
 
 

 Katowice, 29 listopada 2017 r. 
Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” 
im. Prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o.o.  
ul. Ks. Bpa Herberta Bednorza 17 

40-384 Katowice 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

I. Przedmiot zapytania 

 

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach działania 3.3 Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 „Technologie informacyjno – komunikacyjne 

w działalności gospodarczej” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wytworzenie, dostawę, 

instalację oraz pierwsze uruchomienie systemu (oprogramowania) wspomagającego pracę w 

przedsiębiorstwie wraz ze szkoleniem. 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia i minimalne wymagania (spełnienie wszystkich przez 

oprogramowanie jest wymagane) 

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wytworzenie, dostawa, instalacja, pierwsze uruchomienie 

systemu (oprogramowania) wspomagającego pracę w przedsiębiorstwie oraz przeszkolenie 

wyznaczonych pracowników przedsiębiorstwa w posługiwaniu się systemem (oprogramowaniem). 

 

Podstawowe założenia systemu (oprogramowania): 

- powinno zostać dostosowane do potrzeb przedsiębiorstwa Zamawiającego, 

- powinno zawierać moduły niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa usługowego, umożliwiające 

utworzenie elektronicznego, w pełni dwustronnego systemu współpracy z przedsiębiorstwami zgodnie z 

poniższym opisem modułów, 

- powinno móc być elementem wewnętrznego systemu informatycznego zarówno sprzedawcy jak i 

nabywcy i powinno łączyć w sobie systemy: bazodanowy, komunikacyjny, nadzorujący, handlowy, 

- powinno umożliwiać samoobsługę klienta poprzez automatyczne serwisy internetowe (dzięki 

automatycznym serwisom, sprawy, które obecnie wymagają bezpośredniego kontaktu klienta z 

pracownikiem, klient powinien móc załatwiać całkowicie samodzielnie, nie absorbując przy tym 

pracowników przedsiębiorstwa Zamawiającego, 

- powinno być obsługiwane przez przeglądarkę internetową - powinno być niezależne od systemu 

operacyjnego komputerów, 

- powinno działać w trybie 24/7/365, 

- powinno umożliwiać stałym klientom logowanie i zlecanie prac niezależnie od godzin pracy biura 

Zamawiającego, 

- powinno umożliwiać automatycznie przenoszone składanych zleceń do programu handlowego, 

- powinno umożliwi 

 informowanie o dostępności towaru, statusie zamówienia, stanie rozliczeń online, 

- powinno umożliwi 

 kontrolę realizacji zleconych prac dotyczących utraconej sprzedaży spowodowanej niedostępnością 

handlowca, 

- powinno umożliwić aktualizowanie wiedzy klientów o bieżącej ofercie, 

- powinno umożliwić stały dostęp klientów do swoich faktur i rozliczeń, 

- powinno umożliwić informowanie o zmianach i promocjach, przydzielanie klientom indywidualnych 

warunków handlowych, 

- powinno umożliwiać automatyczne generowanie dokumentów związanych z przeprowadzanymi 

pracami i usługami. 

- powinno umożliwiać nadzór nad całością obiegu dokumentów w firmie z możliwością przeglądania 

historii operacji. 

 

 

Opis wymaganych modułów systemu (oprogramowania) i ich funkcjonalności: 

Moduł „Informacje” 



Klienci: moduł odpowiedzialny za umieszczanie klientów bezpośrednio w tabelach bazy mysql. Element 

ten powinien posiadać w sobie walidatory danych odpowiedzialnych za sprawdzenie poprawności 

wpisywanych danych. Jeżeli wartość występuje już w bazie system powinien pokazać komunikat 

informujący o tym z brakiem możliwości zapisu. Informacja o tym powinna pojawić się w oknie typu 

„pop up”. Powinien zostać przygotowany w taki sposób, aby była możliwość wpisywania w dalszych 

modułach - osobno stworzona klasa do dodania elementów typu: klient-oddział-osoba. Powinna istnieć 

możliwość dodania loga firmy w postaci png/jpg/csv/pdf - z walidacją wielkości/wagi wrzucanego pliku. 

 

Producenci: moduł odpowiedzialny za umieszczanie producentów dla danych sprzętów. Połączony z 

magazynem. Element ten powinien pozwalać na proste wyświetlenie danych w tabelce jak i ich edycję. 

Dane z tego modułu powinny być przekazywane do modułu magazyn, który to powinien pobierać je w 

celu przypisania szczegółowych informacji dla danego wpisywanego sprzętu. 

 

Magazyn: element posiadający poniżej wymienione 4 składowe. Moduł ten powinien zostać podzielony 

tak aby ułatwić użytkownikowi szukanie i wpisywanie poszczególnych elementów: 

1. Przyrządy kontrolno-pomiarowe, 

2. Firmowy, 

3. Próbki do badań, 

4. Wzorcowanie 

Każdy z tych elementów powinien posiadać własny system dodania danych. Dane te różnią się w 

zależności od składowego elementu. Posiadają w sobie przypisaną listę jednostek z możliwością wyboru 

odpowiedniego. Wpisywania i walidacji danych czy element nie istnieje już w bazie. Dodatkowo został 

zastosowany moduł dodawania plików w celu umieszczenia zdjęć produktu, opisów, instrukcji itp. 

Wyświetlanie odbywa się za pomocą okienka „modal” z podziałem na poszczególne tabele i odpowiednie 

opisy informujące o urządzeniu.  

 

Poczta: moduł odpowiedzialny za zebranie danych korespondenci przychodzącej. Powinien umożliwiać  

tworzenie  historii poczty wraz z jej zawartością, informacją kto nadał, kto dodał wraz z datą, 

informacją do jakiego działu ma zostać przekazana wiadomość. Użytkownik wprowadzający powinien 

posługiwać się wbudowanym walidatorem html dzięki czemu będzie miał możliwość wpisania 

wiadomości tak jak została ona wysłana (czyt. Kolory etc). Wyświetlanie wiadomości widoczne ma być 

dla poszczególnych działów bez dostępu osób nieuprawnionych. Zastosowany musi być tutaj walidator 

XSS - w celu usunięcia możliwości wpisania wrażliwego kodu wykorzystywanego do ataku - payload 

umożliwiający przejęcie danego elementu i wykonanie własnego kodu. 

 

Klienci: w zamyśle, skrypt odpowiadający za wyświetlanie klientów na podstawie wybranej, a wcześniej 

przypisanej kategorii. 

 

Oferta: moduł ten powinien pobierać id zapytania ofertowego, automatycznie zamykać zapytanie 

ofertowe i tworzyć własny formularz z możliwością uzupełnienia o odpowiednie dane. Powinien posiadać 

ten sam system wymiany informacji co zapytanie ofertowe z tym że z tego poziomu musi być 

udostępniona możliwość dodania własnej oferty w celu zapisania jej do historii kontaktu z klientem. 

Musi posiada dodatkowy walidator uniemożliwiający tworzenie się duplikatów. 

 

Zlecenie: moduł ten ma zamykać daną ofertę na podstawie id, tworzyć własny element posiadający 

szczegółową ilość informacji w celu przekazania jej do odpowiedniego działu - tak aby odpowiedzialna 

osoba mogła bez problemu wykonać czynności związane z rozpoczęciem pracy. Powinien posiadać 

wbudowaną historię czynności z poprzedniego modułu lecz jest ona widoczna dopiero po jego 

wciśnięciu. 

 

Multimedia: moduł pozwalający w zamyśle na dodanie plików z możliwością ich udostępnienia. Powinien 

posiadać wbudowane walidatory w celu zapewnienia bezpieczeństwa wypuszczanych danych. 

Automatycznie link do pliku (zewnątrz) będzie usuwany po 7 dniach jeżeli data nie została podana. 

Powinna istnieć możliwość dodania hasła do pobrania pliku w celu weryfikacji osoby trzeciej. Powinna 

być przygotowana została osobna strona do pobrania pliku bez możliwości logowania z jego poziomu. 

 

Kalendarz: funkcja pozwalająca na wpisywanie własnych prac dla poszczególnej osoby. System ten 

miałby za zadanie ułożenie harmonogramu pracy pracownika, jak również zapewniałby możliwość 

ustawienia dnia i godziny, koloru który ma za zadanie określić priorytet pracy. 

 



Moduł „Biuro techniczne” 

Świadectwa: element powinien być odpowiedzialny za wpisywanie świadectw poszczególnych 

przedmiotów. Posiadający przekierowanie do magazyn i z powrotem w celu łatwego przeglądania, 

systematyczności i informacji. System powinien sprawdzać co dzień datę aktualna i porównywać ją z 

datą certyfikatu, jeżeli czas zbliża się do daty odnowienia system powinien przypominać o tym osobom 

odpowiedzialnym do których przypisany jest sprzęt. 

 

Moduł „Szkolenia” 

Wykładowcy: powinien oferować możliwość wpisania własnych wykładowców z możliwością ich edycji, 

uzupełnianie ich o szczegółowe dane nauczyciela, możliwość przypisania mu kategorii nauczania wraz z 

historią wykonywanych szkoleń dla firmy.  

Rodzaje kursów: w zamierzeniu spis wszystkich dostępnych kursów w firmie wraz z informacją o 

długości trwania. Oczywiście potrzebny jest załączony walidator na „symbol” dzięki czemu nie będzie 

możliwości wpisania 2x tego samego kursu. 

Realizacja: to powinien być element uzupełniający się po wpisaniu do systemu „zlecenia” uzupełnia się o 

odpowiednie dane i trafia do bezpośrednich osób które realizują dane zlecenie. Element powinien 

uzupełniać osoby, wykładowców, miejsce i kwoty wygenerowane. Załączono musi być system kontroli 

który wykrywa ruch w obrębie szkolenia. Jeżeli nie jest uzupełnione a data realizacji się zbliża system o 

tym powinien informować. 

Zaświadczenia: element powinien być uzupełniany o numery świadectw dla poszczególnych osób 

biorących udział w szkoleniu. Powinien być sygnalizowany brak możliwości przypisania świadectwa jeżeli 

użytkownik nie brał udziału w szkoleniu. Powinna zostać również wyłączona opcja edycji danych w celu 

zachowania spójności historii, danych. 

 

Moduł „Chemia” 

Realizacja: element powinien zostać utworzony za pomocą modułu Informacje -> zlecenia. Po 

powstaniu zlecenia dane potrzebne zaciągane mają być w celu wykonania zadania i uzupełnienia 

informacji, z możliwością uzupełnienia danych. Wymagana jest również możliwość ustawienia daty 

przeprowadzenia kontroli, data raportu, przypisania auditora, normowania, przypisania daty ważności. 

Dodatkowo ze zlecenia zaciągane powinny być dane podstawowe takie jak Klient, osoba dodająca, data 

dodania, status. Dodatkowo uzupełniane są automatycznie dane zlecenia które były uzupełniane na tam 

tym etapie wraz z magazynem czyli elementami do wykonania badań u wystawienia badań. Mile 

widziane byłoby zastosowanie podglądu sprzętu w celu ułatwienia przeglądania danych. Z tego poziomu 

powinna istnieć również możliwość utworzenia certyfikatu i świadectwa. 

Certyfikaty: to powinna być lista wystawionych certyfikatów do danego sprzętu klienta, element 

powinien oferować: możliwość dodania nowego omijając proces realizacyjny polegający na uzupełnieniu 

odpowiednich danych gdyby się okazało że klient posiada już certyfikat, możliwość filtracji i 

pokazywania danych w oknie typu showup. 

Wnioski: to z kolei lista wystawionych wniosków do danego sprzętu klienta, oferować powinna: 

możliwość dodania nowego omijając proces realizacyjny polegający na uzupełnieniu odpowiednich 

danych gdyby się okazało że klient posiada już wniosek, możliwość filtracji i pokazywania danych w 

oknie typu showup. 

 

Moduł „Elektryka”: 

Realizacja: element domyślnie powinien zostać utworzony przy pomocy modułu Informacje -> zlecenia. 

Po powstaniu zlecenia dane potrzebne powinny być zaciągane w celu wykonania zadania i uzupełnieniu 

informacji, z możliwością: uzupełnienia danych, ustawienia daty przeprowadzenia kontroli, daty raportu, 

przypisania auditora, normy, daty ważności. Dodatkowo ze zlecenia zaciągane muszą być dane 

podstawowe takie jak Klient, osoba dodająca, data dodania, status. Dodatkowo uzupełniają się tutaj 

dane zlecenia które były uzupełniane na tam tym etapie wraz z magazynem czyli elementami do 

wykonania badań u wystawienia badań. Dodatkowo powinien być zastosowany możliwy podgląd sprzętu 

w celu ułatwienia przeglądania danych. Z tego poziomu powinna istnieć również możliwość utworzenia 

certyfikatu i świadectwa. 

Certyfikaty: Jest to lista wystawionych certyfikatów do danego sprzętu klienta, która musi oferować: 

możliwość dodania nowego certyfikatu omijając proces realizacyjny polegający na uzupełnieniu 

odpowiednich danych gdyby się okazało że klient posiada już certyfikat, możliwość filtracji i 

pokazywania danych w oknie typu show-up. 

Wnioski: To powinna być lista wystawionych wniosków do danego sprzętu klienta, oferująca: możliwość 

dodania nowego omijając proces realizacyjny polegający na uzupełnieniu odpowiednich danych gdyby 



się okazało że klient posiada już wniosek, możliwość filtracji i pokazywania danych w oknie typu 

showup. 

PKJ: Nowa funkcja która w zamierzeniu oferowałaby możliwość utworzenia PKJ ustawionego dla 

poszczególnego elementów z magazynu klienta, połączonego z certyfikatem i specyficznymi danymi. 

 

Moduł „Raporty” 

Powinien udostępniać możliwość utworzenia raportów i zapisu ich do pliku. Powinno zostać 

przygotowane kilka gotowych raportów wraz z generatorem umożliwiającym generowanie własnych 

raportów nieprzewidzianych w systemie. 

 

Moduł „Zarządzanie” 

Użytkownicy: powinien pozwalać na dodawanie nowych, dezaktywowanie i edycję użytkownika. Element 

odpowiedzialny ma być za podstawę logowania się do systemu. 

 

System B2B: 

Ma na celu utworzenie osobnego elementu odseparowanego od danych prywatnych firmy. 

Element umożliwiający w zamyśle również utworzenie konta dla pracownika firmy zewnętrznej, z 

możliwością utworzenia konta z odpowiednimi uprawnieniami, podglądem i edycją danych dla 

użytkownika 

 

Moduł „Magazyn: element powinien posiadać możliwość przypisania nowych elementów do danego 

klienta, możliwość dodania własnych parametrów dla danego sprzętu zgodnych z normami specyfikacji, 

możliwość dodania własnego opisu i załącznika, jak również możliwość podglądu certyfikatów 

przypisanych do sprzętu i innych zadań. 

Wymagane podłączenie pod wyznaczoną domenę oraz podłączenie pod certyfikat SSL. 

 

Moduł „Wyślij wiadomość” 

Element mający odpowiadać za komunikację z administratorem w celu wpisywania błędów, pytań 

odnośnie systemu, w tym do realizacji: 

- dodawanie możliwości wstawienia layoutów treści 

- wykonywanie zbiórki maili na podstawie zainteresowanych i firm 

- system powinien działać zgodnie z normami określonymi przez Google  

 

Pozostałe wymagania: 

Zbudowanie rozwiniętego interfejsu błędów zapisywanych pliku /var/log/error. Z datami jak i 

elementami jakie powodują błędy w systemie w celu szybkiej weryfikacji usterki.  

Sprawdzenie i zabezpieczenie serwisu przed możliwymi atakami XSS,XCF,SSI oraz innymi z listy OWASP  

Utworzenie responsywnego designu, zgodnie ze standardem W3C 

Utworzenie biblioteki wyswig umożliwiającej formatowanie tekstu w polach typu textarena. 

Dodanie walidacji danych formularzy wprowadzanych w powyższych modułach. 

Utworzenie systemu logowanie wraz z osobnym tokenem autoryzacyjnym generowanym za pomocą 

wpisywanego hasła podczas logowania. 

 

System powinien spełniać normy opisane w Web Content Accessibility Guidelines(WCAG 2.0), tj. 

Wytycznych dla dostępności treści internetowych 2.0 (http://fdc.org.pl/wcag2/). 

 

 

Dopuszcza się jedynie składanie ofert na fabrycznie nowe oprogramowanie i jego elementy (tzn. 

dotychczas nieużywane). 

Jeżeli w powyższym opisie przyjęto konkretne rozwiązania, w tym konkretne technologie, Zamawiający 

dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania i materiały równoważne w zakresie parametrów, 

funkcjonalności i jakości. 

 

Zgodnie z zapisami Wytycznych Programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020, w przypadku Działania 3.3 "zakup wartości niematerialnych i prawnych 

dedykowanych/wytworzonych bezpośrednio dla wnioskodawcy lub powszechnie niedostępnych, 

powinien być dokonany bezpośrednio od wytwórcy/producenta lub wyłącznego/autoryzowanego 

http://fdc.org.pl/wcag2/


dystrybutora. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza składanie jedynie ofert spełniających 

ten warunek. 

 

Kod CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

Termin realizacji umowy: maksymalnie do 30.04.2018 r. 

 

III. Warunki udziału w postępowaniu: 

Złożona oferta powinna zawierać: 

1. Nazwę i adres oferenta, 

2. Wartość oferty – ogółem i w rozbiciu (cena netto, podatek VAT, cena brutto). Wartość oferty 

należy podać odrębnie dla systemu (oprogramowania) i szkolenia. Jeśli oferent przedstawi cenę 

wyrażoną w innej walucie niż PLN, Zamawiający przeliczy podaną cenę po średnim kursie tej 

waluty w stosunku do PLN publikowanym przez Narodowy Bank Polski z dnia opublikowania 

niniejszego zapytania ofertowego. 

3. Termin ważności oferty. 

4. Informację o ilość dni kalendarzowych realizacji zamówienia od momentu podpisania umowy 

(nie później niż w terminie do 30.04.2018 r.). 

5. Załącznik w postaci oświadczenia dotyczącego braku konfliktu interesów, którego wzór został 

udostępniony wraz z niniejszym zapytaniem ofertowym jako załącznik nr 1. 

 

Oferta wraz z załącznikiem powinna być przesłana/doręczona na adres korespondencyjny:  

 
Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” 
im. Prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o.o.  
ul. Ks. Bpa Herberta Bednorza 17 
40-384 Katowice 

 

lub na adres e-mail:   biuro@zetom.eu 
 
 

W przypadku braku spełnienia powyższych warunków – oferta nie będzie brana pod uwagę podczas 

wyboru dokonywanego przez Zamawiającego. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert według własnego uznania 

(jeśli zajdzie taka konieczność), do anulowania zapytania ofertowego oraz do unieważnienia 

postępowania ofertowego wraz z podaniem przyczyny. 

 

Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania jakiejkolwiek oferty w szczególności  

w przypadku, gdy nie wpłynęła żadna oferta, wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu, albo 

wszyscy oferenci zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu. 

W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności (anulowanie, unieważnienie lub zamknięcie 

postępowania bez wyboru oferty) Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do 

Zamawiającego. 

 

Zamawiający zastrzega, że złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy na realizację usługi. Oferent 

jest zobowiązany do podpisania umowy w wypadku wyboru jego oferty w wyniku postępowania wyboru 

ofert.  

 
 

IV. Termin składania ofert upływa w dn. 6 grudnia 2017 r. 
 

Za termin doręczenia oferty uznaje się datę jej wpływu na ww. adres korespondencyjny lub jej 

otrzymania na powyżej wskazany adres e-mail. Zaznacza się, że oferty, które zostaną doręczone po 

terminie nie będą brane pod uwagę. 

 
 

V. Kryteria oceny ofert: 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:  

Cena: 70 % 
Termin realizacji zamówienia (ilość dni kalendarzowych realizacji zamówienia od momentu podpisania 
umowy): 30 % 



 
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu 
o powyższe kryteria i ustaloną punktację:  
 
a) punkty za kryterium „Cena” zostaną przyznane za cenę netto określoną w ofercie, według 
następującego wzoru:  

(Cena oferty najniższej / Cena oferty badanej) x 100 x 70% = ilość punktów 

b) punkty za kryterium „Termin realizacji zamówienia” zostaną przyznane według następującego wzoru: 
(Ilość dni realizacji zamówienia w ofercie z najkrótszym terminem realizacji/ Ilość dni realizacji 
zamówienia w ofercie badanej) x 100 x 30% = ilość punktów 
 
Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów 
przyznaną danej ofercie.  

 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów. 

 

VI. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych i kapitałowych: 

Informujemy, że zamówienie ma zostać udzielone w ramach projektu, w którym Zamawiający jest 
zobowiązany do stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020, w związku z czym Zamawiającego i Wykonawcę obowiązuje zakaz 
powiązań osobowych lub kapitałowych, o którym mowa w pkt 2 sekcji 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” 

ww. Wytycznych. W związku z powyższym informujemy, że w celu uniknięcia konfliktu interesów 
zamówienie w szczególności nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub 
kapitałowo z ogłaszającym zamówienie. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 
wzajemne powiązania między ogłaszającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 

w imieniu ogłaszającego lub osobami wykonującymi w imieniu ogłaszającego czynności związane  
z  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. 

VII. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia: 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności w następującym 
zakresie i w następujących przypadkach: 
- Zmiany terminu realizacji umowy, w tym harmonogramu realizacji umowy wynikające z postanowień 
umowy o dofinansowanie Zamawiającego ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości, w tym jeżeli umowa 
ta została zawarta lub zmieniona aneksem po udzieleniu zamówienia; 

- W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu 
realizacji przedmiotu umowy, zmniejszenie wartości zamówienia); 
- Zmian nazwy, siedziby firmy, zmiany teleadresowe, ilości i numerów kont bankowych Wykonawcy lub 
Zamawiającego (zmiany podmiotowe); 
- Zmiany osób reprezentujących w trakcie realizacji umowy interesy Stron; 
- Zmian przepisów obowiązującego prawa dotyczącego umowy;  
- Ograniczenia zakresu usługi wynikającego z braku środków finansowych Zamawiającego lub innych 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 
- Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia 
proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego 

i nie ograniczają przedmiotu zamówienia zawartego w zapytaniu ofertowym; 
- Zmiany sposobu realizacji dostawy, w tym terminu dostawy oraz pozostałych zobowiązań Wykonawcy, 
w szczególności w następstwie siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i 
niemożliwego do zapobieżenia (niemożność zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego 

następstwom, na które Strona nie ma wpływu i której nie można przypisać drugiej Stronie), w tym 
m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne działanie, ustanowienie stanu klęski żywiołowej, epidemia, 
ograniczenia z powodu kwarantanny, strajk, zamieszki uliczne, pożar, eksplozja, wojna lub rewolucja, 
atak terrorystyczny, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne lub 
wewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy; jeżeli siła wyższa uniemożliwia lub 
przewiduje się, że uniemożliwi którejkolwiek ze Stron wykonanie dostawy bądź pozostałych zobowiązań 

wynikających z umowy, to Strona ta powiadomi drugą stronę o zaistniałym wydarzeniu lub 



okolicznościach i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie będzie uniemożliwione w ich wyniku; 
powiadomienie to zostanie przekazane niezwłocznie od momentu powzięcia wiedzy o wydarzeniach bądź 
okolicznościach. Przedłużenie terminu wykonania umowy może nastąpić o czas trwania przeszkody, jaką 
jest w tym przypadku siła wyższa. Zmiana sposobu wykonania pozostałych obowiązków umownych np. 
miejsce i odbiór przedmiotu zamówienia, może nastąpić tylko wówczas, jeżeli okaże się, że na skutek 
działania siły wyższej ich wykonanie w pierwotny sposób nie jest możliwe lub jest znacznie utrudnione. 

Nowy sposób wykonania obowiązków powinien być możliwie jak najbardziej zbliżony do pierwotnego; 

-Zmiany terminu i zakresu realizacji dostawy w przypadku wystąpienia działań osób trzecich 
uniemożliwiających wykonanie dostawy, za które to działania nie ponosi winy którakolwiek ze Stron 
umowy; 
-Zmiany podwykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego, pod warunkiem zgodności z 
postanowieniami zapytania ofertowego; 
-Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można 

usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w 
celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; 
-Zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT lub podatku akcyzowego. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik nr 1  



Miejscowość, data 

 

 

 

(Nazwa podmiotu składającego ofertę) 

 
 
 
 

 
 
 

Oświadczenie dotyczące braku konfliktu interesów 
 
Ja niżej podpisany(-a) (imię i nazwisko) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

reprezentujący(-a) firmę/jednostkę (pełna nazwa firmy/jednostki, adres) 

 

 

…………………………………………………………………….…………………………………………………………………. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

oświadczam, w nawiązaniu do składanej oferty, że wymieniona firma/jednostka i/lub osoby uprawnione do jej 
reprezentowania: 

nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z ogłaszającym postępowanie. Przez powiązania kapitałowe lub 
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między ogłaszającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu ogłaszającego lub osobami wykonującymi w imieniu ogłaszającego czynności związane z 

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. 

Oświadczam również, że bezzwłocznie poinformuję zamawiającego o wszelkich okolicznościach stanowiących 

konflikt interesów lub mogących spowodować jego powstanie. 

 

 

 

 

 
……………………………………… 

Podpis 
 


