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                                                                                                                    Lublin 19.08.2020 r. 

Zapytanie ofertowe 
Nr postępowania:1/ND3/2020  

na zakup e-kodów (voucherów)  uprawniających do zakupu towarów tj. artykułów 
spożywczych i środków higieny  osobistej dla Uczestników ogólnopolskiego Projektu 

„NOWA DROGA – wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty 
śledcze – III edycja ” (dalej: Projekt). 

 
I. ZAMAWIAJACY  
Stowarzyszenie POSTIS, 20-601 Lublin, ul. Zana 3A, www.postis.pl, e-mail: biuro@postis.pl 
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA   
1. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zasadę konkurencyjności zgodnie                             

z Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Programu Operacyjnego 
Wiedza Rozwój Edukacja na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Wytycznych  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 
(Wytyczne). 

2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „NOWA DROGA – wsparcie osób młodych 

opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze – III edycja” POWR.01.03.01-00-0079/18-00 

dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Rozwój Edukacja  na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby 
młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się                       
w szczególnie trudnej sytuacji.  

3. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest na stronie internetowej 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl i na stronie Zamawiającego 
www.postis.pl. 

4. Wyniki postępowania zostaną opublikowane w taki sam sposób, w jaki zostało 
upublicznione zapytanie ofertowe.  
 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV: 
kod CPV: 30199750-2 Talony 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup talonów w formie e-kodów (voucherów) 

uprawniających do zakupu towarów tj. artykułów spożywczych i środków higieny 
osobistej dla  Uczestników Projektu „NOWA DROGA – wsparcie osób młodych 
opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze – III edycja ” – w maksymalnej ilości 
800 (osiemset) sztuk o wartości nominalnej 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt 00/100 zł) 
przypisanej każdemu e-kodowi (voucherowi).  Łączna wartość nominalna e-kodów 
(voucherów) nie może przekroczyć 200 000,00 zł ( dwieście tysięcy złotych 00/100 zł). 
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2. Przedmiotem zamówienia jest zakup e- kodów ( voucherów) uprawniających do zakupu 
towarów tj. artykułów spożywczych (m.in.: produkty zbożowe, mleko i przetwory 
mleczne, mięso, wędliny, ryby, jaja, masło i inne tłuszcze, warzywa i owoce, cukier            
i słodycze)  i środków higieny osobistej  (m.in. mydło, szampon i inne podstawowe 
kosmetyki, proszek do prania, ręczniki papierowe i papier toaletowy, maseczki, płyn do 
dezynfekcji rąk). 

3. Przedmiotem zamówienia jest zakup e- kodów ( voucherów) uprawniających do zakupu 
towarów z wyłączeniem artykułów tytoniowych i alkoholowych.  

4. Wskazane ilości zamawianych e-kodów ( voucherów) są wielkościami szacunkowymi i na 
etapie realizacji Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości 
zwiększenia/zmniejszenia zamawianych, e-kodów ( voucherów) w zależności od  
potrzeb, jednak nie więcej niż 25%. łącznej wartości nominalnej e-kodów ( voucherów). 

5.  Rzeczywiste ilości zamówienia będą wynikać z bieżącego zapotrzebowania 
Zamawiającego. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie finansowe 
ani prawne.  

6. Ostateczna cena za wykonanie przedmiotu umowy, ustalona zostanie na podstawie 
faktycznej ilości zamówionych e-kodów ( voucherów). 

 
IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1.  Czas trwania zamówienia/termin wykonania: od daty zawarcia umowy do 28.02.2021:  
a) Przekazanie  e-kodów ( voucherów)  będzie dokonywana sukcesywnie, zgodnie z 

harmonogramem ilościowym ustalanym z Zamawiającym w okresie od dnia 
podpisania umowy z Wykonawcą na wykonanie usługi stanowiącej przedmiot 
niniejszego zapytania do 28 lutego 2021 r.  

b) Zamówienia e-kodów ( voucherów) będą dokonywane przez Zamawiającego 
mailowo na podstawie złożenia e-formularza zamówienia określającego ilość i 
wartość zamówionych e-kodów ( voucherów) . 

c) Złożone przez Zamawiającego za pośrednictwem e-formularza zamówienie będzie 
wymagało potwierdzenia  w formie elektronicznej przez Wykonawcę. 

d) Termin przekazania  nie może przekroczyć 5 dni roboczych od daty otrzymania 
przez Wykonawcę zamówienia na e-kody ( vouchery) z wyjątkiem 
udokumentowanej sytuacji awarii serwerów pocztowych Zamawiającego lub/i 
Wykonawcy.  

e) Przesłane przez Wykonawcę mailowo e-kody ( vouchery) będą nieaktywne i będą 
mogły być użyte dopiero po dokonaniu ich aktywacji przez Zamawiającego. 

f) Aktywacja e-kodów będzie dokonywana przez Wykonawcę na wniosek złożony 
mailowo przez Zamawiającego. 

g) E-kod ( voucher)  będzie ważny w terminie 6 (sześciu) miesięcy liczonych od dnia 
jego aktywacji. Po upływie w/w terminu e-kod  (voucher) traci ważność. 

h)  E-kod (voucher)   nie może być ponownie doładowywany. 
i) Wykonawca wyłączy możliwość zapłaty e-kodami ( voucherami) za artykuły 

tytoniowe i alkoholowe. 
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j) Uczestnicy projektu korzystający z  e-kodów ( voucherów)  będą  posługiwać się e-

kodem wielokrotnie aż do wyczerpania wartości nominalnej przypisanej na e-kodzie 
(voucherze). 

k) Każdorazowo saldo każdego e-kodu ( vouchera) zostanie pomniejszone o kwotę 
ceny należnej za sprzedane  przez Wykonawcę towary. 

l) E-kody  będą mogły być zrealizowane przez Uczestników projektu,  wskazanych  
przez Zamawiającego,  którzy będą dysponować  e-kodami,  bez weryfikacji ich 
tożsamości. 

2. Miejsce:  e-kody ( vouchery)  będą realizowane na terenie całej Polski w placówkach 
handlowych Wykonawcy.  

 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU   

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie 
następujące warunki: 

1) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym (ocena na podstawie 
Załącznika nr 2). 

2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia  (ocena na podstawie Załącznika nr 2). 

3) posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji przedmiotu zamówienia (ocena na 
podstawie Załącznika nr 2). 

4) dysponują sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (ocena na 
podstawie Załącznika nr 2). 

5) posiadają placówki handlowe we wszystkich województwach w kraju z możliwością 
sprzedaży towarów tj. artykułów spożywczych i środków higieny osobistej – 
wyszczególnione w  pkt. III ust. 2  - za pośrednictwem e-kodów ( voucherów) 
(ocena na podstawie Załącznika nr 2). 

6) nie podlegają wykluczeniu zgodnie z Wytycznymi – tj. nie są osobowo lub 
kapitałowo powiązani z Zamawiającym.  

  Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 
między Beneficjentem (Stowarzyszenie POSTIS) lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu 
beneficjenta 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 (ocena na podstawie Załącznika nr 3). 
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2. Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w 
oparciu o dokumenty, w tym oświadczenia, złożone w niniejszym postępowaniu 
metodą spełnia / nie spełnia. 

3. Oferty Wykonawców, którzy nie spełniają łącznie powyższych warunków zostaną 
odrzucone. 

4. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca 
obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty (w formie oryginału lub 
kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez należycie 
reprezentowanego Wykonawcę): 
1) Formularz ofertowy – ( załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego). 
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – (załącznik Nr 2 do  

zapytania ofertowego). 
3) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych (załącznik nr 3 do    
     zapytania ofertowego). 

 
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
2. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego. 
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.  
4. Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do 

zapytania ofertowego. Oferta musi być opatrzona datą i podpisana przez należycie 
reprezentowanego Wykonawcę. 

5. Do oferty muszą zostać załączone wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty 
opracowane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w miejscach wymaganych muszą być 
opatrzone datą i podpisane przez Wykonawcę. 

6. Kopie dokumentów Wykonawca musi potwierdzić za zgodność z oryginałem. 
7. Oferty niekompletne (niespełniające powyższych wymagań) zostaną przez Zamawiającego 

odrzucone. 
8. W przypadku wiadomości elektronicznej w temacie należy wpisać w tytule wiadomości: 

„OFERTA – na zakup e-kodów (voucherów) Nr postępowania 1/ND3/2020”. Oferty 
przesłane drogą elektroniczną muszą zawierać podpisany przez Wykonawcę i 
zeskanowany formularz ofertowy wraz z załącznikami, podpisanymi przez Wykonawcę.  

9. W przypadku wersji papierowej  ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta 
powinna zostać opatrzona dopiskiem: „OFERTA - na zakup e-kodów (voucherów) Nr 
postępowania 1/ND3/2020” 
 

VII. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI. 
Barbara Bojko-Kulpa tel. 81 524 39 66; e-mail: biuro@postis.pl 
 
 
VIII. TERMIN, MIEJSCE SKAŁDANIA OFERT  
1. Termin składania ofert – do dnia 31.08.2020 r. do godz. 15.00  Decydujące znaczenie dla 

oceny zachowania  terminu, o którym mowa powyżej ma data  
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i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty złożone po 
wskazanym przez Zamawiającego  terminie nie będą rozpatrywane (zostaną przez 
Zamawiającego odrzucone). 

2. Ofertę można składać: 
a) pocztą lub osobiście do biura Stowarzyszenia POSTIS, ul. Zana 3A ,20-601 Lublin (w 
godz. od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku); 
b) mailem na adres:  biuro@postis.pl; 
c) faksem na numer: (0-81) 524 39 66; 

3. Oferty złożone po terminie, na innym druku, niekompletne lub niespełniających      
stawianych wymagań zostaną odrzucone. 

4. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
a) została złożona po wskazanym przez Zamawiającego terminie określonym w pkt VIII 

pkt 1 . 
b) jest niezgodna z wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  na lata 2014-2020 w zakresie 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach PO WER, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020 i pozostałymi wytycznymi programowymi; 

c) jej treść nie odpowiada treści zamówienia ofertowego; 
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty Wykonawcy, jeżeli zaproponowana cena 
jest rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, w szczególności jest niższa o 
co najmniej 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich 
złożonych ofert. Odrzucenie oferty będzie możliwe po przedstawieniu wyjaśnień 
przez wykonawcę; 

e) nie spełnia wymogów formalnych określonych w pkt. V, VI oraz VIII ust. 3. 
5. Z tytułu odrzucenia oferty, Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem 

Zamawiającego.  
6. W toku badania i oceny oferty Zamawiający jest uprawniony do wezwania Wykonawcy 

do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty wyznaczając mu do tego 
odpowiedni termin. Niezachowanie wyznaczonego terminu będzie skutkowało 
odrzuceniem oferty. 

 
IX. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 

1. Wykonawca związany jest ofertą w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
2. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca może wyrazić zgodę, na wydłużenie terminu 

związania ofertą na kolejne 30 dni. 
   
 X. KRYTERIA OCENY OFERT 
1. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów: 

a) Kryterium 1 - Cena – 60 %. Maksymalna ilość pkt w kryterium cena wynosi 60. 
 
Punkty za kryterium nr 1 zostaną obliczone wg następującego wzoru: 

mailto:biuro@postis.pl
mailto:biuro@postis.pl


 

 
Projekt „NOWA DROGA – wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze –III edycja” 

Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji 

1.3.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego PO Wiedza Edukacja Rozwój 

 

 
 

 
Stowarzyszenie POSTIS, 20-601 Lublin ul. Zana 3A 

tel./fax 81 524 39 66 

e-mail: biuro@postis.pl, www.postis.pl 

 

 

               C min. 
       C = ----------------------------------- x 60 
    C bad. 

gdzie: 
C – ilość punktów oferty badanej w kryterium cena 
C min. – najniższa cena (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert 
C bad. – cena (brutto) oferty badanej 
 

b) Kryterium 2 – Liczba placówek handlowych Wykonawcy, w których można 
dokonywać zakupów przy użyciu e-kodów (voucherów)- 20%. Maksymalna ilość pkt 
w kryterium wynosi 20.  

 
                             Liczba placówek handlowych badanej oferty 

       P = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 20 
                               Największa liczba placówek handlowych, wynikająca z podlegającej ocenie  ofert 

       
        P – liczba punktów uzyskanych w kryterium liczba placówek handlowych  
    
Wykonawca winien podać łączną liczbę dostępnych w kraju placówek handlowych,       
akceptujących e-kody (vouchery)- zgodnie z załącznikiem nr 4- Oświadczenie       
Wykonawcy.  
 
c) Kryterium 3 – Placówki handlowe w kraju w miejscowościach poniżej 25 000 

mieszkańców. Liczba dostępnych w/w placówek handlowych w kraju nie może być 
mniejsza niż 100-  20%. Ilość pkt w kryterium wynosi 20. 
Wykonawca winien podać łączną liczbę dostępnych w kraju placówek handlowych w 
miejscowościach poniżej 25 000 mieszkańców akceptujących e-kody (vouchery)- 
zgodnie z załącznikiem nr 4- Oświadczenie Wykonawcy.  

 
2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych 

kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Łączna maksymalna ilość 
punktów wynosi 100. 

3. Punkty wyliczone w danym kryterium zostaną dodane do siebie według wzoru: 

       Ʃ = C + P +G 

 Gdzie: 

Ʃ – łączna suma przyznanych punktów 

C – liczba punktów przyznana w kryterium „Cena" 

P – liczba punktów przyznana w kryterium „Liczba placówek handlowych Wykonawcy 
akceptujących e-kody  (vouchery)”  
G – liczba punktów przyznana w kryterium „Placówki handlowe w kraju w 
miejscowościach poniżej 25 000 mieszkańców”. 

mailto:biuro@postis.pl


 

 
Projekt „NOWA DROGA – wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze –III edycja” 

Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji 

1.3.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego PO Wiedza Edukacja Rozwój 

 

 
 

 
Stowarzyszenie POSTIS, 20-601 Lublin ul. Zana 3A 

tel./fax 81 524 39 66 

e-mail: biuro@postis.pl, www.postis.pl 

 

 

Uzyskane wyniki zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za 
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu liczby punktów 
uzyskanych we wszystkich kryteriach uzyska najwyższą liczbę punktów. 

4. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających 
odrzuceniu. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów w 
oparciu o ustalone powyżej kryteria. Jeżeli cena zaproponowana przez Wykonawcę 
wyłonionego w postępowaniu przekroczy założenia budżetu realizacji projektu, 
Zamawiający podejmie negocjacje celem jej obniżenia. Jeśli negocjacje nie przyniosą 
pożądanego skutku Zamawiający ma prawo odrzucić taką ofertę i wyłonić Wykonawcę, 
który uzyskał kolejną najwyższą ilość punktów w postępowaniu. Opisana procedura 
może być prowadzona wielokrotnie do momentu wyboru oferty mieszczącej się 
cenowo w budżecie projektu, spośród złożonych ofert.   

5. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Wykonawców składających oferty uzyskało taką 
samą liczbę punktów, za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą 
ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia 
dodatkowych kryteriów oceny. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą 
zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą 
odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający ma prawo do wyboru kolejnej 
najkorzystniejszej oferty.     

7. Ostateczny wybór Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa, nastąpi po 
zakończeniu ewentualnych negocjacji.  

8. Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  
 

XI. DODATKOWE POSTANOWIENIA UMOWY 
1. W razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę 

Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym.  
2.  Zamawiający może rozwiązać umowę w każdym czasie w przypadku rozwiązania 

umowy o dofinansowanie projektu  przez Instytucję Pośredniczącą. W takim przypadku 
Wykonawcy nie przysługują żądne roszczenia względem Zamawiającego 

3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty na rzecz Zamawiającego kary 
umownej w następujących przypadkach i wysokościach: 
a) w wysokości 5% wartości brutto zamówienia za każde naruszenie,  
b) w przypadku opóźnienia w przekazaniu e-kodów ( voucherów)  5% wartości brutto 

zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia  - z wyjątkiem 
udokumentowanych problemów z dostępem do serwera pocztowego 
Zamawiającego lub/i  Wykonawcy; 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty należnych kar umownych z kwoty  ceny 
określonej w wystawionej przez niego nocie obciążeniowej. 
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5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy 
wysokość kary umownej. 

6. Podstawą wystawienia noty obciążeniowej będzie protokół odbioru e-kodów ( 
voucherów) bez zastrzeżeń przez obie strony, podpisanego przez Zamawiającego i 
Wykonawcę.  

7. Należność płatna będzie w terminie do 14 dni od dnia przedłożenia prawidłowo 
wystawionej noty obciążeniowej za prawidłowo i w rzeczywistym zakresie zrealizowaną 
usługę przelewem bankowym na konto Wykonawcy. Należność płatna będzie w 
terminie określonym w zdaniu pierwszym pod warunkiem posiadania środków na koncie 
Projektu – w przypadku opóźnienia w płatności Wykonawca nie będzie dochodził 
odsetek za czas opóźnienia.  

8. Zamawiający dopuszcza rozliczanie częściowe. Noty obciążeniowe będą dostarczane po 
każdej dostawie e-kodów ( voucherów).  

9. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz placówek handlowych akceptujących e-
kody (vouchery), z podaniem nazwy placówki, adresu. 
 

XII. INFORMACJE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA, O WYBORZE OFERTY I O 
FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W 
CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie 

zamówienia na każdym jego etapie bez podania przyczyny.  Wykonawcy z tego tytułu 
nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

2. Ze względu na założenia budżetowe, w przypadku, gdy kwoty przedstawione w 
odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu 
Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcami, którzy nie zostali 
wykluczeni z postępowania. Na wypadek takiej sytuacji Zamawiający zastrzega sobie 
prawo ustalenia dodatkowych kryteriów oceny.   

3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieści informację o 
wyborze w bazie konkurencyjności na stronie: https://bazakonurencyjności. 
funduszeeuropejskie.gov.pl/, na stronie internetowej www.postis.pl, zawiadomi 
jedocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

4. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, któremu udzielił zamówienia o terminie i miejscu 
zawarcia umowy. 

 
XIII. ZMIANY UMOWY 
1. Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia znajdą się postanowienia 

przewidujące możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy 
polegających m.in. na: 

1) zmianie wartości nominalnej przypisanej na e-kodów (voucherów) w 
przedmiocie zamówienia w ramach limitu finansowego 200 000 zł ( dwieście 
tysięcy zł). 

2) zmianie terminu wykonania przedmiotu zamówienia, w takich przypadkach jak 
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wystąpienie w trakcie realizacji niniejszej umowy siły wyższej w szczególności: 
długotrwałej awarii serwera pocztowego Zamawiającego lub/i Wykonawcy, a 
także innych zjawisk i sytuacji obiektywnie niedających się przewidzieć w dniu 
zawarcia umowy uniemożliwiających utrzymanie terminów realizacji zamówienia. 

3) zmianie Wytycznych i zaleceń Instytucji, która przyznała środki na 
współfinansowanie umowy. 

4) zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
wpływ na prawidłową realizacje przedmiotu umowy. 

2. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Zamawiający zastrzega, że istnieje możliwość 
udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień 
uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej 
w umowie zawartej z Wykonawcą na warunkach zakreślonych w niniejszym zapytaniu 
ofertowym. 

 
Załączniki: 
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy. 
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych. 
4. Załącznik nr 4-  Oświadczenie Wykonawcy– liczba placówek handlowych, jakimi 

dysponuje Wykonawca w Polsce, w których można dokonywać zakupów przy użyciu e-
kodów (voucherów).  
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