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Zamawiający:    POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA  

AL.TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO NR 7 

 

25-314 Kielce 

woj. świętokrzyskie 

tel. 3424140 

fax  3443874 

Poczta elektroniczna dzp@tu.kielce.pl 

adres strony internetowej: www.bip.tu.kielce.pl 

 

 

Zapytanie ofertowe 

na dostawę monitorów (mierników) jakości powietrza dla Laboratorium Prototypowania i Eksploatacji Technologii i 
Instalacji OZE dla Politechniki Świętokrzyskiej 

 
w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu 

Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”] 

 

 

 

 

 

 

 Zatwierdziła 

 

 Prorektor ds. Ogólnych 

 dr hab. inż. Barbara Goszczyńska, prof. PŚk 
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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Wykonawca winien zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia i warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym. Opis 
przedmiotu zamówienia będzie stanowił integralną część umowy zawartej w wyniku postępowania. 

2. Oryginał zapytania ofertowego podpisany przez osobę upoważnioną do wykonywania czynności w imieniu 
Zamawiającego dostępny jest w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego.  

3. Upublicznienie zapytania ofertowego następuje poprzez:  
- na stronach Zamawiającego http://bip.tu.kielce.pl/dzp/zapytania-ofertowe/   
- w bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone jest  na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej Pzp, w związku z art. 6a Pzp, zgodnie z procedurą zasada konkurencyjności 
opisaną w rozdziale 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych monitorów (mierników) jakości powietrza dla 
Laboratorium Prototypowania i Eksploatacji Technologii i Instalacji OZE dla Politechniki Świętokrzyskiej. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do zapytania. 

2. Zamawiający nie dopuszcza realizacji przedmiotu zamówienia w częściach. 
3. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

38410000-2 Przyrządy pomiarowe 
4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub 

szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę to w tym 
zakresie Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, urządzeń, towarów równoważnych, jednak o 
parametrach techniczno-jakościowych nie gorszych niż wskazane lub stanowiących odpowiedniki produktów 
wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. Ponadto współpraca techniczna oferowanych odpowiedników musi być 
bezkolizyjna i utrzymana na poziomie nie niższym niż współpraca produktów wymienionych w niniejszym opisie.    
Wykonawca, który przewiduje stosowanie produktów, urządzeń, towarów równoważnych w stosunku do tych opisanych 
przez Zamawiającego ma obowiązek wykazać, że oferowane produkty, urządzenia, towary są równoważne gdyż 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar wykazania tej zgodności spoczywa na Wykonawcy.  W 
celu dokonania oceny równoważności oferowanych przez Wykonawcę produktów, urządzeń, towarów Wykonawca do 
oferty załączy ich opis ze wykazaniem cech równoważności.  

5. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia i instalacji przedmiotu zamówienia w 
miejscu wskazanym przez Zamawiającego 
 
 

IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w ofercie jednak nie dłuższym niż: 
180 dni roboczych od dnia zawarcia umowy  
 
2. Miejsce Wykonania Zamówienia: 
Kielce, Politechnika Świętokrzyska, Laboratorium Prototypowania i Eksploatacji Technologii i Instalacji OZE 

http://bip.tu.kielce.pl/dzp/zapytania-ofertowe/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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V.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają niżej wskazane 
warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykażą, iż w okresie ostatnich 3 lat przed 
wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
zrealizował w sposób należyty co najmniej jedną dostawę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia o wartości nie niższej niż 
9 800 zł. 

W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca złoży wraz z ofertą wykaz dostaw (co najmniej 
jednej) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o 
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a 
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
oświadczenie Wykonawcy. 

 
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków: 

Ocena spełniania warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów wg formuły spełnia/nie 
spełnia;  

Niespełnienie chociażby jednego z warunków określonych w zapytaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z 
postępowania, a ofertę uzna się za odrzuconą. 

3. Zamawiający jest podmiotem zobowiązanym obligatoryjnie do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych. (pkt 6.5.2. pkt 1) lit. b) w zw. z pkt 6.5.2. pkt 2) lit. a) i b) i w zw. z pkt 6.5.2. pkt 8) lit. a) tiret viii 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2010 i przypisem 41 tamże). 

4. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo 
z Zamawiającym. 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 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, 

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

d) 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. 

Wykonawca w takim przypadku podlega wykluczeniu z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 

Wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie powiązań stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

5. Osoby: 
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5.1. upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności 
związane z procedurą wyboru Wykonawcy: 

- dr hab. inż. Barbara Goszczyńska, prof. PŚk – Prorektor ds. Ogólnych 

5.2. wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy, w tym biorące udział w 
procesie oceny ofert: 

- dr inż. Ewa Zender - Świercz 

- Agnieszka Nietrzpiel  

- Agnieszka Osman  

- Emilia Polańska 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 

1) który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia w sytuacji 
o której mowa w pkt V.4 zapytania. 

2) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym 
jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w 
trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1508) lub 
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - 
Prawo upadłościowe (t.j,. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). 

Zamawiający pobierze aktualny na dzień otwarcia ofert odpis  z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 
informacji o działalności gospodarczej.  

Rejestr lub ewidencję, do której wpisany jest Wykonawca, Wykonawca wskazuje w formularzu cenowo – ofertowym.  

2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 
VII. TERMIN SKŁADANIA OFERT, OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Termin składania ofert 22.05.2019 r. 
2. Termin związania ofertą – 30 dni. 
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  
 
1. Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. 
2. Do oferty, w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych lub towarów, urządzeń, materiałów równoważnych w stosunku 

do tych opisanych przez Zamawiającego, musi być dołączony ich opis z wykazaniem cech równoważności w stosunku do 
wymagań opisanych przez Zamawiającego.   

3. Oferta winna być sporządzona na FORMULARZU OFERTY, stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania. 
4. Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt. V zapytania.  
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5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie nieścieralnym 
długopisem, w formie dokumentowej i złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej w formacie pdf. 

6. Oferta jak i wszelkie oświadczenia winny być podpisane przez osoby upoważnione do składania w imieniu Wykonawcy 
oświadczeń woli. Uprawnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy winno wynikać z właściwych rejestrów lub 
ewidencji, jeśli Wykonawca podlega wpisowi do takich rejestrów lub ewidencji, bądź z pełnomocnictwa określającego jego 
zakres.  

7. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty musi być 
załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez Wykonawcę (osobę lub osoby uprawnione do 
składania oświadczeń woli w imieniu każdego Wykonawcy).  

8. W przypadku składania oferty przez wspólników spółki cywilnej, gdy oferta nie będzie podpisana przez wszystkich wspólników, 
do oferty muszą być załączone pełnomocnictwa od pozostałych wspólników (oryginał lub poświadczona notarialnie 
kopia) określające ich zakres.  

9. Forma pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 6, 7 i 8:  
- w przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej: skan pełnomocnictwa, oryginał lub poświadczona 

notarialnie kopia składana jest przy podpisywaniu umowy przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana. 
Zamawiający ma prawo w każdym czasie zażądać od Wykonawców dostarczenia pełnomocnictwa lub jego poświadczonej 
notarialnie kopii wyznaczając termin nie krótszy niż 3 dni.  

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca.  
12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
13. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i 

pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.  
14. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 
zastrzec informacji dotyczących: ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i terminu płatności zawartego w 
ofercie.  

15. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do oddzielenia części jawnej oferty od części stanowiącej tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że 
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 
ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 419.), nie 
mogę być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnym pliku oznaczonym 
napisem: "Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa". Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa 
zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych w niej informacji. 
Uzasadnienie ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych w przywołanym powyżej przepisie, tj., że 
zastrzeżona informacja:  
- ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa,  
- nie została ujawniona do wiadomości publicznej,  
- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.  

 
IX. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 
 
1. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem:  

- poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej dzp@tu.kielce.pl 
na formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem 3 z dopiskiem w tytule wiadomości elektronicznej „Oferta na dostawę 
monitorów (mierników) CENWIS”.  

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej na adres Zamawiającego wskazany w IX.1 
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3. Jeżeli Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług lub drogą elektroniczną, każda ze stron na 
żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

4.  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej uważa 
się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata tj. na serwer Zamawiającego, przed upływem terminu i została 
niezwłocznie potwierdzona.  

5. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami w sprawach dotyczących niniejszego postępowania jest:  
imię i nazwisko: Agnieszka Nietrzpiel 
tel.: (041) 3424140 
adres e-mail: dzp@tu.kielce.pl  

6. Jawność postępowania i udostępnianie dokumentów:  
6.1.Dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia stanowią 
załączniki do protokołu. 
6.2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej 
oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 
6.3. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek. 
6.4. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
6.5. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn technicznych znacząco 
utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi 
na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, Zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki 
mogą być one udostępnione. 
6.6. Bez zgody Zamawiającego Wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym 
przez Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych 
służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert. 
6.7. Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, w 
szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający 
udostępnia oferty w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż odpowiednio w dniu przekazania informacji 
o wyborze najkorzystniejszej oferty lub w dniu przekazania informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w 
postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków albo w dniu przekazania informacji o unieważnieniu 
postępowania. 
6.8. Nie podlegają ujawnieniu informacje stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być 
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
6.9. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne 
na podstawie odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe 
niezastrzeżone dokumenty. 
 

XI. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 
 

 
1. Oferty należy składać na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt IX.1, stosownie do dopuszczonego przez 
Zamawiającego sposobu składania ofert.  
2. Termin składania ofert upływa w dniu 22.05.2019 r.  
3. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu, odpowiednio do ich złożenia lub otwarcia.  
4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym 
upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.  
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.05.2019 r. w siedzibie Zamawiającego.  
6. Zmiana i wycofanie oferty: Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
Powiadomienie musi być dostarczone e-mailem na wskazany w pkt IX.1 adres, opatrzone dodatkowo napisem 
„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.  
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7. Oferty złożonej po terminie nie otwiera się i nie bierze pod uwagę w postępowaniu.  
 
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Wykonawca podaje w ofercie cenę  brutto za wykonanie całości zamówienia.  
2. Cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i dostarczeniem zamówienia do siedziby 
Zamawiającego. 
3. Cena nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy. 
4. Ceny podane w ofertach muszą być wyrażone w walucie polskiej. 
5. Zamawiający będzie prowadził rozliczenia w walucie polskiej. 
6. Cena zamówienia winna być wyliczona przy zastosowaniu obowiązującej w dniu składania oferty stawki podatku VAT tj. w 
wysokości 23%. 

Uwaga: 

W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT Wykonawca zobowiązany jest zastosować odpowiednią stawkę podatku 
VAT na dzień składania ofert. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Stawka podatku musi 
być podana zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za 
oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT. 
Oferta zawierająca złą stawkę podatku VAT zostanie odrzucona. 
 

XIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT JAKIMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ 
SPOSÓB OCENY OFERT 

 
1. Ocenie podlegają oferty spełniające warunki określone w zapytaniu.   
2. Kryterium oceny oferty stanowi  

a)  cena - z wagą  60 %, 
b)  okres gwarancji - z wagą 20% 
c) termin realizacji zamówienia – z wagą 20% 

 
3. Zamawiający dokona oceny ofert, według wyżej wymienionych kryteriów. Punkty przyznawane za poszczególne kryteria 

będą liczone wg. następujących wzorów: 
 

a)  Cena (C) 
       Najniższa cena w przetargu 
C =   ------------------------------- x 100 x Waga 
 
       Cena badanej oferty 

gdzie: 
C – wartość punktowa za kryterium cena 
 

b)  Okres  udzielonej gwarancji(G)    
 
 

Gwarancja badanej oferty 
   G = --------------------------------------------- x 100 x Waga, 
 

Najdłuższy zaoferowany termin gwarancji          
gdzie: 
   G – wartość punktowa za kryterium „Okres gwarancji”   
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c) Termin realizacji zamówienia (D) 

 
              Najkrótszy termin realizacji 
    D = --------------------------------------------- x 100 x Waga, 
             Termin realizacji badanej oferty           

gdzie: 
    D – wartość punktowa za kryterium „Termin realizacji” zamówienia 
 
 
4. Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku. 
5. Wartość oferty ustala się jako sumę punktów, którą otrzymuje oferta za poszczególne kryteria oceny.  
 
 

XIV. UZUPEŁNIENIE OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW:  
 
Zamawiający przewiduje wezwanie Wykonawców do uzupełniania dokumentów i oświadczeń. W takim przypadku Zamawiający 
dokona wezwania Wykonawcy do uzupełniania dokumentów i oświadczeń w formie dokumentowej za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres Wykonawcy wskazany w ofercie, wyznaczając termin na dokonanie uzupełnienia. 

XV. ODRZUCENIE OFERT 

1. Oferty podlegają odrzuceniu w przypadku, gdy ich treść nie spełnia wymogów wskazanych w Zapytaniu ofertowym, nie 
zostały uzupełnione w zakresie dokumentów lub oświadczeń wymaganych w Zapytaniu w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie lub wniesione zostały po terminie przewidzianym na wniesienie ofert.  

2. Oferty odrzucone nie podlegają ocenie.  

XVI.  FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY CELEM ZAWARCIA UMOWY O 
REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA  
 
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i 
nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego 
ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami 
wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i 
łączną punktację. W przypadku odrzucenia ofert, Zamawiający nie wskazuje dla tej oferty punktacji, podając jedynie informację, 
iż oferta tego Wykonawcy wpłynęła, została odrzucona i nie podlegała badaniu.  
2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 1 w sposób, w jaki upublicznione zostało zapytanie ofertowe, tj. 
na stronach Zamawiającego wskazanych w pkt 1.3, w bazie konkurencyjności 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl   
3. Wykonawcy mają obowiązek śledzenia strony internetowej Zamawiającego.  
4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie udzielenia zamówienia z Wykonawcą, którego oferta została uznana za 
najkorzystniejszą przy uwzględnieniu wskazanych w zapytaniu kryteriów.  
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 
przesłanki unieważnienia postępowania. (Rozdział 6.5.2. pkt 21 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 
- 2020).  
6. Umowa zostanie zawarta na warunkach wskazanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4.  
7. Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.  
 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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XVII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
1. Wszystkie istotne postanowienia umowy, które maja wiązać strony zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do 

zapytania.  
2. Postanowienia zawarte we wzorcu umowy nie podlegają negocjacjom. 
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy 

urządzenia wchodzące w jego zakres zostaną wycofane z rynku przez producenta, a wykonawca zaproponuje urządzenia o 
takich samych lub lepszych parametrach jak wymagane w opisie przedmiotu zamówienia bez zmiany ceny.  
 

XVIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 
 

1. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:  
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;  
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;  

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży 
w interesie publicznym.  

2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców na stronach internetowych 
Zamawiającego wskazanych w pkt I.3.  

Wykonawcy mają obowiązek śledzenia strony internetowej Zamawiającego.  

3. Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu w przypadku unieważnienia postępowania.  

4. Od unieważnienia postępowania nie przysługuje odwołanie.  

 

XIX. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

1. Zamawiający, oraz Wykonawca przystępujący do postępowania, przetwarzają dane osobowe otrzymane od drugiej strony 
zgodnie z przepisami 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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. U. UE. 
L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oraz przepisami krajowymi wydanymi w tym zakresie.  

2. Wykonawca składając ofertę w postępowaniu, wyraża zgodę na przetwarzanie, przekazanych przez niego danych 
osobowych w toku postępowania oraz realizacji umowy, w przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, dla 
celów prowadzenia niniejszego postępowania, a w przypadku wybrania oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej: wykonania 
umowy, dochodzenia roszczeń z umowy, a także prowadzenia i archiwizacji, ewaluacji oraz kontroli niniejszego postępowania 
przez Zamawiającego i uprawnione organy. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego określa Klauzula 
informacyjna Zamawiającego. Zobowiązanie Wykonawcy w zakresie danych osobowych zawarte jest w formularzu ofertowym.  

 
XX. KLAUZULA INFORMACYJNA ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  
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1) administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę jest POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA,  

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego Nr 7, 25-314 Kielce, woj. świętokrzyskie 
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Świętokrzyskiej jest Pan Jan Baranowski, tel. 41 34 24367, 

adres poczty elektronicznej: j.baranowski@tu.kielce.pl; 
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę monitorów 
(mierników) jakości powietrza dla Laboratorium Prototypowania i Eksploatacji Technologii i Instalacji OZE dla 
Politechniki Świętokrzyskiej 
 
 w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji 
Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie 
Infrastruktury B+R”],  

4) Zamawiający jest administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej również w trakcie 
wykonywania umowy oraz w okresie po zakończeniu jej realizacji do dnia przedawnienia wynikających z nich wobec 
Wykonawcy roszczeń z tytułu jej wykonania. Wykonanie uprawnień przysługujących Wykonawcy oraz osobom, których 
dane przetwarzane są przez Zamawiającego należy zgłaszać do inspektora danych osobowych Zamawiającego; 

5) Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy 
Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6) Dane osobowe Wykonawcy oraz osób, których dane zostaną powierzone Zamawiającemu do przetwarzania,  będą 
przetwarzane w kilku różnych celach tj. w celu prowadzenia postępowania, w przypadku Wykonawców, których oferta 
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza - dla prawidłowej realizacji umowy, dla celów podatkowych, a także mogą być 
przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią, jak również 
w celu kontroli wykonania postępowania o udzielenie zamówienia lub umowy przez uprawnione organy kontrolujące.  

7) Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest konieczne do prowadzenia postępowania, zawarcia i wykonania 
umowy oraz kontroli i prawidłowego postępowania, wykonania umowy oraz rozliczenia Projektu wskazanego w pkt 3); 

8) Podstawą prawną przetwarzania danych Wykonawcy oraz osób, których dane zostaną powierzone Zamawiającemu do 
przetwarzania przez Wykonawcę jest:  
- art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzn. zgoda osoby, której dane dotyczą w przypadku 

Wykonawcy), 
- art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia 

postępowania, wykonania umowy w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, do podjęcia działań na żądanie 
Wykonawcy przed zawarciem umowy),  

- art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego, który ciąży na Zamawiającym jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz  

- art. 9 ust. 2 lit. f rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń).  

9) Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane osobowe przekazał Wykonawca, będą te 
podmioty, którym Zamawiający ma obowiązek ich przekazywania na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym 
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
Prawo zamówień publicznych, a także podmioty kontrolujące Zamawiającego w związku ze źródłem finansowania i 
posiadanym statusem.  

10) Dane osobowe przekazane przez Wykonawcę w postępowaniu przetwarzane będą przez Zamawiającego przez okres 
trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celach archiwizacyjnych zgodnie z art. 97 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 
dane osobowe Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza – przez okres, który umowa będzie 
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wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy 
oraz w celach archiwizacyjnych i kontrolnych. 

11) W odniesieniu do przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

12) Wykonawcy oraz osobom, których dane zostały powierzone Zamawiającemu do przetwarzania,  przysługuje prawo: 
− na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych prawo dostępu do ich danych osobowych; 
− na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych prawo do sprostowania ich danych osobowych, 

z tym, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień 
publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 

− na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych prawo żądania od Zamawiającego, jako 
administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 
art. 18 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub 
w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego;   

− prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie 
członkowskim zwykłego pobytu osoby, której dane są przetwarzane, miejsca pracy lub miejsca popełnienia 
domniemanego naruszenia;  w Polsce do Prezesa Ochrony Danych Osobowych na adres: Biuro Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86. 

13) Wykonawcy nie przysługuje: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; 
− na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę jest art. 6 
ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 
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