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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Wykonanie pomiarów oraz obliczeń niezbędnych do wykonania modelu dna 

rzeki dla jednostki Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr.                 
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1.  Zapytanie Ofertowe  
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3.  Wzór umowy załącznik nr 2 

4.  Formularz ofertowy załącznik nr 3 
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1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

OLNE 
Zamawiającym jest: 

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska  

Pl. Uniwersytecki 1 

50-137 Wrocław 

NIP PL: 896-000-54-08 

REGON: 00000-1301 

Tel. 071 37-52-793 

e-mail: magdalena.pisarska@uwr.edu.pl  

 

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro. Do niniejszego postępowania ofertowego nie mają 

zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 

 

 
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie pomiarów oraz oblicze niezbędnych do wykonania modelu dna 

rzeki dla jednostki Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr.”. 

2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, został zawarty w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym 

Załącznik nr 1. 

 
3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

 
Termin wykonania umowy od daty zawarcia umowy  do 31.12.2020r.  

   
4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

 

4.1.  Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich 

ofert złożonych przez wykonawcę. 

4.2.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

4.3.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

4.4.  Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4.5.  Treść oferty musi być zgodna z treścią ZO. 

4.6.  Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w sposób czytelny. 

4.7.  Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane 

przez wykonawcę. 

4.8.  Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, zgodnie z 

zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do 

reprezentowania wykonawcy. 

4.9.  Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców występujących 

wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty. 

4.10.  Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na 

ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 
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4.11.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

4.12.  Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 

4.13.  Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana przez     

wykonawcę. 

4.14.  W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą 

być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą 

„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

4.15.  Oferta musi zawierać: 

a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do ZO, 

b) pieczątkę firmową, 

c) datę przygotowania, 

d) adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP, 

e) czytelny podpis Wykonawcy, 

f) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile 

ofertę składa pełnomocnik, 

g) w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom – informację na temat części 

zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom  podaje  się w punkcie 7 

Formularza Ofertowego). 

4.16.  Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia: 

a) nazwa, adres i numer telefonu Wykonawcy, 

b) Uniwersytet Wrocławski Dziekanat WNZKŚ ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław  

c) OFERTA – „Wykonanie pomiarów oraz obliczeń niezbędnych do wykonania modelu dna rzeki dla 

jednostki Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr.” 

 
5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 

 

 
5.1. Złożenie oferty wymaga zachowania formy pisemnej. Ofertę złożyć należy pod adresem:  

Dziekanat WNZKŚ Magdalena Pisarska 

ul. Kuźnicza 35, p. II, pok. nr 3 

50-138 Wrocław  

do dnia 19.03.2020 do godz. 1300 

z dopiskiem „ZAPYTANIE OFERTOWE DWNZKŚ.2710.2.2020.MP”. 

5.2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 19.03.2020 r., a wyniki zostaną przesłane Oferentom drogą 

elektroniczną. 

5.3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

5.4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

5.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

 

 



 
6. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

 

6.1.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 

6.2.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

6.3.  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 

wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o 60 dni. 

 
7.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

 

7.1. Wykonawca poda cenę za wykonanie całości zamówienia. 

7.2. Cena oferty brutto musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca 

po przecinku. 

7.3. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania 

zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów. 

7.4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

 
8.  BADANIE OFERT 

 

 

8.1.  W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

8.2.  Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

zwróci się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość 

ceny.  

8.3.  Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ZO, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 
9.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
 

 

9.1.  Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następującego kryterium oceny 

ofert: 

Cena – 100% 

9.2.  Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, 

przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 

9.3.  Punkty za kryterium „CENA” zostaną obliczone według wzoru: 

Cena oferty najtańszej 

------------------------------- x 100 = liczba punktów 

Cena oferty badanej 

9.4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów. 

 



 
10.  UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

 

10.1.  Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

10.2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty w 

postępowaniu. 

 
11.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
 

 

Osoby reprezentujące wykonawcę przy zawarciu umowy powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich 

umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych 

do oferty. 

 

12.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

 
13.  ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

 

13.1.  Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 2 do ZO. 

13.2.  Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, o której 

mowa w pkt 13.1. 

13.3. Zamawiający nie przewiduje zmian do zawartej umowy. 

 

14.  OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIAN TREŚCI ZO 
 

 

14.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości 

związanych z treścią zapytania ofertowego kierując swoje zapytanie na piśmie na adres: Uniwersytet Wrocławski, 

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław z dopiskiem: „Nr 

postępowania: DWNZKŚ.2710.2.2020.MP” lub pocztą elektroniczną na adres: 

magdalena.pisarska@uwr.edu.pl 

14.2. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania związane z postępowaniem pod warunkiem, że 

wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 

którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

14.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie w/w terminu składania 

wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. 

 

 
15.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

 

15.1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

15.2. Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie korespondencji drogą elektroniczną. 
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15.3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane 

dalej „korespondencją”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną. 

15.4. Jeżeli zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję – skan pisma - za pomocą e-mail, każda ze 

stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania.    

15.5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę, zamawiający domniema, że 

korespondencja wysłana przez zamawiającego na adres e-mail  podany przez wykonawcę została mu doręczona w 

sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.   

15.6. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: 

Uniwersytet Wrocławski  

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska  

Dziekanat  

ul. Kuźnicza 35 

50-138 Wrocław  

15.7. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się znakiem  

postępowania:  DWNZKŚ.2710.2.2020.MP 

15.8. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:  

Magdalena Pisarska – dziekanat WNZKŚ, godziny pracy 800 – 1500. 

 

 
16.  DODATKOWE INFORMACJE 

17. ACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
16.1. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.  

16.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych. 

16.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  

 zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia,  

 zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego,  

 unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia 

postępowania bez wyboru oferty,  

 ustalenia wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.  

16.4. Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku 

pod kątem wyboru najkorzystniejszej oferty. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie Oferenta 

roszczenia względem UWr o zawarcie umowy. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


