada co najmniej 5 letnie udokumentowane (tj. potwierdzone CV) doświadczenie na 

stanowisku naukowym, wykonujący badania naukowe i / lub inżynieryjne w dziedzinie 
modelowania i / lub stosowania analizy wrażliwości w projektowaniu (wykazany udział w min. 
5 projektach badawczych lub inżynieryjnych z w/w zakresu) oraz podsiada co najmniej 3 
publikacje naukowe z zakresu modelowania i / lub analizy wrażliwości, 

• co najmniej 1 osoba obejmie funkcję pracownika badawczego (badacza) i spełnia poniższe 
wymagania: 
- posiada wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii mechanicznej o specjalizacji projektowanie 
obiektów pływających (ukończone studia wyższe co najmniej z tytułem magistra), 
- posiada w swoim dorobku wykonane min. 5 udokumentowanych (tj. potwierdzone CV) 
projektów obiektów pływających. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia powyżej wymienionych funkcji w realizacji zamówienia 
(tj. jedna osoba nie może pełnić dwóch lub trzech powyższych funkcji jednocześnie). 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wypełni i podpisze stosowne oświadczenie 
w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, wypełni załącznik nr 4 do 
zapytania ofertowego „Wykaz osób” oraz załączy łącznie: 

1) dokumenty potwierdzające wymagane posiadane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o 
ukończonych studiach lub posiadanym stopniu naukowym) wszystkich osób wykazanych w ww. 
wykazie, 

2) dokumenty potwierdzające nabyte kompetencje przez Kierownika Projektu w zakresie zarządzania 
projektami (np. certyfikat lub zaświadczenienp.tp.), 
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3) CV wszystkich ww. osób potwierdzające posiadanie przez nich wymaganego doświadczenia. 

1.5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wypełni i podpisze stosowne oświadczenie 
w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

oraz 

I. Zamawiający uzna kryterium za spełnione, jeśli Wykonawca wykaże, iż roczny przychód w każdym z 
ostatnich 3 lata obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w każdym 
zamkniętym roku obrotowym, a w sytuacji, gdy Wykonawca nie zamknął jeszcze żadnego roku 
obrotowego – to w całym w okresie funkcjonowania, jest nie mniejszy niż 200 000,00 PLN (słownie: 
dwieście tysięcy złotych 00/100). 

oraz 

II. Zamawiający uzna kryterium za spełnione, jeśli Wykonawca przedstawi zaświadczenie właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 

oraz  

III. Zamawiający uzna kryterium za spełnione, jeśli Wykonawca przedstawi zaświadczenie właściwego 
Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem 
podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

Mając powyższe na uwadze, do oferty Wykonawca winien załączyć: 

- dokumenty finansowe firmy np. sprawozdanie finansowe lub rachunek zysków i strat lub zeznanie 
roczne o wysokości osiągniętego przychodu (CIT, PIT) obejmujące okres, o którym mowa w pkt. I, z 
których wynikać będą przychody Wykonawcy w wymaganym okresie. 

W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę dokumentu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w 
innej walucie niż polski złoty, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN według tabeli kursów średnich 
walut obcych Narodowego Banku Polskiego - Tabela A NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 

- zaświadczenie z ZUS, o którym mowa w pkt. II 

- zaświadczenie z Naczelnika Urzędu Skarbowego, o którym mowa w pkt. III. 

W zakresie zamówienia z Części 3: 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 
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1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 

1.2. posiadają wiedzę i doświadczenie pozwalające na wykonanie zamówienia. 

A. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
zrealizował w sposób należyty minimum 3 usługi polegające na opracowaniu koncepcji wprowadzenia 
nowych produktów na rynki zagraniczne obejmującej łącznie co najmniej: strategię wprowadzania 
nowych produktów na rynki zagraniczne, analizę otoczenia formalno-prawnego oraz koncepcję 
kampanii reklamowej przy czym co najmniej 1 usługa dotyczyła co najmniej jednego z krajów na 
rynkach preferowanych przez Zamawiającego, tj. rynku skandynawskiego lub Europy Południowej lub 
krajów Beneluks lub Niemiec. Dopuszcza się wykazanie 3 usług na rzecz jednego 
przedsiębiorstwa/podmiotu pod warunkiem jednak, że każda z tych usług dotyczyła innego nowego 
produktu/produktów, a usługi te nie były świadczone w tym samym czasie (tj. były świadczone w 
różnych, nienakładających się na siebie okresach). Za usługę zrealizowaną w ww. terminie uznaje się 
usługę zakończoną w w/w okresie. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wypełni i podpisze stosowne oświadczenie 
w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, wypełni załącznik nr 2 do 
zapytania ofertowego „Wykaz zrealizowanych usług” oraz załączy łącznie: 

1) dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, tj. podpisany przez podmiot, na rzecz którego 
wykonana została usługa, protokół odbioru/dokument potwierdzający odbiór/wykonanie usługi lub 
pisemne referencje podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana. Jeśli z w/w dokumentów nie 
wynikają wszystkie wymagane dane uzupełniająco dopuszcza się inne dokumenty np. fakturę, umowę, 
które będą określać brakujące dane. Z dokumentów tych musi wynikać:  

• przedmiot usługi, tj. że usługi dotyczyły opracowania koncepcji wprowadzenia nowych 
produktów na rynki zagraniczne obejmującej co najmniej strategię wprowadzania nowych 
produktów na rynki zagraniczne, analizę otoczenia formalno-prawnego oraz koncepcję 
kampanii reklamowej przy czym co najmniej 1 usługa dotyczyła co najmniej jednego z krajów 
na rynkach preferowanych przez Zamawiającego tj. rynku skandynawskiego lub Europy 
Południowej lub krajów Beneluks lub Niemiec, 

• termin wykonania (zakończenia) usługi. 

B. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada certyfikat zarządzania 
jakością ISO 9001  lub równoważny obejmujący co najmniej następujące obszary: doradztwo. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca załączy do oferty zaświadczenie 
niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem spełniania przez wykonawcę określonych 
norm zapewnienia jakości tj. certyfikat systemu zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 lub 
równoważny obejmujący, co najmniej następujące obszary: doradztwo i usługi w zakresie 
internacjonalizacji działalności. 

1.3. posiadają potencjał techniczny. 
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Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 

1.4. posiadają osoby zdolne do wykonania zamówienia. 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponować 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które zostaną delegowane przez Wykonawcę do 
realizacji zamówienia. Zamawiający uzna kryterium za spełnione, jeśli Wykonawca wykaże, iż w trakcie 
realizacji zamówienia, na potrzeby jego prawidłowej realizacji, dysponować będzie wykwalifikowanym 
personelem zdolnym do wykonania zamówienia, w ramach którego: 

• co najmniej 1 osoba posiada wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania i / lub marketingu 
(ukończone studia wyższe co najmniej z tytułem magistra), 

• co najmniej 1 osoba posiada min. 3 letnie udokumentowane (tj. potwierdzone CV) 
doświadczenie w pełnieniu funkcji doradcy bądź świadczeniu usług doradczych w zakresie 
ekspansji firmy na rynki zagraniczne. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia powyżej wymienionych funkcji w realizacji zamówienia 
(tj. jedna osoba nie może pełnić dwóch powyższych funkcji jednocześnie). 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wypełni i podpisze stosowne oświadczenie 
w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, wypełni załącznik nr 4 do 
zapytania ofertowego „Wykaz osób” oraz załączy łącznie: 

1) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie wyższe (dyplom lub zaświadczenie o 
ukończonych studiach) osoby wykazanej w ww. wykazie jako posiadającej wymagane wykształcenie, 

2) CV potwierdzające posiadanie wymaganego (min. 3 letnie) doświadczenie w pełnieniu w pełnieniu 
funkcji doradcy bądź świadczeniu usług doradczych w zakresie ekspansji firmy na rynki zagraniczne 
(dot. osoby, która zgodnie z ww. wykazem posiada takie doświadczenie), 

1.5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wypełni i podpisze stosowne oświadczenie 
w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

oraz 

I. Zamawiający uzna kryterium za spełnione, jeśli Wykonawca wykaże, iż roczny przychód w każdym z 
ostatnich 3 lata obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w każdym 
zamkniętym roku obrotowym, a w sytuacji, gdy Wykonawca nie zamknął jeszcze żadnego roku 
obrotowego – to w całym w okresie funkcjonowania, jest nie mniejszy niż 200 000,00 PLN (słownie: 
dwieście tysięcy złotych 00/100). 

oraz 

II. Zamawiający uzna kryterium za spełnione, jeśli Wykonawca przedstawi zaświadczenie właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub wstrzymanie 
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w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 

oraz  

III. Zamawiający uzna kryterium za spełnione, jeśli Wykonawca przedstawi zaświadczenie właściwego 
Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem 
podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

Mając powyższe na uwadze, do oferty Wykonawca winien załączyć: 

- dokumenty finansowe firmy np. sprawozdanie finansowe lub rachunek zysków i strat lub zeznanie 
roczne o wysokości osiągniętego przychodu (CIT, PIT) obejmujące okres, o którym mowa w pkt. I, z 
których wynikać będą przychody Wykonawcy w wymaganym okresie. 

W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę dokumentu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w 
innej walucie niż polski złoty, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN według tabeli kursów średnich 
walut obcych Narodowego Banku Polskiego - Tabela A NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 

- zaświadczenie z ZUS, o którym mowa powyżej w pkt. II 

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, o którym mowa powyżej w pkt. III. 

W zakresie zamówienia z Części 4: 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 

1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 

1.2. posiadają wiedzę i doświadczenie. 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował 
w sposób należyty: 

• minimum 3 usługi doradcze dotyczące realizacji kompletnego profesjonalnego procesu 
projektowego produktu/produktów, obejmujące w szczególności (łącznie): syntezę i analizę, 
tworzenie rozwiązań, a w tym co najmniej 1 usługę doradczą dotyczącą kompletnego 
profesjonalnego procesu projektowego (w zakresie określonym powyżej) dla produktu 
dedykowanemu branży jachtowo-łodziowej,  przy czym ww. termin 5 lat jest zachowany, jeżeli 
w okresie tych 5 lat usługa została zakończona. 
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Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wypełni i podpisze stosowne oświadczenie 
w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, wypełni załącznik nr 2 do 
zapytania ofertowego „Wykaz zrealizowanych usług” oraz załączy łącznie:  

1) dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, tj. podpisany przez podmiot, na rzecz którego 
wykonana została usługa, protokół odbioru/dokument potwierdzający odbiór/wykonanie usługi lub 
pisemne referencje podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana. Jeśli z w/w dokumentów nie 
wynikają wszystkie wymagane dane uzupełniająco dopuszcza się inne dokumenty np. fakturę, umowę, 
które będą określać brakujące dane. Z dokumentów tych musi wynikać:  

• przedmiot usługi, tj. że 3 usługi doradcze dotyczyły realizacji kompletnego profesjonalnego 
procesu projektowego produktu/produktów, obejmującego w szczególności (łącznie): syntezę 
i analizę, tworzenie rozwiązań, a w tym, co najmniej 1 usługa doradcza dotyczyła kompletnego 
profesjonalnego procesu projektowego (w zakresie określonym powyżej) dla produktu 
dedykowanemu branży jachtowo-łodziowej,  przy czym ww. termin 5 lat jest zachowany, jeżeli 
w okresie tych 5 lat usługa została zakończona, 

• termin wykonania (zakończenia) usługi, 
• produkt, którego dotyczyła dana usługa. 

B. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada certyfikat zarządzania 
jakością ISO 9001  lub równoważny obejmujący co najmniej następujące obszary: wzornictwo 
przemysłowe. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca załączy do oferty zaświadczenie 
niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem spełniania przez wykonawcę określonych 
norm zapewnienia jakości tj. certyfikat systemu zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 lub 
równoważny obejmujący, co najmniej następujące obszary: wzornictwo przemysłowe. 

1.3. posiadają potencjał techniczny. 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 

1.4. posiadają osoby zdolne do wykonania zamówienia. 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponować 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna kryterium za spełnione, jeśli 
Wykonawca wykaże, iż w trakcie realizacji zamówienia, na potrzeby jego prawidłowej realizacji, 
dysponować będzie wykwalifikowanym personelem zdolnym do wykonania zamówienia, w ramach 
którego: 

• 1 osoba obejmie funkcję głównego projektanta i spełnia poniższe wymagania: 
- posiada wykształcenie co najmniej w stopniu doktora w zakresie projektowania – wzornictwa 
przemysłowego, architektury, architektury wnętrz lub innych kierunków projektowych w 
obszarze wzornictwa, 

• 2 osoby obejmą funkcje projektantów i spełniają poniższe wymagania: 
- posiadają wykształcenie wyższe w zakresie projektowania – wzornictwa przemysłowego, 
architektury, architektury wnętrz lub innych kierunków projektowych w obszarze wzornictwa 
(ukończone studia wyższe z tytułem co najmniej magistra), 

• co najmniej 1 osoba jest rzecznikiem patentowym. 
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Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia powyżej wymienionych funkcji w realizacji zamówienia 
(tj. jedna osoba nie może pełnić dwóch lub trzech powyższych funkcji jednocześnie). 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wypełni i podpisze stosowne oświadczenie 
w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, wypełni i załączy do 
oferty załącznik nr 4 do zapytania ofertowego „Wykaz osób” oraz załączy łącznie:  

1) dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenie wyższe (kopia dyplomu lub 
zaświadczenie o ukończonych studiach) oraz kwalifikacje/uprawnienia rzecznika patentowego 
(osoby/osób wykazanych w ww. wykazie), chyba, że w/w kwalifikacje dostępne są w rejestrach 
publicznych, w takiej sytuacji należy podać link do rejestru. 

1.5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wypełni i podpisze stosowne oświadczenie 
w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

oraz 

I. Zamawiający uzna kryterium za spełnione, jeśli Wykonawca wykaże, iż roczny przychód w każdym z 
ostatnich 3 lata obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w każdym 
zamkniętym roku obrotowym, a w sytuacji gdy Wykonawca nie zamknął jeszcze żadnego roku 
obrotowego – to w całym w okresie funkcjonowania,, jest nie mniejszy niż 300 000,00 PLN (słownie: 
trzysta tysięcy złotych 00/100). 

oraz 

II. Zamawiający uzna kryterium za spełnione, jeśli Wykonawca przedstawi zaświadczenie właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 

oraz  

III. Zamawiający uzna kryterium za spełnione, jeśli Wykonawca przedstawi zaświadczenie właściwego 
Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem 
podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – 
wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

Mając powyższe na uwadze, do oferty Wykonawca winien załączyć: 

- dokumenty finansowe firmy np. sprawozdanie finansowe lub rachunek zysków i strat lub zeznanie 
roczne o wysokości osiągniętego przychodu (CIT, PIT) obejmujące okres, o którym mowa w pkt. I, z 
których wynikać będą przychody Wykonawcy w wymaganym okresie. 
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W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę dokumentu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w 
innej walucie niż polski złoty, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN według tabeli kursów średnich 
walut obcych Narodowego Banku Polskiego – Tabela A NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 

- zaświadczenie z ZUS, o którym mowa powyżej w pkt. II 

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, o którym mowa powyżej w pkt. III. 

W zakresie zamówienia z Części 5: 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 

1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 

1.2. posiadają wiedzę i doświadczenie. 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
zrealizował w sposób należyty minimum 3 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania produktów dla 
branży jachtowo-łodziowej. Za usługę zrealizowaną w ww. terminie uznaje się usługę zakończoną w 
w/w okresie. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wypełni i podpisze stosowne oświadczenie 
w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, wypełni załącznik nr 2 do 
zapytania ofertowego „Wykaz zrealizowanych usług” oraz załączy łącznie:  

1) dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, tj. podpisany przez podmiot, na rzecz którego 
wykonana została usługa, protokół odbioru/dokument potwierdzający odbiór/wykonanie usługi lub 
pisemne referencje podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana. Jeśli z w/w dokumentów nie 
wynikają wszystkie wymagane dane uzupełniająco dopuszcza się inne dokumenty np. fakturę, umowę, 
które będą określać brakujące dane. Z dokumentów tych musi wynikać:  

• przedmiot usługi, tj. że usługi  inżynieryjne były realizowane w zakresie projektowania 
produktów dla branży jachtowo-łodziowej, 

• termin wykonania (zakończenia) usługi, 
• produkt, którego dotyczyła dana usługa. 

1.3. posiadają potencjał techniczny. 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 

1.4. Posiadają osoby zdolne do wykonania zamówienia. 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponować 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna kryterium za spełnione, jeśli 
Wykonawca wykaże, iż w trakcie realizacji zamówienia, na potrzeby jego prawidłowej realizacji, 
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dysponować będzie wykwalifikowanym personelem zdolnym do wykonania zamówienia, w ramach 
którego: 

• co najmniej 1 osoba obejmie funkcję Kierownika Projektu i spełnia łącznie poniższe 
wymagania: 
- posiada wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii i / lub zarządzania (ukończone studia 
wyższe co najmniej z tytułem magistra), 
- posiada co najmniej jeden certyfikat z obszaru zarządzania projektami, np. PRINCE2 lub AGILE 
PM lub równoważny, 
- posiada udokumentowane (tj. potwierdzone CV) doświadczanie w kierowaniu projektami, 

• co najmniej 1 osoba obejmie funkcję projektanta i spełnia poniższe wymagania: 
- posiada wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii mechanicznej o specjalizacji projektowanie 
obiektów pływających (ukończone studia wyższe co najmniej z tytułem magistra), 
- posiada w swoim dorobku udział w wykonaniu min. 5 udokumentowanych (tj. potwierdzone 
CV) projektów obiektów pływających. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia powyżej wymienionych funkcji w projekcie/realizacji 
zamówienia (tj. jedna osoba nie może pełnić dwóch powyższych funkcji jednocześnie). 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wypełni i podpisze stosowne oświadczenie 
w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, wypełni i załączy do 
oferty załącznik nr 4 do zapytania ofertowego „Wykaz osób” oraz załączy łącznie: 

1) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie wyższe (kopia dyplomu lub zaświadczenie o 
ukończonych studiach) wszystkich osób wykazanych w ww. wykazie, 

2) dokumenty potwierdzające nabyte kompetencje przez Kierownika Projektu w zakresie zarządzania 
projektami (np. certyfikat lub zaświadczenie, itp.), 

3) CV wszystkich osób wykazanych w wykazie potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia.  

1.5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wypełni i podpisze stosowne oświadczenie 
w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

oraz 

I. Zamawiający uzna kryterium za spełnione, jeśli Wykonawca wykaże, iż roczny przychód w każdym z 
ostatnich 3 lata obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w każdym 
zamkniętym roku obrotowym, a w sytuacji, gdy Wykonawca nie zamknął jeszcze żadnego roku 
obrotowego – to w całym w okresie funkcjonowania, jest nie mniejszy niż 300 000,00 PLN (słownie: 
trzysta tysięcy złotych 00/100). 

oraz 

II. Zamawiający uzna kryterium za spełnione, jeśli Wykonawca przedstawi zaświadczenie właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie 
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zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 

oraz  

III. Zamawiający uzna kryterium za spełnione, jeśli Wykonawca przedstawi zaświadczenie właściwego 
Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem 
podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

Mając powyższe na uwadze, do oferty Wykonawca winien załączyć: 

- dokumenty finansowe firmy  np. sprawozdanie finansowe lub rachunek zysków i strat lub zeznanie 
roczne o wysokości osiągniętego przychodu (CIT, PIT) za okres, o którym mowa w pkt. I, z których 
wynikać będą przychody Wykonawcy w wymaganym okresie. 

W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę dokumentu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w 
innej walucie niż polski złoty, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN według tabeli kursów średnich 
walut obcych Narodowego Banku Polskiego - Tabela A NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 

- zaświadczenie z ZUS, o którym mowa w pkt. II powyżej 

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, o którym mowa w pkt. III powyżej. 

VII. WADIUM 
 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:  
 
Dla części 1 zamówienia: 1 500,00 zł (tysiąc pięćset złotych) 
Dla części 2 zamówienia: 1 500,00 zł (tysiąc pięćset złotych) 
Dla części 3 zamówienia: 1 500,00 zł (tysiąc pięćset złotych) 
Dla części 4 zamówienia: 2 250,00 zł (dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) 
Dla części 5 zamówienia: 2 250,00 zł (dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) 
 
2. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert oznaczonego datą i godziną. Niewniesienie 
wadium do upływu wyznaczonego terminu (oznaczonego datą i godziną) skutkuje odrzuceniem oferty. 
Do oferty należy dołączyć potwierdzenie zapłaty wadium. 
 
3. Wadium winno być wniesione w pieniądzu. 
 
4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto nr 11 2530 0008 2049 1227 8264 
0001 Nest Bank Spółka Akcyjna. Tytuł przelewu winien umożliwić identyfikację zapytania ofertowego, 
którego dotyczy wadium oraz określać podmiot, w którego imieniu jest wpłacane. Celem właściwej 
identyfikacji wpłaty z tytułu wadium powinny zawierać w tytule przelewu znak sprawy postępowania 
tj. „Wadium zapytanie ofertowe nr 01/NORW.19.01.02”. Należy także określić część zapytania 
ofertowego, którego dotyczy wadium. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu rozumie się, gdy 
w wyznaczonym terminie, tj. do upływu terminu składania ofert (oznaczonego datą i godziną) nastąpi 
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uznanie kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego. 
 
5. Zamawiający zatrzyma wadium Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wraz z odsetkami w 
przypadku, gdy: 

a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 
b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 
6. Zamawiający zwróci wadium we wpłaconej kwocie (bez odsetek) wszystkim Wykonawcom 
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub po unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wadium będzie zwracane na 
konto, z którego wpłynęło, o ile Wykonawca nie wskaże innego numeru konta. 
 
7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy. 
 
8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 

VIII. Podstawy wykluczenia z postępowania 

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom 
powiązanym z nim kapitałowo lub osobowo, przez co rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzaniem 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 lub 
nie został określony przez Operatora Programu, 

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku 
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2. Aby zapewnić Wykonawcy możliwość złożenia wskazanego oświadczenia Zamawiający wskazuje, że 
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego oraz do wykonywania czynności związanych z 
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy uprawnione są następujące osoby: 

1) Jan Sowa. 

3. W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z 
Zamawiającym. Weryfikacja spełnienia w/w warunku będzie dokonana na zasadzie, spełnia/nie 
spełnia” na podstawie ,,Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych” (według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego). 
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Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełnią warunku braku powiązań 
kapitałowych lub osobowych. 

4. W postępowaniu może brać udział Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu w związku z art. 7 
ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 
835). Weryfikacja spełnienia w/w warunku będzie dokonana na zasadzie, spełnia/nie spełnia” na 
podstawie ,,Oświadczenia dot. wykluczenia” (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do zapytania 
ofertowego). 

IX. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

1. Formularz oferty - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

2. Wykaz zrealizowanych usług - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego wraz z dokumentami 
potwierdzającymi ich należyte wykonanie. 

3. Wykaz sprzętów - załącznik nr 3 do zapytania. Załącznik dotyczy Części 1 zamówienia. 

4. Wykaz osób oddelegowanych do realizacji zamówienia - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego wraz 
z wymaganymi w zapytaniu ofertowym dokumentami potwierdzającymi posiadane wykształcenie, 
kwalifikacje i/lub doświadczenie. 

5. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - załącznik nr 5 do zapytania 
ofertowego. 

6. Oświadczenie dot. wykluczenia - załącznik nr 6 do zapytania ofertowego. 

7. Oświadczenie dot. obowiązku informacyjnego - załącznik nr 7 do zapytania ofertowego. 

8. Zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu wystawione nie później niż 3 miesiące przed złożeniem 
dokumentów. 

9. Dokumenty finansowe firmy np. sprawozdanie finansowe lub rachunek zysków i strat lub zeznanie 
roczne o wysokości osiągniętego przychodu (CIT, PIT) w celu potwierdzenia osiągania wymaganego 
przychodu. 

10. Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem spełniania przez 
wykonawcę określonych norm zapewnienia jakości tj. certyfikat systemu zarządzania jakością zgodny 
z normą ISO 9001 lub równoważny (dotyczy Części 1-4 zamówienia, przy czym jeżeli Wykonawca składa 
ofertę na kilka części zamówienia, może być złożone jedno zaświadczenie, pod warunkiem że wynikają 
z niego dane wymagane w ramach wszystkich tych części zamówienia). 

11. Dokumenty potwierdzające posiadanie statusu polskiej jednostki badawczo-rozwojowej (jeżeli 
oferta dotyczy części 1 i/lub 2). 
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12. Aktualny (pozostający w mocy) dokument poświadczający uprawnienia osób do reprezentowania 
Wykonawcy w zakresie podpisywania ofert (jeśli uprawnienia nie wynikają z dokumentów 
rejestrowych CEIDG lub KRS). 

13. Dowód wniesienia wadium (potwierdzenie przelewu). 

X. informacja o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. 
Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek o 
wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści 
zapytania ofertowego wpłynął po upływie połowy terminu składania ofert lub dotyczy już udzielonych 
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 

2. Pytania można składać za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail) pod adresem: 
info@sofic.pl lub za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności. Zamawiający informuje, że wszelkie 
informacje przekazywane mu drogą elektroniczną, będą mogły być odbierane tylko w dni robocze (bez 
sobót) od godz. 08:00 do godz. 15:00. Przesyłane informacje poprzez ww. e-mail po godz. 15:00, 
Zamawiający będzie mógł skutecznie odebrać w następnym dniu roboczym. 

3. Zamawiający informuje, że zarówno niniejsze zapytanie ofertowe wraz z załącznikami oraz wszelkie 
informacje dotyczące niniejszego postępowania, a w szczególności modyfikacje opisu przedmiotu 
zamówienia, przedłużenia terminu składania ofert, udzielanie odpowiedzi na zadane pytania oraz 
ogłoszenie o wyborze oferty lub unieważnienie postępowania, zamieszczane będą na stronie 
internetowej Zamawiającego https://sofic.pl/pl/sofic-waterlife-technology/ oraz na stronie 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropeiskie.qov.pl.  

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający będzie przekazywał drogą 
elektroniczną. 

5. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić 
treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego Zamawiający zamieści 
niezwłocznie na stronie internetowej https://sofic.pl/pl/sofic-waterlife-technology/ oraz na stronie 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropeiskie.qov.pl. 

6. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego będzie niezbędny dodatkowy czas na 
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania i otwarcia ofert. 

7. Osobą uprawnioną do kontaktu jest Pan Jan Sowa, tel. +48 784 342 197, mail: js@sofic.pl 

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego zapytania ofertowego, a treścią udzielonych 
wyjaśnień lub zmian zapytania ofertowego, jako obowiązującą należy przyjąć treść późniejszych 
oświadczeń Zamawiającego. 

XI. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem ,,Formularza oferty” stanowiącym załącznik nr 1 do 
zapytania ofertowego. 

mailto:info@sofic.pl
https://sofic.pl/pl/sofic-waterlife-technology/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropeiskie.qov.pl/
https://sofic.pl/pl/sofic-waterlife-technology/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropeiskie.qov.pl/
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2. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt. IX niniejszego zapytania 
ofertowego. 

3. Oferta musi: 

3.1. zawierać nazwę Wykonawcy oraz dane teleadresowe, 

3.2. zawierać wymagane dane (w polach przeznaczonych do uzupełnienia przez Wykonawcę), w tym 
cenę wyrażoną w PLN, 

3.3. być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione zgodnie z aktualnymi dokumentami 
rejestrowymi (np. KRS/CEiDG/inne rejestry odpowiednie dla danego państwa) lub osoby uprawnione 
do występowania w imieniu Wykonawcy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa (załączonego od 
oferty zgodnie z pkt. IX.11- w przypadku braku możliwości weryfikacji w ogólnodostępnych rejestrach 
informacji nt. osoby (osób) uprawnionych do reprezentacji, wymagane jest przedstawienie dokumentu 
poświadczającego umocowanie prawne danej osoby do podpisania oferty). Podpis na ofercie powinien 
być czytelny (identyfikujący imię i nazwisko osoby podpisującej) lub opatrzony pieczęcią imienną. 

4. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. 

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz tłumaczeniem na język polski. 

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamawiający nie wyraża 
zgody na złożenie oświadczeń, oferty lub innych dokumentów w innych językach. 

7. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego i jego załączników. 

8. Kopie dokumentów powinny być opatrzone adnotacją ,,za zgodność z oryginałem” i podpisane przez 
osoby uprawnione do składania oferty. 

9. Dokumenty składające się na ofertę tj. formularz ofertowy wraz ze wszystkimi załącznikami powinny 
zostać przedłożone Zamawiającemu: 

a) osobiście w siedzibie zamawiającego lub za pomocą poczty tradycyjnej/kuriera: 

- w oryginale tj. z własnoręcznie złożonym podpisem wraz z pieczątką firmową (dot. formularza oferty 
i uzupełnianych przez Wykonawcę formularzy stanowiących załączniki do zapytania ofertowego) 

- w kopii oryginału dokumentu, podpisanej za zgodność z oryginałem tj. z własnoręcznie złożonym 
podpisem wraz z pieczątką firmową (dot. innych dokumentów załączanych do oferty – np. referencje, 
dyplomy, listy intencyjne, dokumenty finansowe) 

lub 

b) za pomocą bazy konkurencyjności lub poczty elektronicznej: 

- w formie skanu oryginałów dokumentów tj. z własnoręcznie złożonym podpisem wraz z pieczątką 
firmową (dot. formularza oferty i uzupełnianych przez Wykonawcę formularzy stanowiących załączniki 
do zapytania ofertowego) 
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- w formie skanu kopii oryginału dokumentu podpisanej za zgodność z oryginałem tj. z własnoręcznie 
złożonym podpisem wraz z pieczątką firmową (dot. innych dokumentów załączanych do oferty – np. 
np. referencje, dyplomy, listy intencyjne, dokumenty finansowe) 

Oferta oraz uzupełniane przez Wykonawcę formularze stanowiące załączniki do formularza 
ofertowego mogą być także złożone w formie elektronicznej tj. podpisane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 

Kwalifikowany podpis elektroniczny musi zostać złożony w sposób zwizualizowany – w miejscu do tego 
wyznaczonym - i musi istnieć możliwość jego weryfikacji. 

10. Jeżeli dołączany do wniosku dokument jest wystawiony przez inny podmiot niż przez Wykonawcę 
i został uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP, należy ten dokument złożyć w takiej formie, w jakiej został on 
uwierzytelniony, aby jednoznacznie istniała możliwość weryfikacji tego uwierzytelnienia. 

11. Bez względu na formę przedłożenia dokumentów Zamawiającemu, oferta tj. formularz ofertowy 
wraz ze wszystkimi załącznikami może zostać podpisana wyłącznie przez osobę upoważnioną do 
reprezentacji Wykonawcy, która jest wskazana w załączonym dokumencie rejestrowym, umowie 
spółki cywilnej lub pełnomocnictwie. 

12. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane, a dokumenty drukowane 
dodatkowo spięte w sposób trwały, tj. zapobiegający możliwości dekompletacji. 

13. W sytuacji, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zamawiający zaleca, aby informacje 
zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone odrębnie od pozostałych 
informacji zawartych w ofercie, z oznakowaniem ,,tajemnica przedsiębiorstwa”. 

14. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. W 
przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia określając 
zakres tych zmian. 

15. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

16. Termin związania ofertą wynosi 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 

17. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 
ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, 
nie dłuższy jednak niż 30 dni. 

18. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty skutkuje ich 
odrzuceniem. 

19. W związku z dofinasowaniem projektu pn.: ,, Nowy sposób budowy jednostek pływających heavy-
duty oparty o druk addytywny z ekologicznego kompozytu krystalicznego na bazie spoiwa mineralnego 
zbrojonego ukierunkowanym włóknem stalowym” z Programu operacyjnego NORW.00.00.00, Oś 
priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021, Działanie 19.1 Nowe Produkty i 
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Inwestycje, Poddziałanie 19.1.2 Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich - Blue growth., 
wszelkie dokumenty dotyczącego niniejszego postępowania, w tym treści wszystkich ofert i ich 
załączników, na wniosek organów kontrolujących, zostaną udostępnione tym organom lub wskazanym 
przez nie instytucjom. 

20. Do wspólnego złożenia oferty przez kilku wykonawców stosuje się przepisy Ustawy. 

XII. Miejsce i termin składania ofert 

1. Ofertę należy złożyć: 

1.1. W formie pisemnej (papierowej) przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczyć 
osobiście/przez posłańca na adres: SOFIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. 
Politechniczna 4 lok. 1A, 80-288 Gdańsk z zastrzeżeniem, że decyduje data wpływu oferty do 
Zamawiającego, a nie data nadania przesyłki. Oferta składana w formie pisemnej - korespondencyjnie 
- powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego oraz oznaczona 
dopiskiem ,,Oferta - zapytanie ofertowe NR 01/NORW.19.01.02”, lub w formie skanów przesłać pocztą 
elektroniczną na adres e-mail: info@sofic.pl, w tytule wiadomości e-mail wpisując: „Oferta - zapytanie 
ofertowe nr 01/NORW.19.01.02, lub  

1.2. w formie elektronicznej, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. XI zapytania ofertowego, 
poprzez stronę internetową: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropeiskie.gov.pl.  

2. Termin składania ofert: do 01.03.2023r. g. 12.00. 

3. Jeżeli w ofercie Wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas 
otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie. 

4. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po w/w terminie nie zostaną rozpatrzone. 

5. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne błędy lub opóźnienia w dostarczeniu 
korespondencji przez pocztę, kuriera lub inne osoby. 

6. W razie braków lub błędów oferty Zamawiający po otwarciu ofert wezwie Wykonawcę do 
uzupełnienia dokumentów oraz złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty lub poprawienia omyłek 
niepowodujących istotnych zmian w treści oferty w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia 
oferty. Wezwanie do uzupełnień zostanie przekazane Wykonawcy drogą elektroniczną na adres e-mail 
osoby do kontaktu wskazany zgodnie z danymi podanymi w ofercie. 

7. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe (z 
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz inne omyłki 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, 
którego oferta została poprawiona. 

XIII. Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji 

1. Zamawiający dokona oceny ofert zgodnie z podanymi kryteriami oceny ofert. Do oceny 
poszczególnych części oferty stosuje się te same kryteria. 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropeiskie.gov.pl/
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2. Podana w ofercie cena jest ceną ryczałtową. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania 
niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 
należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Cenę należy podać w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert z cenami podanymi w walucie obcej. Na potrzeby oceny i 
porównania ofert, cena oferty podana w walucie obcej zostanie przeliczona na PLN według tabeli 
kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego - Tabela A NBP z dnia publikacji ogłoszenia 
o zamówieniu. 

4. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym również wszelkie koszty 
towarzyszące wykonaniu zamówienia określone w zapytaniu ofertowym i wzorze umowy, oraz 
ewentualnego nadzoru usunięcia wad i zapewnienia gwarancji jakości, również koszty bezpośrednie, 
koszty pośrednie, podatki zgodnie z obowiązującym prawem, inne podobnego rodzaju obciążenia, 
ubezpieczenia Wykonawcy oraz wszelkie ryzyka i zysk Wykonawcy.  

Wynagrodzenie określone w ofercie będzie także obejmować wynagrodzenie za przeniesienie na 
Zamawiającego praw autorskich do utworów stanowiących przedmiot i rezultat usług objętych 
zamówieniem na wszystkich polach eksploatacji określonych w umowie oraz innych uprawnień 
związanych z prawami autorskimi (Wykonawca jest zobowiązany do przeniesienia na Zamawiającego 
praw autorskich do utworów na wszystkich znanych polach eksploatacji (które zostaną określone w 
umowie), prawa do wykonywania praw zależnych do utworów, ewentualnych licencji nabytych w celu 
wykonania umowy, do udzielenia Zamawiającemu zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań 
utworu oraz do upoważnienia Zamawiającego do wyłącznego wykonywania praw osobistych do 
utworów. 

5. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie 
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

6. Cena będzie uwzględniała podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów 
przedmiot zamówienia podlega takim obciążeniom, a w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i usług Zamawiający doliczy do oferty podatek, który 
będzie miał obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Podstawy ustalenia ceny stanowi opis przedmiotu zamówienia zmieszczony w niniejszym 
postępowaniu. 

8. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria 
oceny ofert (odrębnie w ramach każdej części zamówienia): 

8.1. Kryterium 1: C - Cena netto - waga 75% 

8.1.1. Liczba punktów w kryterium „Cena netto”: 

a) znaczenie kryterium – 75 pkt; 

b) opis sposobu oceny ofert według kryterium „Cena netto”: 
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• oferta z najniższą ceną netto, spełniająca wymagania zapytania ofertowego, otrzyma 
maksymalną liczbę punktów w kryterium „Cena netto” (75 pkt), 

• ocena punktowa pozostałych ofert zostanie dokonana wg wzoru: C= Cn/Co *75 

gdzie: 
Cn – najniższa cena netto oferty spośród złożonych ofert podlegających ocenie  
Co – cena netto ocenianej oferty 

8.1.2. Zaoferowana cena powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

8.1.3. Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 
umowy. 

8.1.4. Podana cena pozostaje stała przez cały okres realizacji zamówienia. 

8.1.5. Cenę należy podać w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert z cenami podanymi w walucie obcej. Na potrzeby oceny i 
porównania ofert, cena oferty podana w walucie obcej zostanie przeliczona na PLN według tabeli 
kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego - Tabela A NBP z dnia publikacji ogłoszenia 
o zamówieniu. 

8.1.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy 
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

8.1.7. W kryterium „Cena netto” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 75 pkt. 

8.2. Kryterium 2: Ts – Termin płatności za fakturę - waga 5% 

a) znaczenie kryterium – 5 pkt; 

b) opis sposobu oceny ofert według kryterium „Termin płatności za fakturę”: 

• oferta z najdłuższym oferowanym terminem, spełniająca wymagania zapytania 
ofertowego, otrzyma maksymalną liczbę punktów w kryterium „Termin płatności za 
fakturę”,  

• oferta punktowa pozostałych ofert zostanie dokonana według wzoru: Ts=To/Tn*5,  

gdzie: 

To – termin określony w ocenianej ofercie (nadwyżka w dniach ponad wymagane 
minimum) 
Tn – najdłuższy termin wynikający z ofert podlegających ocenie (nadwyżka w dniach 
ponad wymagane minimum) 
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Termin zapłaty należy określić w pełnych dniach. Minimalny wymagany przez Zamawiającego termin 
zapłaty to 5 dni. Maksymalny termin, który może określić Wykonawca to 30 dni. Ocenie podlega 
nadwyżka (w dniach) ponad wymaganą minimalną liczbę dni. W przypadku zaoferowania terminu 
krótszego niż minimalny, oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z zapytaniem ofertowym. W 
przypadku zaoferowania terminu minimalnego, Wykonawca otrzyma w tym kryterium 0 pkt. W 
przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 30 dni, ocenie podlega określony powyżej termin 
maksymalny (30 dni). W przypadku określenia przez Wykonawcę terminu zapłaty niezgodnie z ww. 
wymogami, oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z zapytaniem ofertowym. 

8.3. Kryterium 3: J – Jakość (spójność przedmiotu zamówienia) - waga 20% 

a) znaczenie kryterium – 20 pkt; 

b) opis sposobu oceny ofert według kryterium „Jakość (spójność przedmiotu zamówienia)”: 

• Wykonawca, który zaoferuje wykonanie 2 części zamówienia otrzyma 5 pkt. 

• Wykonawca, który zaoferuje wykonanie 3 części zamówienia otrzyma 10 pkt. 

• Wykonawca, który zaoferuje wykonanie 4 części zamówienia otrzyma 15 pkt. 

• Wykonawca, który zaoferuje wykonanie 5 części zamówienia otrzyma 20 pkt. 

8.4 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów 
(C+Ts+J). 

8.5. Liczb a punktów obliczona zostanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

8.6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 
wybiera ofertę, która uzyskała większą liczbę punktów w ramach kryterium “Cena netto”. A jeżeli 
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, które uzyskały taka samą liczbę punktów, Zamawiający 
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych w zakresie ceny. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie 
mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Wezwanie to realizowane jest 
do skutku, tj. do uzyskania różnych ofert. 

XIV. Formalności po wyborze oferty 

1. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy 
złożyli oferty oraz upubliczni informację w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie 
ofertowe. 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, 
zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym w formie pisemnej. 

3. Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy we 
wskazanym wyżej terminie lub odstąpi od jej zawarcia, Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, 
który uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 

XV. Warunki zmiany umowy 
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1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień zawartej umowy, 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zmianę uznaje się za istotną, jeżeli zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru 
umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej 
jedna z następujących okoliczności: 

2.1 zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawca lub przyjęto 
by oferty innej treści, 

2.2 zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób 
nieprzewidziany pierwotnie w umowie, 

2.3 zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy, 

2.4 zmiana polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym 
Wykonawcą. 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych warunków umowy w przypadkach określonych poniżej: 

3.1. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, jeśli 
termin opóźnienia wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Zmiana umownego terminu 
zakończenia przedmiotu niniejszej Umowy jest możliwa w szczególności w przypadku: 

3.1.1. jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa 
po zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmienionych przepisów. 

3.1.2. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. 

3.1.3. jeżeli wymaga tego koordynacja poszczególnych zamówień udzielanych przez Zamawiającego na 
podstawie Zapytania ofertowego w szczególności, jeżeli wykonanie zamówienia objętego umową (w 
ramach jednej części) wymaga przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego wyników objętych innym 
zamówieniem objętym zapytaniem ofertowym, realizowanym przez innego wykonawcę (albo innych 
informacji, danych, opracowań dotyczących tego innego zamówienia), a Zamawiający nie przekazał 
Wykonawcy tych informacji w ustalonym terminie. 

3.2. zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na inną przewidzianą w zapytaniu 
ofertowym,  

3.3. zmniejszenie zakresu umowy, z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia, z przyczyn o 
obiektywnym charakterze lub istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie całości lub 
części przedmiotu zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego. 

Za siłę wyższą Strony rozumieją w szczególności: wojny, stany wojenne, katastrofy naturalne, akty 
władzy o charakterze powszechnym, embarga, stan wyjątkowy, stan epidemiologiczny. 

4. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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5. Zaplata Wynagrodzenia nastąpi na warunkach określonych w umowie i w terminie Wynikającym z 
oferty Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza zaliczek i płatności częściowych. 

6. Zmiana osób delegowanych przez Wykonawcę do realizacji Umowy nie stanowi zmiany umowy, ale 
wymaga:  

- powiadomienia Zamawiającego, 

- udokumentowania, że nowe osoby posiadają potencjał nie gorszy niż sformułowany w warunkach 
zamówienia i odpowiadający potencjałem osób zgłoszonych oryginalnie do realizacji zamówienia przez 
Wykonawcę, 

- zgody Zamawiającego (Zamawiający nie może odmówić zgody, jeżeli zostały spełnione ww. warunki). 

7. W umowie, która zostanie zawarta z Wykonawcą, nie dopuszcza się wyłączenia lub ograniczenia 
rękojmi za wady. 

XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w tym 
roszczeń wynikających z rękojmi za wady, przed podpisaniem Umowy. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 
w tym należnych Zamawiającemu kar umownych. 

3. Wartość zabezpieczenia wynosi 2% wartości ceny netto podanej w ofercie za realizację zamówienia 
objętego umową. 

4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej z następujących form:  
• pieniądzu, 
• gwarancjach bankowych (bezwarunkowych i nieodwoływalnych), 
• gwarancjach ubezpieczeniowych (bezwarunkowych i nieodwoływalnych). 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, 
który zostanie wskazany przez Zamawiającego. 

6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 
wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w 
pieniądzu przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji 
Zamawiającego treść dokumentu gwarancji. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od 
dnia uznania zamówienia za należycie wykonane, a w przypadku części pozostawionej na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady jakości wynoszącej 30% pierwotnej kwoty 
zabezpieczenia – w terminie 15 dni od dnia zakończenia okresu tej rękojmi. 
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9. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu bez odsetek, pomniejszone o koszt 
prowadzenia tego rachunku, jeżeli wadium było przechowywane na rachunku przeznaczonym tylko do 
tego celu, oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

XVII. Klauzula informacyjna 

Działając na podstawie 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 
iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119z04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO” informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: SOFIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy ul. Politechniczna 4 lok. 1A, 80-288 Gdańsk, NIP: 9571080445, 
zwany dalej Administratorem, dane kontaktowe: tel.: +48 784 342 197, e-mail: info@sofic.pl . 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z zapytaniem ofertowym NR 01/NORW.19.01.02 o udzielenie zamówienia. 

3. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi: 

3.1. zawarcie i realizacja umowy z Administratorem (art. 6 ust. 1b RODO) i przepis prawa (art. 6 ust. 1c 
RODO), 

3.2. realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w zakresie przeprowadzenia procedury 
udzielenia Zamówienia i rozliczenia Zamówienia, które jest współfinansowane ze środków funduszy norweskich, 
tj. obowiązków związanych z monitoringiem, ewaluacją i sprawozdawczością w ramach Projektu, jak również 
obowiązków rachunkowych i podatkowych (art. 6 ust. 1 pkt. e Rozporządzenia RODO), 

3.3. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 
przez Administratora – tj. w celu udzielenia, realizacji i rozliczenia Zamówienia oraz dochodzenia ewentualnych 
roszczeń związanych z udzieleniem Zamówienia (art. 6 ust. 1 pkt. f Rozporządzenia RODO). 

4. Odbiorcami/kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy 
Zamawiającego, osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w 
oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz podmioty, z którymi SOFIC SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zawarła stosowne umowy powierzenia. Dane będą 
udostępniane także Instytucji, która udziela dofinansowania Projektu i która jest uprawniona do jego 
kontroli. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami obowiązującymi Zamawiającego 
w ramach realizacji projektu pn. „Nowy sposób budowy jednostek pływających heavy-duty oparty o 
druk addytywny z ekologicznego kompozytu krystalicznego na bazie spoiwa mineralnego zbrojonego 
ukierunkowanym włóknem stalowym” realizowanego w ramach Programu operacyjnego 
NORW.00.00.00, Oś priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021, Działanie 19.1 Nowe 
Produkty i Inwestycje, Poddziałanie 19.1.2 Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich - 
Blue growth. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia umowy z Administratorem i 
przedawnienia wynikających z niej roszczeń oraz do zakończenia okresu, przez który Zamawiający ma 
obowiązek przechowywać dokumentację Projektu, w ramach którego udzielane jest zamówienie, tj. 

mailto:info@sofic.pl
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do tego z ww. terminów, który upłynie później, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie 
zgody - do momentu cofnięcia tej zgody. Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa 
i te zawarte w dokumentach księgowych będą przechowywane zgodnie z właściwymi przepisami 
prawa. 

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie w jakim przetwarzanie 
danych jest niezbędne w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepis uprawa lub w celu zawarcia 
i realizacji umowy/zamówienia z Administratorem, konsekwencją niepodania tych danych będzie brak 
możliwości zawarcia umowy/realizacji zamówienia z Administratorem. 

8. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma: 

8.1 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą, 

8.2 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, które jej dotyczą, 

8.3 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, 

8.4 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 
przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO. 

9. Osobie, której dane osobowe będą w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane nie przysługuje: 

9.1 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

9.2 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

9.3 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1lit. c RODO. 

XVIII. Wykaz załączników 

1. Załącznik nr 1: Formularz oferty. 
2. Załącznik nr 2: Wykaz zrealizowanych usług. 
3. Załącznik nr 3: Wykaz sprzętów. 
4. Załącznik nr 4: Wykaz osób. 
5. Załącznik nr 5: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych. 
6. Załącznik nr 6: Oświadczenie dot. wykluczenia. 
7. Załącznik nr 7: Oświadczenie dot. obowiązku informacyjnego 


