Rzeszów, data 06.03.2018

Zapytanie ofertowe nr KTS/06/03/2018

Zakład Usług Geologicznych i Projektowych Budownictwa i Ochrony Środowiska
GEOTECH Sp. z o.o.
ul. Budziwojska 79
35-317 Rzeszów
NIP: 8130333632
REGON: 690013531

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją projektu pn. „Wysoce zaawansowana technologia wytwarzania geoinformatycznego systemu
informacji przestrzennej i monitoringu zagrożeń naturalnych mająca zastosowanie w wiedzochłonnej działalności usługowej
w zakresie informacji” na potrzeby Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III wsparcie
innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na
innowacje technologiczne realizowane przez przedsiębiorstwo GEOTECH Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
wykonanie oraz dostawę:
Stacja robocza - 1 kpl.
I.

CELE PROJEKTU

Celem głównym projektu jest wzmocnienie konkurencyjności i podniesienie poziomu innowacyjności GEOTECH Sp. z o.o.,
poprzez wdrożenie wysoce zaawansowanej technologii.
II.

PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Stacja robocza – 1 kpl.
Kod CPV: 30210000-4; 30200000-1; 48000000-8
Stacja robocza - 2 szt.
Nazwa
Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
Lp. komponentu
1.

Typ

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

2.

Zastosowanie

Komputer będzie wykorzystywany do budowy informacji przestrzennej, aplikacji obliczeniowych i
aplikacji graficznych.

3.

Procesor

Jeden procesor min. 14-rdzeniowy, min 2.20GHz, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik
min. 20198 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net
potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ. Możliwość zastosowania procesorów 28 rdzeniowych (
fizycznych), obsługa do dwóch procesorów.

4.

Pamięć

Co najmniej 64GB (DDR4 SDRAM 2666MHz) z funkcją ECC - możliwość rozbudowy do 1.5TB, 24
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operacyjna

gniazda pamięci.

5.

Parametry
Min. jeden dysk 512 GB SSD PCIe oraz dwa dyski co najmniej 2TB SATA3; możliwość instalacji
pamieci masowej dysków SSD, SAS 10K, SAS 15K; obsługa RAID 0, 0 Data, 1, 5 i 10.

6.

Grafika

Profesjonalna karta graficzna rekomendowana do zastosowań profesjonalnych 256-bitowa z
własną pamięcią min. 5GB GDDR5, o wydajności min. 3 TFLOPS zgodna ze standardem Shader
Model 5.1, OpenGL 4.5, DirectX 12 z obsługą synchronizacji na wielu wyświetlaczach, posiadająca
min. 1024 rdzeni CUDA, posiadająca co najmniej cztery złącza cyfrowe DisplayPort 1.4, osiągająca
w teście PassMark Video Benchmark wynik min. 8385 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk
ze strony: https://www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów.

7.

Wyposażenie
multimedialne

Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio

8.

Obudowa
zasilanie
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9.

Zgodność
systemami
operacyjnymi
standardami

z Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną
współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 10 (załączyć
i wydruk ze strony Microsoft WHCL)

10. BIOS

11. Bezpieczeństwo

Obudowa typu Tower z opcją rackowania. Zaprojektowana i wykonana przez producenta
komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa, umożliwiająca pracę w pionie jak i
w poziomie oraz montaż min. dwóch napędów zewnętrznych 5.25”. Opcjonalny montaż min.
dwóch dodatkowych dysków wewnętrznych 2,5” lub 3,5”. Obudowa musi posiadać czujnik
otwarcia obudowy. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi.
Zasilacz o mocy min 1125W i sprawności min 90% oraz zasilacz typu UPS min. 1800W
kompatybilny z w/w jednostką, pozwalający na podtrzymanie min. 8 min., pracujący w
topologii podwójnej konwersji on-line.

Możliwość odczytania z BIOS:
1. Wersji BIOS
2. Modelu procesora wraz z informacjami o ilości rdzeni, prędkościach min i max zegara, wielkości
pamięci podręcznej Cache L1, L2 i L3
3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości i technologii wykonania a także
o pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach
4. Informacji o dysku twardym: model oraz pojemność
5. Informacji o napędzie optycznym
6. Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio,
poszczególnych portów USB z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
7. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego,
zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
8. Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie
administratora.
1. BIOS musi posiadać możliwość:
- skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w
sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich
źródeł zasilania i podtrzymania BIOS,
- możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock);
- blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio;
- blokady/wyłączenia kart rozszerzeń/slotów PCI;
- kontroli sekwencji boot-ącej;
- startu systemu z urządzenia USB;
- funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń;
- blokowania zapisu na dyskach wymiennych USB;
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2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem
Trusted Platform Module (TPM v 2.0);
3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington;
4. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość
twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 128 bit oraz AES
256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa;
12. Zarządzanie

1. Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta komputera umożliwiające zdalną
inwentaryzację sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy, aktualizację i zmianę ustawień BIOS’u
oraz na zdalną aktualizację sterowników.
2. Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie
sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu
włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie
technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera
zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji,
a także umożliwiająca:
- monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty
głównej;
- zdalną konfigurację ustawień BIOS;
- zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu
operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD
z serwera zarządzającego;
- zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i
zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z
wbudowanej pamięci nieulotnej;
- technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być
zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman)
oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/);
- nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem
SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach
czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego
(tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS;
- wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez
upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego.
3. Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta komputera umożliwiające realizacje w/w
funkcjonalności.

13. Certyfikaty
standardy

14. Ergonomia

i 1. Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie
wymogu);
2. Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty);
3. Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0;
4. Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym
katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk
ze strony internetowej;
5. Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT na poziomie min GOLD dla Polski. Wymagany
certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu
http://www.epeat.net – wymaga się wydruku ze strony internetowej;
Maksymalnie 20 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO
7779; wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta;
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15. Warunki
gwarancji

Min. 60 miesięcy w miejscu instalacji na zestaw komputerowy z niezbędnym wyposażeniem. Firma
serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać
autoryzacje producenta.
Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się
z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie
zobowiązania związane z serwisem.

16. Wsparcie
techniczne
producenta

Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o
zredukowanej odpłatności 0-800/0-801 – w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w
czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego
urządzenia:
- weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania
(system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć);
- czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji;
Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych
certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub
bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu
numeru seryjnego komputera lub modelu komputera
Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za
pośrednictwem strony www producenta komputera;

17. Wymagania
dodatkowe

1. Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64bit niewymagający aktywacji za
pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik lub system równoważny – przez
równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany system operacyjny;
2. Wbudowane porty i złącza:
- min. 10 x USB 3.0 (min. 4 porty z przodu oraz min. 6 z tyłu);
- port sieciowy min. 2 x RJ-45 Gigabit LAN;
- porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe;
- min. 2 szt. PS/2;
- min. 1 serial port;
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może
być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
3. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, AMT 11.20,
ACPI.
4. Płyta główna z chipsetem min. Intel® C622 Chipset, wyposażona w:
- 24 złącza DIMM z obsługą do 1,5TB pamięci RAM 2633MHz
- sloty:
 Slot 1: PCIe Gen3 x4 – przekształcany w PCIe Gen3 x8 przy zainstalowanym drugim
procesorze
 Slot 2: PCIe Gen3 x16
 Slot 3: PCIe Gen3 x16 – dostępny wyłącznie przy zainstalowanym drugim procesorze
 Slot 4: PCIe Gen3 x16
 Slot 5: PCIe Gen3 x4
 Slot 6: PCIe Gen3 x16 – dostępny wyłącznie przy zainstalowanym drugim procesorze
 Slot 7: PCIe Gen3 x4
- 2 porty sSATA
- 8 portów SATA (AHCI)
- kontroler dysków obsługującym konfiguracje RAID 0, 1, 5, 10
5. Klawiatura USB w układzie polski programisty z czytnikiem Smart Card;
6. Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll);
7. Nagrywarka SATA DVD +/-RW;
8. Oprogramowanie biurowe zawierające pakiet Word 2016, Excel 2016, Outlook 2016,
PowerPoint 2016, licencja wieczysta;
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9. System pozwalający zarządzać wydajnością poszczególnych komponentów komputera;
10. Oprogramowanie monitorujące pracę UPSa, umożliwiające automatyczne zamykanie
systemów zasilania pracujących pod kontrolą systemów operacyjnych.
11. Software pozwalający na zdalna prace przy wykorzystaniu mocy obliczeniowej komputera ze
wsparciem dla płynności pracy grafiki 3D;

Monitor - 4 szt.

Lp.

Parametr

Wymagany, minimalny parametr

1

Typ

2

Plamka

3

Rozdzielczość

4

Jasność

min. 300 cd/m2

5

Kontrast

Typowy min. 1000:1; Dynamiczny min. 5 000 000:1

LCD kolorowy min. 27” panoramiczny, matryca typu IPS LED lub równoważna
155,25 um
3840x2160@ 60 Hz

Kąty widzenia

6

178°/178°
(poziom/pion)

7

Czas reakcji matrycy

8

Pozioma częstotliwość
odświeżania

Od 30 do 135 kHz

9

Pionowa częstotliwość
odświeżania

Od 24 do 60 Hz

max 6 ms

10

Zakres pochylenia w pionie
Od -5° do +20°
(tilt)

11

Zakres obrotu w poziomie
+/- 45° (+/-2°)
(swivel)

12

Wydłużenie w pionie

13

PIVOT

14

Pobór mocy

15

Normy

16

Inne

17

Gwarancja

III.

Min.: 120 +/-3 mm
Tak
Typowo max 61W; Maksymalnie 92W
TCO 6.0, Energy Star, EPEAT Gold, deklaracja IT ECO
Wbudowany zasilacz; OSD; wejścia: MHL 2.0/HDMI 1.4, Display Port 1.2, miniDisplay
Port; HDMI, zintegrowany 4 portowy hub USB 3.0; dołączane głośniki stereo, VESA
100x100;
Producenta, min. 60 miesięcy w miejscu eksploatacji.

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1. Rozpoczęcie: z dniem podpisania umowy.
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2. Nieprzekraczalny czas realizacji przedmiotu zapytania: do 7 tygodni.
3. Termin związania ofertą: 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
4. Minimalny wymagany okres gwarancji: 60 miesięcy.
IV.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH
WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień;
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie podpisanego Oświadczenia stanowiącego element
Formularza Ofert - Załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego.
1.2 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zapytania.
1.3 Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie podpisanego Oświadczenia stanowiącego element
Formularza Ofert - załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego.
1.4 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie podpisanego Oświadczenia stanowiącego element
Formularza Ofert - Załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego.
2. Wykluczenia:
W celu uniknięcia konfliktu interesów z możliwości złożenia oferty wyłączone są podmioty, które są powiązane
osobowo lub kapitałowo z GEOTECH Sp. z o.o. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 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
przeprowadzeniem
procedury
wyboru
dostawcy
a
dostawcą,
polegające
w szczególności na:
2.1 Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2.2 Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
2.3 Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
2.4 Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
Zamawiający wymaga złożenia przez Oferenta oświadczenia o braku występowania wyżej wymienionych powiązań
stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w formule „spełnia”/„nie spełnia”.
3. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Oferentów powinien przedłożyć
uzupełniony i podpisany Formularz Oferty stanowiący załącznik nr 1 w którym oświadcza, iż spełnia wszystkie
warunki udziału w postępowaniu wymienione w pkt. IV.1.
4. Zamawiający gwarantuje sobie prawo żądania dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie ww.
warunków od każdego z Oferentów, którzy złożą ważną ofertę. Uzupełnienie dokumentów musi nastąpić w ciągu 3
dni roboczych.

V.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANA OFERTY
1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania w języku
polskim w formie pisemnej. Do oferty należy załączyć aktualny dokument rejestrowy Oferenta.
2. Wykonawca winien dołączyć wszystkie oświadczenia oraz inne żądane dokumenty potwierdzające spełnienie
warunków udziału w postępowaniu wymaganych postanowieniami zapytania ofertowego.
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3. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, a wszystkie jej strony parafowane.
Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do
oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.
4. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę.
VI.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej: za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście na
adres Zamawiającego:
Zakład Usług Geologicznych i Projektowych Budownictwa i Ochrony Środowiska
GEOTECH Sp. z o.o.
ul. Budziwojska 79
35-317 Rzeszów
z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr KTS/06/03/2018”
nie otwierać przed 13.03.2018 godziną 15:30
2. Oferta powinna wpłynąć do 13.03.2018 r. do godziny 15:00 do siedziby firmy. Oferty złożone po terminie nie będą
rozpatrywane.
3. Wykonawca może przed terminem składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę.
4. Termin otwarcia ofert: 13.03.2018 r. o godzina 15:30 w siedzibie Zamawiającego.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Do oferty należy załączyć kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego możliwość reprezentowania firmy przez
osobę podpisującą ofertę – KRS, wpis do działalności gospodarczej lub odpowiednie pełnomocnictwo.

VII.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
1.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem
oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:
Maksymalna liczba
L.p.
Kryterium
punktów
I.
Cena (C)
60 pkt
II.
Termin realizacji (T)
20 pkt
III.
Gwarancja (G)
20 pkt
RAZEM
100 pkt

I. W kryterium 1. „Cena” (C) najwyższą liczbę punktów (60) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto, a
każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: Liczba punktów oferty = (cena oferty najniżej skalkulowanej
x 60) : cena oferty ocenianej,
II. W kryterium 2 „Termin realizacji” (T) oferta uzyska następujące liczby punktów, w zależności od
zaproponowanego terminu realizacji przedmiotu zamówienia:
a) Czas realizacji zamówienia 4 tygodnie i krócej = 20 punktów;
b) Czas realizacji zamówienia 5-6 tygodni = 10 punktów;
c) Czas realizacji zamówienia 7 i więcej tygodni i dłużej = 0 punktów.
III. W kryterium „Gwarancja” (G) oferta uzyska następujące liczby punktów, w zależności od zaproponowanego
okresu gwarancji:
a) 60 i więcej miesięcy gwarancji = 20 punktów
b) 36 miesięcy gwarancji = 10 punktów;
c) 24 miesiące i mnie gwarancji = 0 punktów
2. Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach w danej ofercie zostaną do siebie dodane.
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3.

VIII.

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta spełni wszystkie warunki w postępowaniu, nie będzie
podlegać odrzuceniu oraz otrzyma największą liczbę punktów.
FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1.
2.
IX.

Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy Oferentowi, którego oferta została wybrana.
Wykonawca zawrze umowę na wzorze przedstawionym przez Zamawiającego.
WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następującym zakresie:
1. Rozwiązania umowy, jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa o dofinansowanie przez Instytucję
Zarządzającą
2. Zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy Zamawiającego z Instytucją
Zarządzającą, jeżeli umowa ta została zmieniona po udzieleniu zamówienia.
3. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy jest ona
korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy, a ponadto jej
dokonanie wskazane jest w szczególności, gdy:
a) Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy;
b) Wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana
będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej
postanowień przez Strony.
X.

WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Zamawiający może unieważnić postępowanie, w sytuacji gdy:
1. Cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia,
2. W przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie przez Instytucje Zarządzającą, co skutkowałoby
nieprzyznaniem środków dotacyjnych, które miały być przeznaczone na sfinansowanie zamówienia,
3. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
4. Instytucja Zarządzająca nie wyrazi zgody na wykonanie komponentów zamówienia przez wybranego w toku
postępowania wykonawcę.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania z istotnych powodów.
XI.

INNE
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Dopuszcza się składanie ofert wyłącznie w PLN.
W przypadku uzyskania kilku ofert o takiej samej liczbie punktów czynnikiem decydującym będzie cena.
Nie dopuszcza się:
a) składania ofert częściowych,
b) ofert wariantowych oraz
c) wariantowości cen.
Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają
zwrotowi przez Zamawiającego.
Jeżeli na skutek działań lub zaniechań Wykonawcy, a w szczególności opóźnień w realizacji umowy, zaniechania
realizacji umowy lub nienależytego wykonywania umowy, dofinansowanie projektu objętego przedmiotem
niniejszego zamówienia nie zostanie przyznane, zostanie cofnięte lub Zamawiający zostanie zobowiązany do jego
zwrotu, Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia szkody Zamawiającego.

8

XII.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI
OSOBY DO KONTAKTU:
Bartosz Szal
tel. 17 2302023
e-mail: bszal@geotech.rzeszow.pl

Załączniki:
Załącznik 1: Formularz Oferty
Załącznik 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Z poważaniem
PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Grzegorz Czudec
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