Warszawa, dnia 11.05.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PATB/2017/05/01

na dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego oraz specjalistycznych akcesoriów
komputerowych na potrzeby realizacji projektu pt.: „Polski Akcelerator Technologii
Blockchain”, dofinansowanym w Działaniu 3.3 „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych
programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub
gospodarczych” finansowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
BLOCKCHAIN
TECHNOLOGIES
SPÓŁKA
Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zaprasza do złożenia oferty zgodnie ze specyfikacją zawartą w
niniejszym Zapytaniu ofertowym.
I.

ZAMAWIAJĄCY:

Dane firmy:
BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Ząbkowska 16 lok. 12
03-735 Warszawa
Przedmiot działalności Zamawiającego: 62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z
OPROGRAMOWANIEM
II.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30230000-0 – Sprzęt związany z komputerami
30236000-2 – Różny sprzęt komputerowy.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
Tryb i cel zamówienia
Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady
konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt. „Polski Akcelerator Technologii
Blockchain”, Działanie 3.3 „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz
rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych”
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia
II. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego sprzętu komputerowego oraz
specjalistycznych akcesoriów komputerowych.
II. 2. Zamawiający przedstawia minimalne wymagane parametry urządzenia:


Przenośny komputer PC typ 1 wraz z akcesoriami – sztuk 1

Parametr
Rodzaj sprzętu
Procesor
Pamięć RAM
Dysk twardy
Typ ekranu
Przekątna ekranu
Rozdzielczość ekranu
Karta graficzna
Wielkość pamięci karty graficznej

Dźwięk
Kamera internetowa

Wymagania
Komputer przenośny
Intel Core i5-7200U (2 rdzenie, od 2.5 GHz do 3.1 GHz,
3MB cache)
16 GB (SO-DIMM DDR4, 2133MHz)
256 GB SSD M.2 lub większy
Błyszczący, LED, IPS, dotykowy
14,0"
1920 x 1080 (FullHD)
NVIDIA GeForce 940MX + Intel HD Graphics 620
2048 MB GDDR3 (pamięć własna)
Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High
Definition Audio
Wbudowane dwa mikrofony
Wbudowane głośniki stereo
1.0 Mpix lub lepsza
Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac
Moduł Bluetooth

Łączność

Rodzaje wejść / wyjść
Bateria
Zainstalowany system operacyjny
Dołączone oprogramowanie
Waga

Dodatkowe informacje
Dołączone akcesoria
Gwarancja

Micro HDMI - 1 szt.
DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.
Czytnik kart pamięci - 1 szt.
USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.
4-komorowa, 6974 mAh lub większa, Li-Ion
Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa)
Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)
max 1,6 kg (z baterią)
Podświetlana klawiatura
Wielodotykowy, intuicyjny touchpad
Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)
Aluminiowa obudowa
Zasilacz
Minimum 24 miesiące (gwarancja producenta)



Przenośny komputer PC typ 2 wraz z akcesoriami – sztuk 6
Parametr

Procesor
Chipset
Pamięć RAM
Maksymalna obsługiwana ilość
pamięci RAM
Ilość gniazd pamięci (ogółem /
wolne)
Dysk twardy
Typ ekranu
Przekątna ekranu
Rozdzielczość ekranu
Karta graficzna
Wielkość pamięci karty graficznej

Dźwięk
Kamera internetowa

Łączność

Rodzaje wejść / wyjść
Bateria
Zainstalowany system operacyjny
Dołączone oprogramowanie
Waga

Dodatkowe informacje
Dołączone akcesoria
Gwarancja

Wymagania
Intel Core i7-6700HQ (4 rdzenie, od 2.60 GHz do 3.50
GHz, 6 MB cache)
Intel HM170
16 GB (SO-DIMM DDR4, 2133MHz)
32 GB
2/0
240 GB SSD M.2
1000 GB SATA 5400 obr.
Matowy, LED, IPS
15,6"
1920 x 1080 (FullHD)
+ Intel HD Graphics 530
NVIDIA GeForce GTX 950M
4096 MB GDDR3 (pamięć własna)
Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High
Definition Audio
Wbudowany mikrofon
Wbudowane głośniki stereo
1.3 Mpix
LAN 10/100/1000 Mbps
Moduł Bluetooth
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Intel Wireless Display (WiDi)
DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
USB 2.0 - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.
Czytnik kart pamięci - 1 szt.
USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.
HDMI - 1 szt.
3-komorowa, 4050 mAh, Li-Ion
Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa)
Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)
Maksymalnie 2,30 kg (z baterią)
Podświetlana klawiatura
Wielodotykowy, intuicyjny touchpad
Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)
Wydzielona klawiatura numeryczna
24 miesiące gwarancji dla firm
Zasilacz
Minimum 24 miesiące (gwarancja producenta)



Monitor typ 1 – sztuk 8

Parametr
Przekątna ekranu
Powłoka matrycy
Rodzaj matrycy
Rozdzielczość ekranu
Format ekranu
Częstotliwość odświeżania
Wielkość plamki
Jasność
Kontrast statyczny
Kontrast dynamiczny
Kąt widzenia w poziomie
Kąt widzenia w pionie
Czas reakcji
Liczba wyświetlanych
kolorów

Wymagania
24"
Matowa
LED, TN
1920 x 1080 (FullHD)
16:9
60 Hz
0,27 mm
Nie mniej niż 250 cd/m²
Nie mniej niż 1 000:1
50 000 000:1
Nie mniej niż 170 stopni
Nie mniej niż 160 stopni
Nie więcej niż 2 ms

16,7 mln
USB 2.0 - 1 szt.
DVI-D - 1 szt.
HDMI - 1 szt.
VGA (D-sub) - 1 szt.
DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
Rodzaje wejść / wyjść
Tak
Głośniki
Pobór mocy podczas pracy 42 W
Pobór mocy podczas
< 0,5 W
spoczynku
570 mm
Szerokość
360 mm
Wysokość (z podstawą)
Nie więcej niż 5,2 kg
Waga
Wbudowana kamera
Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington
Lock)
Możliwość montażu na ścianie - VESA 100 x
100 mm
Regulacja kąta pochylenia (Tilt)
Dodatkowe informacje
Kabel DVI
Kabel USB
Kabel zasilający
Kabel VGA
Dołączone akcesoria
36 miesięcy (gwarancja producenta)
Gwarancja



Smartfon typ 1 – sztuk 1
Parametr

Procesor
Układ graficzny
Pamięć RAM
Pamięć wbudowana
Typ ekranu
Przekątna ekranu
Rozdzielczość ekranu

Łączność
System nawigacji
satelitarnej

Złącza
Bateria
Zainstalowany system
operacyjny
Aparat
Lampa błyskowa
Rozdzielczość
nagrywania wideo
Grubość
Waga
Kolor

Dodatkowe informacje
Dołączone akcesoria

Wymagania
Exynos 8895 (4 rdzenie, 2.3 GHz + 4 rdzenie, 1.9
GHz)
Mali-G71 MP20
4 GB
64 GB
Pojemnościowy, 10-punktowy, Super AMOLED
6,2"
2960 x 1440
Bluetooth
Wi-Fi
4G (LTE)
NFC
A-GPS, GLONASS
Czytnik kart pamięci - 1 szt.
Gniazdo kart nanoSIM - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.
USB Typu-C - 1 szt.
Litowo-jonowa 3500 mAh
Android 7.0 Nougat
Nie mniej niż 8.0 Mpix - przód
Nie mniej niż 12.0 Mpix - tył
Wbudowana
Nie mniej niż 3840 × 2160 (4K)
Nie więcej niż 8,1 mm
Nie więcej niż 175 g
Czarny
Czujnik Halla
Czytnik linii papilarnych
Czujnik światła
Skaner tęczówki oka
Szkło Corning Gorilla Glass 5
Czujnik zbliżenia
Barometr
Pyłoszczelność i wodoszczelność (IP68)
Akcelerometr
Żyroskop
Słuchawki
Ładowarka

Gwarancja



Kabel USB typ C
Etui z klapką z funkcją interaktywnego okienka,
wybudzania telefonu i możliwością ładowania
indukcyjnego w kolorze smartfona
24 miesiące (gwarancja producenta)

Smartfon typ 2 – sztuk 1
Parametr

Procesor
Układ graficzny
Pamięć RAM
Pamięć wbudowana
Typ ekranu
Przekątna ekranu
Rozdzielczość ekranu

Łączność
System nawigacji
satelitarnej

Złącza
Bateria
Zainstalowany system
operacyjny
Aparat
Lampa błyskowa
Rozdzielczość
nagrywania wideo
Grubość
Waga
Kolor

Dodatkowe informacje

Wymagania
Exynos 8895 (4 rdzenie, 2.3 GHz + 4 rdzenie, 1.9
GHz)
Mali-G71 MP20
4 GB
64 GB
Pojemnościowy, 10-punktowy, Super AMOLED
5,8"
2960 x 1440
Bluetooth
Wi-Fi
4G (LTE)
NFC
A-GPS, GLONASS
Czytnik kart pamięci - 1 szt.
Gniazdo kart nanoSIM - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.
USB Typu-C - 1 szt.
Litowo-jonowa 3500 mAh
Android 7.0 Nougat
Nie mniej niż 8.0 Mpix - przód
Nie mniej niż 12.0 Mpix - tył
Wbudowana
Nie mniej niż 3840 × 2160 (4K)
Nie więcej niż 8 mm
Nie więcej niż 155 g
Szary/Fioletowy
Czujnik Halla
Czytnik linii papilarnych
Czujnik światła
Skaner tęczówki oka
Szkło Corning Gorilla Glass 5

Czujnik zbliżenia
Barometr
Pyłoszczelność i wodoszczelność (IP68)
Akcelerometr
Żyroskop
Słuchawki
Ładowarka
Kabel USB typ C
Etui z klapką z funkcją interaktywnego okienka,
wybudzania telefonu i możliwością ładowania
indukcyjnego w kolorze smartfona
24 miesiące (gwarancja producenta)

Dołączone akcesoria
Gwarancja


Zestaw bezprzewodowy klawiatura+mysz typ 1 – sztuk 4
Parametr

Typ
Łączność
Interfejs
Kolor
Obsługiwane
systemy
Mysz w zestawie
Profil myszy

Wymagania
Multimedialna, ergonomiczna podzielona
Bezprzewodowa
2,4 GHz
Czarny
Windows
Tak
Praworęczny

Rozdzielczość myszy 1000 DPI
Przycisk Windows
Tak
na myszy
Technologia BlueTrack,
Wbudowana podpórka pod nadgarstki,
Wklęsły kształt klawiszy,
Dodatkowe
Pochylenie klawiatury do przodu
informacje
Oddzielna
klawiatura
Tak
numeryczna
24 miesiące (gwarancja producenta)
Gwarancja


Zestaw bezprzewodowy klawiatura+mysz typ 2 – sztuk 4
Parametr

Typ
Interfejs
Klawisze
multimedialne /
funkcyjne

Wymagania
Multimedialna
Niskoprofilowa
Klasyczna
2,4 GHz

Tak

Kolor

Szary

Obsługiwane
systemy
Sensor myszy
Profil myszy
Waga
Gwarancja

Windows
Chrome OS
Linux
Optyczny
Uniwersalny
495 g
24 miesiące (gwarancja producenta)



Podkładka pod mysz – 6 sztuk
Parametr

Materiał
Szerokość
Grubość
Długość
Dodatkowe
informacje
Kolor
Gwarancja


Tkanina
Guma
400 mm
2 mm
280 mm
Antypoślizgowy spód
Wielokolorowy wzór
24 miesiące (gwarancja producenta)

Dysk zewnętrzny – 1 sztuka

Parametr
Rodzaj dysku
Pojemność
Format
Interfejs
Prędkość obrotowa
Waga
Dodatkowe
informacje
Dołączone akcesoria
Gwarancja


Wymagania

Wymagania
HDD zewnętrzny
4000 GB
2.5"
USB 3.0 - 1 szt.
5400 obr./min
240 g
256-bitowe szyfrowanie danych AES
Aluminiowa obudowa
Kabel USB
24 miesiące (gwarancja sprzedawcy)

Listwy antyprzepięciowe – 6 sztuk

Parametr
Liczba gniazd
sieciowych
Gniazda
Długość przewodu

Wymagania
6
Z uziemieniem - 6 szt.
5m

Napięcie
znamionowe
Częstotliwość
znamionowa
Prąd znamionowy
urządzenia
Absorpcja energii
(sumaryczna)
Zabezpieczenie
nadprądowe
Zabezpieczane linie

Dodatkowe
informacje
Gwarancja

250 V
50 Hz
10 A
175 J
Bezpiecznik automatyczny 10 A
L-N
Sygnalizacja LED - wskaźnik ochrony
antyprzepięciowej
System Child Protection
Podświetlany wyłącznik sieciowy
Nie mnie niż 36 miesiący (gwarancja producenta)

II. 3. Wykonawca dostarczy sprzęt pod adres wskazany przez Zamawiającego.
II. 4. Do momentu odbioru urządzenia przez Zamawiającego odpowiedzialność za sprzęt
ponosi Wykonawca oraz wybrany przez niego dostawca.

III.

WARUNKI PODSTAWOWE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFERENT,
ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W POSTEPOWANIU OFERTOWYM

1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady
konkurencyjności.
2. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są
przygotowywane na koszt Wykonawców.
3. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia.
Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a
także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. Na dowód
potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2
do niniejszej oferty.
4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia odpisu z właściwego rejestru lub
aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
5. Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi wykazać, że w okresie 2 lat
poprzedzających termin złożenia ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie) wykonał minimum 1 dostawę podobnego sprzętu komputerowego na
kwotę 40 000,00 PLN netto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) każda. Zamawiający
uzna kryterium za spełnione jeśli Wykonawca dołączy do swojej oferty listy referencyjne
lub inne dowody potwierdzające wykonanie takich dostaw.
6. Brak powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym, tj.:

a) nie uczestniczy w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) nie posiada udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
c) nie pełni funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,
d) nie pozostaje w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności, 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.

V. DODATKOWE WARUNKI
Brak któregokolwiek z wymaganych załączników, załączenie ich w niewłaściwej formie lub
niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym będzie
skutkowało wykluczeniem Oferenta z udziału w postępowaniu.
VI.

KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

Nazwa kryterium oraz waga danego kryterium (%)
1. Cena – 70% (max 70 pkt)
2. Czas dostawy – 20% (max 20 pkt)
3. Okres gwarancji – 10% (max 10 pkt)
Punkty za poszczególne kryteria będą obliczane zgodnie z poniższym wzorem:
1) Kryterium – Cena
𝐶𝑛
𝑃=
𝑥[70]
𝐶𝑜𝑏
gdzie:
P – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną cenę
CN – najniższa zaoferowana cena w postępowaniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
2) Kryterium – Czas dostawy
𝐶𝑛𝑑
𝑃=

𝑥[20]

𝐶𝑑
gdzie:
P – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowany czas dostawy
Cnd- najkrótszy zaoferowany czas dostawy
Cd – czas dostawy zaoferowany w ofercie badanej

3) Kryterium – Okres gwarancji
Okres gwarancji – poniżej 24 miesięcy – 0 pkt
Okres gwarancji – 24 miesięcy lub więcej – 10 pkt
Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100. Suma poszczególnych kryteriów
(1+2+3) będzie stanowiła wynik końcowy każdego z oferentów. Za najkorzystniejszą
wybrana zostanie ta oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.
VII.

FORMA, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) i
dostarczona
2. Oferta powinna być napisana w języku polskim w sposób czytelny.
3. Oferta powinna składać się z następujących dokumentów:
a. Formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania;
b. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania;
c. Odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
d. Dowody spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
e. Kopię pełnomocnictwa oraz pozostałych dokumentów, o których mowa w
niniejszym rozdziale poświadczone za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę dla osoby/osób podpisującej/podpisujących ofertę do
podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, jeżeli
umocowanie nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych.
4. Oferta powinna być podpisana przez uprawnioną do tego osobę (lub osoby), zgodnie
z zasadami reprezentacji danego Wykonawcy.
5. Ofertę prosimy dostarczyć drogą mailową na adres: info@akcelerator.tech lub
pocztową w siedzibie firmy przy ul. Ząbkowska 16 lok. 12, 03-735 Warszawa.
Ofertę należy dostarczyć w terminie do 18 maja 2017 r.
6. Decydująca będzie data wpływu Oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po
terminie nie będą rozpatrywane.

VIII.

OCENA OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Tryb postępowania
1. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów, zgodnie
z kryteriami oceny oraz spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym.
2. Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona:
- na stronie internetowej przedsiębiorstwa: www.akcelerator.tech,
4. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Oferenta, którego ofertę wygrał.
5. Zamawiający w pierwszym etapie procesu wyboru oferty dokona oceny dokumentów z
uwzględnieniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie
kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do
oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek
z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub
niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało
odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub
osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie
wykluczony z udziału w postępowaniu.
6. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny brutto za realizację przedmiotu
zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.
7. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie
wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane
z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i
wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu
zamówienia.
8. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości
cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona
cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności
dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
9. Ceną oferty jest stawka brutto za 40 godzin pracy na miesiąc.
10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium
wyboru, jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.

IX.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (tj. otrzyma
największa liczbę punktów) zostanie zawarta umowa na dostawę. Umowa ta zostanie
zawarta na warunkach Zamawiającego po wybraniu oferty, a realizacja zamówienia będzie
przebiegała według jej postanowień. W umowie przy jej zawieraniu zostanie zawarta cena
wykonania usługi zgodnie z ceną podaną przez Wykonawcę w wybranej przez

Zamawiającego ofercie. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty, wg ceny wynikającej
z wybranej oferty, wyłącznie za faktycznie zrealizowaną dostawę.
2. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy pod
warunkiem, że zmiany te podyktowane są okolicznościami, które mogą mieć wpływ na
prawidłową realizacje niniejszego zamówienia m.in. w przypadku gdy:
 towar określony w ofercie, a następnie w umowie, przestał być produkowany i jest
niedostępny. W takiej sytuacji Wykonawca może zaproponować inny typ towaru, który
musi spełniać warunki określone w Zapytaniu Ofertowym.
 zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści
umowy do aktualnego stanu prawnego (w tym obowiązujących norm);
 w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian
wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy.
 w sytuacji zmiany stawki podatku od towarów na asortyment stanowiący przedmiot
zamówienia;
 wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznie niemożliwego do
przewidzenia, którego nie można było zapobiec;

3. Dla dokonania zmian umowy wymagana jest forma pisemna.
4. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie
niniejszego postępowania zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50%
wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą. Zamówienia te muszą
jednak być zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
5. Wszelkie zamówienia dodatkowe realizowane będą na dodatkowe zamówienie
Zamawiającego. Za usługi dodatkowe uznaje się usługi nie objęte niniejszym Zapytaniem
Ofertowym nieprzekraczające łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, ściśle
związane z przedmiotem umowy, a warunkujące prawidłowe jej wykonanie – wynikłe w
czasie realizacji zadania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których
nie można było wcześniej przewidzieć oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych
zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego, a wykonanie
zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zadania dodatkowego.
6. Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych od
rozstrzygnięcia Zamawiającego podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie
zamówienia.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia (zamknięcia) postępowania o udzielenie
zamówienia bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podawania
przyczyn takiego zakończenia postępowania.

8. Informację o wyniku postępowania Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej
oraz powiadomi każdego z Wykonawców, którzy złożyli ofertę drogą elektroniczną na adres
wskazany w Formularzu Ofertowym.
9. Termin płatności wynosi 14 dni od momentu realizacji zamówienia.

Osoba do kontaktu w ramach zamówienia:
Krzysztof Piech
E-mail: kariera@akcelerator.tech
Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na:
- stronie internetowej Zamawiającego www.akcelerator.tech
Załączniki:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym

