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P O L S K I E  T O W A R Z Y S T W O  O C H R O N Y  P T A K Ó W  

Sekretariat  PTOP; ul .  Ciepła 17; 15 -471 Białystok  

tel./fax. 0856642255; tel.0856754862; e-mail.: sekretariat@ptop.org.pl 
Nr postępowania CI-27/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. 
 
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres 
korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok tel./fax. 085 664 22 55), zwane dalej 
„Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony 
Ptaków (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją 
zadania będącego częścią projektu: 
nr POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków 
Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II” ogłasza: 

 
PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO 

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

 
na realizację zadania pod nazwą „Serwis i naprawa sprzętu rolniczego” (HRP II, Zad. 19). 
 
Zadanie to wchodzi w zakres powyższego projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 
I Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje serwis i naprawę poprzez wymianę części poszczególnych maszyn 
rolniczych: 
 

1.1. Ciągnik New Holland TD5040, nr seryjny: Z8JN08895 
• wymiana zestawu filtrów,  
• wymiana zewnętrznego prawego lusterka zewnętrznego (zestaw), 
• wymiana linki załączania wałka wom,  
• wymiana oleju silnikowego,  
• wymiana oleju przekładniowego,  
• naprawa instalacji pneumatycznej (przyłącze hamulca przyczepy), 
• wymiana przedniej prawej felgi, 
• zamontowanie dodatkowych zamków kół bliźniaczych (po 1 zaczepie w każdym z czterech kół), 
• naprawa lampy ostrzegawczej, żółtej na dachu ciągnika, 
• wymiana wentylnicy w kole prawym, tylnym. 
 

1.2. Kosiarka Bijakowa GASPARDO CR 170 (model), nr seryjny 99240541 
• wymiana zestawu oryginalnych noży 14 szt.,  
• wymiana simeringu wałka napędowego skrzyni,  
• wymiana oleju przekładniowego.  
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1.3. Kosiarka Bijakowa Muthing, nr seryjny 3119202 
• wymiana pasków klinowych 3 szt., 
• wymiana simeringu skrzyni napędowej,  
• wymiana oleju przekładniowego.  

 
1.4. Zgrabiarka Pottinger 380, nr seryjny VBP00002829112976 

• wymiana ogranicznika wychyłu,  
• wymiana oleju przekładniowego,  
• wymiana ramion osłon. 

  
1.5. Przewracarka Krone 420/13, nr seryjny 863784 

• wymiana zgiętych ramion mechanizmu 2 szt.,  
• wymiana stopki podpórki,  
• wymiana podpórki koła. 

 
1.6. Kosiarka Pottinger  386 (rodzaj), Novadisc 265 (model), nr seryjny VBP00003869106526  

• wymiana zestawu noży 12 szt. 

 
1.7. Przewracarka Pottinger 2051 (rodzaj), Euro Hit 540N (model), nr seryjny VBP00020519102058 

• wymiana sprężyn 12 szt.  
 

1.8. Kosiarka Krone EC 280, nr seryjny 862998 
• wymiana zestawu noży 12 szt. 

           
2. Wszystkie uszkodzone części należy wymienić na części oryginalne, danego producenta ewentualnie 

na zamienniki. 
Przez części oryginalne Zamawiający rozumie tylko i wyłącznie produkt producenta urządzenia, do 
którego przeznaczony jest ten materiał. 
Przez części zamienne Zamawiający rozumie wszelkie produkty do danego urządzenia nie 
wyprodukowane przez producenta tego urządzenia, o parametrach eksploatacyjnych równoważnych do 
elementów oryginalnych. 

3. Wykonanie przedmiotu zamówienia należy wykonać w siedzibie Stacji Terenowej PTOP, Kalitnik 2, 
gmina Michałowo, województwo podlaskie. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu 
zamówienia poza wskazaną siedzibą wyłącznie po uzyskaniu wcześniejszej zgody Zamawiającego. 

4. Nazwa i kod CPV: 
50110000-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz 
podobne usługi  

 
II Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych  

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej. 

 

III Termin realizacji zamówienia 
Ostateczny termin wykonania zamówienia przyjmuje się na dzień 28 grudnia 2015 r.  
 

IV Zamawiający wymaga wniesienia wadium 
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1. Wysokość wadium 
a) Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść, przed upływem terminu składania ofert, wadium w 

wysokości: 290,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt złotych i 00/100).  
b) Wnoszenie wadium, jego utratę i zwrot Zamawiający będzie procedował zgodnie z postanowieniami 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 Nr 907  ze zm.), dalej 
„Pzp” art. 45 i 46.  

c) Nie wniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert spowoduje odrzucenie oferty. 
2. Forma wadium 

a) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach: 
 pieniądzu, 
 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
 gwarancjach bankowych, 
 gwarancjach ubezpieczeniowych, 
 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, 
poz. 275 z późn. zm.). 

3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być 
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia - wszystkich współwykonawców lub lidera Konsorcjum, jeżeli jest upoważniony 
do wniesienia wadium w imieniu współwykonawców beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
c) kwotę gwarancji, 
d) termin ważności gwarancji, 
e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego 

zawierające oświadczenie, iż: 
 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy Pzp, nie złożył 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że 
udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, lub 

  Wykonawca, którego oferta została wybrana: 
 odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub 
 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 
 zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
f)  gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe, 
g)  gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
h)  wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem 

Rzeczpospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego, 
i)  jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż 

okres związania ofertą. 
4. Miejsce i sposób wniesienia wadium: 

a) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy 
Zamawiającego: PEKAO S.A. w Białymstoku 08 1240 5211 1111 0000 4921 4273, podając na 
poleceniu przelewu informację o nazwie przetargu. 

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.  
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b)  W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, oryginał  dokumentu wadialnego 
należy złożyć w sposób umożliwiający jego zwrot. Zaleca się załączenie w ofercie kopii tego 
dokumentu. 

5. Termin wniesienia wadium 
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w  pieniądzu za 
pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący 
rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.  

6. Zwrot wadium 
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp. 

7. Utrata wadium. 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:  

a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 

którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub 
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy 
kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co 
powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 
 

V Informacja dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Nie dotyczy 
 
VI Opis warunków udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
Nie podlegają wykluczeniu z postępowania za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu z powodu 

dopuszczenia się co najmniej jednego z poniższych czynów: 
a) udział w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawartą w art. 2 ust. 1 wspólnego 

działania Rady 98/733/WSiSW; 
b) korupcja, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 3 aktu Rady z dnia 26 maja 1997 r. oraz art. 3 

ust. 1 wspólnego działania Rady 98/742/WSiSW; 
c) oszustwo w rozumieniu art. 1 Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich; 
d) udział w praniu pieniędzy, zgodnie z definicją art. 1 dyrektywy Rady 91/308/EWG z dnia 10 czerwca 1991 r. 

w sprawie uniemożliwienia korzystania z systemu finansowego w celu prania pieniędzy. 
Wykonawca składa oświadczenie, zawarte w Formularzu ofertowym, dotyczące niepodlegania wykluczeniu  
z postępowania. 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania.  
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – nie dotyczy  
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Dokumenty i oświadczenia niezbędne do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców tego warunku należy przedłożyć oświadczenie złożone 
na Formularzu ofertowym załącznik nr 1 w pkt 1. 
 
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.  
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – nie dotyczy  
Dokumenty i oświadczenia niezbędne do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców tego warunku należy przedłożyć oświadczenie złożone 
na Formularzu ofertowym załącznik nr 1 w pkt 1. 
 
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – nie dotyczy  
Dokumenty i oświadczenia niezbędne do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców tego warunku należy przedłożyć oświadczenie złożone 
na Formularzu ofertowym załącznik nr 1 w pkt 1. 
 
4. Dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia -  
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – nie dotyczy  
Dokumenty i oświadczenia niezbędne do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców tego warunku należy przedłożyć oświadczenie złożone 
na Formularzu ofertowym załącznik nr 1 w pkt 1. 
 
5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – nie dotyczy  
Dokumenty i oświadczenia niezbędne do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców tego warunku należy przedłożyć oświadczenie złożone 
na Formularzu ofertowym załącznik nr 1 w pkt 1. 
 
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie, dotyczy to wspólników spółki cywilnej oraz 
konsorcjum. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
(pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty). 

b) Warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem 
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji ekonomicznej  
i finansowej,  będą badane łącznie - dokumenty określone Rozdz. VI powinien złożyć co najmniej jeden 
z Wykonawców  wspólnie ubiegających  się o udzielenie zamówienia – nie dotyczy, 

c)   Dokument pełnomocnictwa określający jego zakres powinien być przedłożony w oryginale lub 
kserokopii potwierdzonej za zgodność  z oryginałem przez notariusza. 

d) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym 
jako reprezentant pozostałych - pełnomocnikiem. 

e) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

f) Wypełniając formularz ofertowy oraz inne dokumenty  powołujące się  na „Wykonawcę”   
w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. 
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g) Zamawiający może żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana,  przed podpisaniem umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę podmiotów występujących 
wspólnie. 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone 
przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, wg zasady: spełnia/nie spełnia. 
 
VII Dokumenty podmiotów zagranicznych 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy innych państw. Wykonawcy zagraniczni 

powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Dokumenty sporządzone 
w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 

VIII Kryteria i tryb oceny oferty 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny. Jako najkorzystniejsza zostanie 

wybrana oferta z najniższą ceną. 
2. Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto (z uwzględnieniem należnego podatku od towarów  

i usług). Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr). 
3. Opis sposobu obliczenia ceny. 

a) Cena oferty powinna obejmować pełny zakres prac będących przedmiotem zamówienia i uwzględniać 
wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym dostarczenie nowych części 
maszyn i roboczogodzin przeznaczonych na dokonanie serwisu i napraw maszyn rolniczych. 

b) Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie 
przedmiotu zamówienia.  

c) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej 
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy 
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku - dotyczy sytuacji, w której wybór oferty 
prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. 

d) Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto określoną w formularzu ofertowym (załącznik 
nr 1 do ogłoszenia).   

e) Omyłki w ofertach Zamawiający poprawi zgodnie z treścią art. 87 Pzp. 
 

IX Dokumenty, które należy dołączyć do oferty 
1. Formularz ofertowy – wg załącznika nr 1 do ogłoszenia, oraz dokumenty wynikające z rozdz. VI 

ogłoszenia (jeżeli są wymagane). 
2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów 

złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej 
notarialnie.  

3. Dokumenty załączone do oferty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę. 

4. Każda zapisana strona oferty oraz załączonych oświadczeń i dokumentów powinna być ponumerowana 
kolejnymi numerami a wszystkie kartki oferty należy spiąć w sposób trwały. Wszelkie poprawki lub zmiany 
w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 
 

X Miejsce i termin złożenia oferty 
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1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie biura zamawiającego: Sekretariat PTOP, ul. Ciepłej 17, 
15-471 Białystok. 

2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opisanej: OFERTA w postępowaniu „Serwis i naprawa maszyn 
rolniczych, nie otwierać do dnia 7 grudnia 2015 r. do godziny 10:10”. 

3. Ofertę należy złożyć do dnia 7 grudnia 2015 r. do godziny 10:00. 
4. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w Sekretariacie PTOP przy ul. Ciepłej 17, Białystok 15-475, w dniu  

7 grudnia 2015 r. o godzinie 10:10. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia informacji na temat 
nazw i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz cen ofert – na wniosek.  

 
XI Wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami 
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest Mariusz Rostkowski lub Marta 
Potocka, e-mail: mpotocka@ptop.org.pl  
 

XII Termin związania ofertą 
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 

Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
 

XIII Badanie rażąco niskiej ceny 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do badania ofert pod kątem zaoferowania rażąco niskiej ceny.  
2. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości 

zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi 
przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie 
wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

3. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. 
4. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień 

wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia. 

 
XIV Umowa z Wykonawcą 
1. Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach określonych we 

wzorze umowy wg załącznika nr 2 do ogłoszenia, niezwłocznie po ogłoszeniu rozstrzygnięcia przetargu. 
2. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca okaże Zamawiającemu polisę potwierdzającą 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia. 
 

XV Postanowienia końcowe 
1. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści 

złożonej oferty lub uzupełnienia dokumentów, na zasadach opisanych w ustawie Prawo zamówień 
publicznych art. 26 ust. 3 i 4 oraz art. 87 ust.1. 

2. Zamawiający może dokonać poprawek w ofercie na zasadach art. 87 ust. 2 Pzp.  
3. Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający powiadomi pisemnie oraz drogą elektroniczną lub 

faksem Wykonawców, którzy złożyli oferty o rozstrzygnięciu przetargu.  
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4. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed, jak i po otwarciu ofert, 
przed zawarciem umowy.  

5. Zamawiający może odwołać/zmienić warunki przetargu przed dniem składania ofert.  

6. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed, jak i po otwarciu ofert, 
przed zawarciem umowy w szczególności, gdy:  

a) brak jest ważnych ofert lub gdy wszystkie oferty zostaną odrzucone, 
b) cena najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na 

realizację zadań, 
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 
d) instytucja finansująca zamówienie odmówi finansowania realizacji przedmiotu zamówienia z 

przyczyn niezależnych od Zamawiającego.  
 

XVI Załączniki 
1. Załącznik nr 1 do ogłoszenia – Formularz ofertowy 
2. Załącznik nr 2 do ogłoszenia – Wzór umowy 
3. Załącznik nr 3 do ogłoszenia – Regulamin zawierania umów  
 
 

Sporządziła i zatwierdziła pod względem merytorycznym i formalnym: 
Kierownik projektu: Marta Potocka 

 
................................................................. 

 
 
 
 
 
 


