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Zapytanie ofertowe

Przedmiot zamówienia:
Dostawa stanowiska testowego do siłowników RAT z układem sterującym
oraz usługi serwisowe
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1. INFORMACJE O OGŁOSZENIU
1.1. Cel zapytania ofertowego

Celem zapytania ofertowego jest znalezienie potencjalnych dostawców stanowiska
testowego z układem sterującym wraz z usługami serwisowymi. W celu otrzymania
szczegółowej specyfikacji i/lub rysunków, w tym danych poufnych, potencjalni Oferenci są
zobowiązani do podpisania i wysłania do Zamawiającego, podpisanej przez osoby upoważnione
do reprezentowania firmy Oferenta, umowy o zachowaniu poufności. Warunkiem podpisania
umowy na dostawę stanowiska testowego z Oferentem, który dostarczy najkorzystniejszą
ofertę, jest złożenie wniosku o dofinansowanie przez HS Wrocław w Instytucji finansującej
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, które planowane jest na
dzień 29.05.2017 r., z zastrzeżeniem, że data ta może ulec zmianie.

1.2. Termin składania ofert

a. Oferty należy złożyć od 21.04.2017 r. do 29.05.2017 r. do godz. 14:00
b. Termin podpisania umowy o poufności z Oferentami, upływa dnia 05.05.2017 r.
c. Specyfikacja stanowiska testowego będzie wysyłana do Oferentów, którzy uprzednio
podpisali umowę o zachowaniu poufności, od dnia 21.04.2017 r.
d. Termin składania pytań technicznych dotyczących przedmiotu zapytania oraz pytań
dotyczących procesu przetargowego, upływa 12.05.2017 r.
e. Data wysłania wszystkich odpowiedzi na zadane uprzednio pytania do wszystkich
Oferentów,

którzy

podpisali

umowę

o

zachowaniu

o

poufności,

upływa

dnia 17.05.2017 r.
Oferty, które wpłyną po terminie zostaną zwrócone do Oferentów bez ich oceny, jako nieważne.

1.3. Nazwa Zamawiającego

HS Wrocław Sp. z o.o.,
ul. Bierutowska 65-67,
51-317 Wrocław
NIP 7010046036 REGON 14075644200000
fax: +48 71 714 8014
tel. +48 71 714 80 09
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1.4. Miejsce i sposób składania ofert

a. Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: maciej.korzeniowski@utas.utc.com.
lub listownie na adres Zamawiającego lub osobiście w siedzibie firmy Zamawiającego.
Koperta zawierająca ofertę musi być zaadresowana do Pana Macieja Korzeniowskiego.
b. Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym musi być złożona drogą
elektroniczną na adres: maciej.korzeniowski@utas.utc.com.
c. Treść zapytania jest dostępna na stronie: www.utas.pl.
d. Pytania techniczne należy kierować do Macieja Korzeniowskiego wyłącznie na adres
maciej.korzeniowski@utas.utc.com. Odpowiedź zostanie zredagowana i wysłana tylko i
wyłącznie do Dostawców, z którymi została podpisana umowa o zachowaniu poufności.
e. Oferty złożone w procesie przetargowym będą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa.

1.5. Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem

zamówienia jest dostawa stanowiska testowego z układem

sterującym oraz usługi serwisowe związane z utrzymaniem stanowiska w ciągłej zdatności
to testów.

1.6. Miejsce realizacji zamówienia

Dostawca zobowiązany jest do zainstalowana przedmiotu zapytania ofertowego w
siedzibie HS Wrocław, w miejscu wskazanym przez zamawiającego.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1 Cel zamówienia

Dostawa stanowiska testowego z układem sterującym, niezbędnego do prowadzenia
prac badawczych w ramach projektu w skali laboratoryjnej i technicznej oraz świadczenie usług
serwisowych, obejmujących okresowe przeglądy dostarczonego urządzenia wraz z osprzętem,
okresową kalibrację i inne czynności konserwacyjne niezbędne do zapewnienia jego ciągłej,
prawidłowej i bezawaryjnej pracy.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego
zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Oferty muszą spełniać wewnętrze
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wymagania HS Wrocław, dotyczące sprzętu i maszyn EMS 100, projektowania i zakupu
maszyn, oraz z zakresu BHP i ochrony środowiska dla kontrahentów, których zakres
przedstawiony jest w dołączonych załącznikach.

2.2 Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa oraz świadczenie usług serwisowych stanowiska
testowego do siłowników turbiny powietrza naporowego (RAT).
a. Odpowiedzialność Wykonawcy będzie polegała na dostarczeniu/realizacji:
•

Budowa stanowiska testowego w zgodzie ze specyfikacją dostarczoną przez
Zamawiającego,

•

Plan czasowy realizacji zadań,

•

Certyfikaty kalibracji,

•

Certyfikat CE,

•

Ocena ryzyka,

•

Projekt i dokumentacja systemów bezpieczeństwa,

•

Implementacja sterowania wraz z dokumentacją i kodem,

•

Projekt i dokumentacja schematów elektrycznych,

•

DAQ (system akwizycji danych),

•

Instrukcja rozładunku i montażu,

•

Instrukcja obsługi,

•

Oświadczenie BHP,

•

Szkolenia dla pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego,

•

Warunki gwarancji,

•

Analiza hałasu,

•

Raport o bezpieczeństwie materiałów.

b. Stanowisko testowe będzie posiadało trzy obwody hydrauliczne:

c.

•

Obwód hydrauliczny, którego cieczą roboczą jest Skydrol® LD-4,

•

Dwa obwody hydrauliczne, których cieczą roboczą jest MIL-PRF-5606.

Kod CPV: 38970000-5.

d. Nazwa kodu CPV: Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne.
e. Wszystkie elementy stanowiska testowego muszą być fabrycznie nowe.
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f.

Wymagane jest przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i
utrzymania urządzenia wraz z osprzętem, zgodnie z jego specyfikacją i warunkami
eksploatacji.

g. Wymagane jest udzielenie gwarancji na dostarczone stanowisko testowe na okres
minimum 24 miesięcy od dnia odbioru technicznego.

2.3 Usługi serwisowe

a. Wymagane jest zapewnienie usług serwisowych obejmujących okresowe przeglądy
dostarczonego urządzenia wraz z osprzętem, okresową kalibrację i inne czynności
konserwacyjne niezbędne do zapewnienia jego ciągłej, prawidłowej i bezawaryjnej pracy
w okresie trwania gwarancji.
b. Wykonawca wskaże w ofercie koszt roboczogodziny usług serwisowych, a także koszt
jednorazowego

dojazdu

serwisanta/zespołu

serwisowego

do

miejsca

instalacji

urządzenia w celu wykonania usług serwisowych po okresie trwania gwarancji.

2.4 Kary umowne
a. Za niedotrzymanie zaoferowanego terminu dostawy przedmiotu zamówienia do

pierwotnej lokalizacji z przyczyn leżących po stronie Oferenta, zostaną naliczone kary
umowne w wysokości zgodnej z poniższą tabelą:
Ilość dni roboczych

Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień roboczy

opóźnienia

opóźnienia

1-15 dni

0% wartości netto zamówienia

16-30 dni

0.1% wartości netto zamówienia

31 dni i więcej

0.5% wartości netto zamówienia

b. W okresie gwarancji, w przypadku gdy sumaryczny czas niedotrzymania terminu na
rozpoczęcie diagnozy usterki (liczony od następnego dnia roboczego od

daty

zgłoszenia) oraz niedotrzymania terminu na naprawę usterki lub dostarczenie i instalację
sprzętu zastępczego, przekroczy łącznie 15 dni, Oferent zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości

2000 polskich złotych za każdy kolejny rozpoczęty dzień

niedotrzymania terminu.
2.5 Termin realizacji zamówienia
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Zamówienie będzie realizowane niezwłocznie po zakończonym postepowaniu oraz
zawarciu umowy. Usługi gwarancyjne mają być świadczone w terminie gwarancji.

2.6 Załączniki

Poniższe załączniki do zapytania ofertowego zostaną przesłane do Oferentów przez
Pana Macieja Korzeniowskiego (maciej.korzeniowski@utas.utc.com) na prośbę Oferentów:
Załącznik nr 1 Wzór umowy o zachowaniu poufności,
Załącznik nr 2 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn, EMS 100- HS WROCŁAW,
Załącznik nr 3 Ogólne wymagania Działu Utrzymania Ruchu dotyczące projektowania i zakupu
maszyn HS Wrocław sp. z o.o,
Załącznik nr 4 Ogólne wymagania HS z zakresu BHP i ochrony środowiska dla kontrahentów,
Załącznik nr 5 Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi,
Załącznik nr 6 Polityka wyboru wykonawców i dostawców realizowana przez HSW.
Warunki współpracy z Zamawiającym można znaleźć również pod adresem:
http://www.utas.pl/wroclaw/pl/str/42/dla-dostawcow.

2.7 Dodatkowe warunki udziału w postępowaniu

a. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej, tzn. konieczne jest złożenie kompletnej
oferty.
b. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.
c. Ważność oferty musi wynosić minimum 90 dni
d. Zamawiający zastrzega, że oferty mogą złożyć wyłącznie Oferenci którzy:
−

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej
zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Oferent złoży wraz z ofertą
oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu w w/w zakresie. Ocena
spełnienia w/w warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie
oświadczenia na zasadzie spełnia/nie spełnia.

−

prowadzą działalność tożsamą z przedmiotem zamówienia minimum 3 lata przed
terminem złożenia oferty.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Oferent złoży wraz z ofertą
oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu w w/w zakresie.
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Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w
ofercie oświadczenia na zasadzie spełnia/nie spełnia.
−

posiadają oraz zobowiązują się utrzymywać przez cały okres obowiązywania
zlecenia

polisy

OC

od

prowadzonej

działalności

gospodarczej

na

sumę

ubezpieczenia nie mniejszą niż 3.000.000,00 zł.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Oferent złoży wraz z ofertą
kopię polisy ubezpieczeniowej.
−

posiadają certyfikat jakości ISO 9001 oraz doświadczenie w budowie przynajmniej
jednego hydraulicznego stanowiska testowego, w którym cieczą roboczą był olej
Skydrol Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego
w ofercie portfolio oraz kopii certyfikatu ISO 9001 na zasadzie spełnia/nie spełnia.

e. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
f.

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.
Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Oferenta(ów)
lub pełnomocnictwa/ pełnomocnictw wynika, iż do reprezentowania Oferenta(ów)
upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być
podpisane przez wszystkie te osoby.

g. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z
dokumentu stwierdzającego status prawny Oferenta (odpisu z właściwego rejestru lub
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy
dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby
upoważnioną/upoważnione

do

reprezentowania

Oferenta

kopię

stosownego

pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
h. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania ofertowego muszą ostać
wypełnione przez Oferenta i dołączone do oferty.
i.

Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Oferent.

2.8 Forma oferty

a. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie.
b. Pożądane jest ponumerowanie wszystkich zapisanych stron oferty oraz wymagane jest
parafowanie ich przez osobę (Iub osoby jeżeli do reprezentowania Oferenta
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upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z
treścią dokumentu określającego status prawny Oferenta lub treścią załączonego do
oferty

pełnomocnictwa.

Strony

zawierające

informacje

nie

wymagane

przez

Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być
numerowane i parafowane.
c. Wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Oferenta w uprzednio wpisany przez
niego tekst muszą być parafowane przez osobę(osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę
i datowane.
d. Dokumenty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez
Oferenta za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie
wzorów stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego powinny być
złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii
dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (Iub
osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby)
podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status
prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
e. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu jedynie w sytuacji gdy złożona przez Oferenta kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający
nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

2.9 Tryb rozpatrzenia ofert

a. Komisja Zamawiającego bada czy oferty spełniają warunki formalne. Oferty nie
spełniające tych warunków formalnych zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.
b. Komisja Zamawiającego ocenia oferty, które nie zostały odrzucone z przyczyn
formalnych. Oferty zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego, a następnie
zostanie sporządzony protokół wyboru wykonawcy.
c. Zamawiający, w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zwróci się do Oferenta o udzielenie w wyznaczonym terminie
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
Zamawiający odrzuca ofertę Oferenta, który nie złożył wyjaśnień, lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia.
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2.10

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od wykonawcy:

a. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę/osoby do reprezentacji
Oferenta inną/inne niż wskazaną/wskazane w dokumencie rejestracyjnym Oferenta, do
oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w oryginale. Dopuszcza
się również złożenie w ofercie kopii pełnomocnictwa, potwierdzonej za zgodność z
oryginałem przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Oferenta
oraz w przypadku przesłania

oferty droga elektroniczną, przesłanie skanu

pełnomocnictwa dołączonego do oferty.
b. Wypełniony załącznik nr. 1 (umowa o zachowaniu poufności) w terminie określonym w
punkcie 1.2 b.
c. Wraz z ofertą Oferent musi dostarczyć wypełniony i podpisany załącznik nr. 2 (Ogólne
wymagania dotyczące sprzętu i maszyn, EMS 100).
d. Wraz z ofertą Oferent musi dostarczyć wypełniony i podpisany załącznik nr. 5
(Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi).
e. Wraz z ofertą Oferent musi poświadczyć zapoznanie i akceptację treści załącznika nr. 3
(Ogólne wymagania Działu Utrzymania Ruchu dotyczące projektowania i zakupu
maszyn HS Wrocław sp. z o.o.).
f.

Wraz z ofertą Oferent musi poświadczyć zapoznanie i akceptację treści załącznika nr. 4
(Ogólne wymagania HS z zakresu BHP i ochrony środowiska dla kontrahentów).

g. Wraz z ofertą Oferent musi poświadczyć zapoznanie i akceptację treści załącznika nr. 6
( Polityka wyboru wykonawców i dostawców realizowana przez HSW).

3

OCENA OFERT

3.1. Kryterium oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena formalna dokonana zostanie na podstawie załączników, dokumentów i oświadczeń o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w zapytaniu ofertowym oraz
specyfikacji zamówienia. Oferty, które nie spełnią chociaż jednego warunku opisanego w
zapytaniu ofertowym lub w specyfikacji zamówienia zostaną wykluczone z postępowania.
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Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie zostaną odrzucone, złożone przez Oferentów
którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, według następujących kryteriów:
a. Kryterium: Cena oferty - waga 6 pkt.
Ilość punktów za kryterium cena oferty, zostanie obliczona w/g poniższego wzoru
(licząc do dwóch miejsc po przecinku). Do porównania ofert stosuje się ceny
netto w złotych polskich. Jeśli oferta jest przedstawiona w obcej walucie, wtedy
stosuje się przelicznik przyjęty według tabeli kursów znajdujący się na stronie
NBP (www.nbp.pl), na dzień złożenia oferty przez Oferenta.

ilość pkt. =

cena oferty najniższa sposród badanych
x 6pkt
cena oferty badanej

b. Kryterium: Czas dostawy – waga 4 pkt.
Ilość punktów za kryterium czas dostawy, zostanie obliczona według poniższego
wzoru (licząc do dwóch miejsc po przecinku). Do obliczeń stosuje się czas
liczony w dniach kalendarzowych.

ilość pkt. =

najkrótszy czas dostawy spośród badanych ofert
x 4pkt
czas dostawy oferty badanej

Czas dostawy oznacza zaoferowany czas dostarczenia przedmiotu zamówienia,
od daty podpisania umowy z Oferentem, do daty dostarczenia i odbioru
przedmiotu zamówienia, w siedzibie HS Wrocław w miejscu wskazanym przez
zamawiającego.
c. Kryterium: Okres Gwarancji – waga 3 pkt.
Ilość punktów za kryterium okres gwarancji, zostanie obliczona według
poniższego wzoru (licząc do dwóch miejsc po przecinku). Do obliczeń stosuje się
czas gwarancji liczony w miesiącach, od dnia uruchomienia i odebrania przez
Zamawiającego stanowiska.

ilość pkt. =

czas gwarancji oferty badanej
x 3pkt
najdłuższy czas gwarancji badanych ofert

d. Kryterium: Standardowy czas usunięcia usterki - waga 4 pkt.
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Ilość punktów za kryterium standardowy czas usunięcia usterki, zostanie
obliczona według poniższego wzoru (licząc do dwóch miejsc po przecinku). Do
obliczeń stosuje się czas mierzony w dniach kalendarzowych od daty zgłoszenia
standardowej usterki, dotyczącej części szybko zużywających się, przez
Zamawiającego do daty usunięcia usterki przez Oferenta.

ilość pkt. =

najkrótszy standardowy czas usunięcia usterki
x 4 pkt
standardowy czas usunięcia usterki ofert badanej

e. Kryterium: Dodatkowe parametry - maksymalnie 4 pkt.
Dodatkowe punkty można uzyskać za przedstawienie przez Oferenta rozwiązań
w oferowanym systemie, które będą przyznawane na podstawie poniżej
opisanych wymagań:
•

Ponad 30% więcej kanałów od minimalnej wymaganej przez specyfikację
(0 lub 1 punkt),

•

Czas przezbrojenia stanowiska poniżej 2h (0 lub 1 punkt),

•

Częstotliwość próbkowania dla pomiaru ciśnień powyżej 10kHz (0 lub 1
punkt),

•

Częstotliwość próbkowania dla pomiaru sił powyżej 20kHz (0 lub 1 punkt).

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert spełniających warunki określone
w zapytaniu ofertowym i specyfikacji, która uzyska najwyższą liczbę punktów określoną
do 2 miejsc po przecinku. HS Wrocław zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych
przedstawionych przez Oferentów.

3.2. Wykluczenia

a. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
−

jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego i specyfikacji,
jest niekompletna, lub jest wypełniona w sposób błędny, niejednoznaczny, lub
nie pozwalający dokonać oceny,

−

jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
nieuczciwej konkurencji,
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-

w przypadku zaoferowania rażąco niskiej ceny, gdy cena oferty jest niższa o co
najmniej 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
Zamawiający odrzuca ofertę Oferenta, który nie złożył wyjaśnień, lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w
stosunku do przedmiotu zamówienia.

−

oferta została złożona przez Oferenta wykluczonego z postępowania.

b. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Oferentów, którzy:
−

złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania,

−

nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu ofertowym,

−

są powiązani lub są jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji do
Zamawiającego,

−

są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania
osobowe

lub

kapitałowe

rozumie

się

wzajemne

powiązania

pomiędzy

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
i. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki
osobowej,
ii. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji o ile niższy próg nie
wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję
Zarządzającą w wytycznych programowych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014- 2020,
iii. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika,
iv. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
c. Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie ofertowe, jeżeli:
−

nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
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−

cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przekracza kwotę jaką
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

−

postępowanie obarczone jest wadą skutkującą niemożliwością zawarcia umowy
zgodnej z wymogami wynikającymi z umowy z RPO lub wewnętrznymi
wymaganiami HS Wrocław.

Zamawiający zawiadamia równocześnie Oferentów, którzy zostali wykluczeni z
postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne. Ofertę Oferenta
wykluczonego uznaje się za odrzuconą. W przypadku unieważnienia postępowania Oferentom
nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu w szczególności zwrot kosztów
przygotowania ofert.
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