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Warszawa, 17 stycznia 2022 r. 
       

 

 

 

Ogłoszenie – Zapytanie ofertowe 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się 

przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

ENSEMBLE3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

01-919 Warszawa, ul. Wólczyńska 133 

tel:  501 038 333,  e-mail: przetargi@ensemble3.eu 

zaprasza do złożenia ofert na: 

Wykonanie przyłącza internetowego oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych w 

zakresie symetrycznego dostępu do Internetu. 

Osoba upoważniona do kontaktu po stronie Zamawiającego: 

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Kierownik Zmawiającego.  

Do bieżących kontaktów i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania upoważniony jest: 

Pan Bartosz Dziadecki numer: +48 501 038 333  

e-mail: bartosz.dziadecki@ensemble3.eu 

II. Zasady prowadzenia postępowania:  

1. Niniejsze zapytanie ofertowe (zwane dalej „Postępowaniem”, „Zapytaniem”) 

prowadzone będzie w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej 

konkurencji i równego traktowania Wykonawców.  

2. W związku z faktem, iż wartość niniejszego zamówienia jest mniejsze od kwoty 130 000 

mailto:bartosz.dziadecki@ensemble3.eu


 

 
 

The project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research 

and innovation programme under grant agreement No 857543 

 
 

 
  
 

2 

zł netto w okresie projektu, zamówienie jest wyłączone ze stosowania ustawy prawo 

zamówień publicznych  na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.) – dalej ustawy 

Pzp,  

3. Postępowanie prowadzone jest na podstawie zasady konkurencyjności, o której mowa w 

sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r.  

4. Procedura wyboru będzie przeprowadzona z wykorzystaniem bazy konkurencyjności pod 

adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, na której 

zamieszczona zostanie kompletna dokumentacja związana z prowadzonym 

postępowaniem. 

5. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze Zapytania ofertowe.  

6. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:  

1. Wykonanie przyłącza internetowego oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych w 

zakresie symetrycznego dostępu do Internetu dla Zamawiającego. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do ogłoszenia 

2. Zamawiający przewiduje wykonanie usług w następujących etapach. 

1) Wykonanie projektu wykonawczego, po podpisaniu umowy.  

2) Wykonanie przyłącza internetowego od operatora telekomunikacyjnego do 

budynku siedziby firmy pod numerem budynku nr. 8, jak również spięcie łączem 

światłowodowym budynku nr. 8 z budynkiem nr. 5 . 

3) Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

4) Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie symetrycznego dostępu do 

Internetu o prędkości 1Gb. synchronicznie przez okres 24 miesięcy.  

3. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej w dniu 26.01.2022 r. o godzinie 

10:00 

4. Odbycie wizji lokalnej nie jest obowiązkowe i brak udziału w wizji nie będzie 
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powodował odrzucenia oferty Wykonawcy. 

5. Kody CPV 

72400000-4 Usługi internetowe, 

32412000-4 Sieci komunikacyjne 

32412100-5 Sieć telekomunikacyjna 

48200000-0 Pakiety oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu 

48800000-6 Systemy i serwery informacyjne 

72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, 

internetowe i wsparcia 

6. Zamawiający nie dokonuje podziału niniejszego zamówienie na części. 

IV. Termin wykonania zamówienia: 

Zamawiający przewiduje następujące etapy wykonania zamówienia 

1. Projekt wykonawczy do 10 dni roboczych po podpisaniu umowy. 

2. Wykonanie przyłącza do 40 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia projektu i 

uzyskania ostatecznej zgody od właściciela terenu na wykonanie prac. 

3. Projekt powykonawczy do 5 dni roboczych po odbiorze przyłącza. 

4. Świadczenie usług - 24 miesiące od daty w którym Zamawiający złoży oświadczenie o 

rozpoczęciu świadczenia usług. Zamawiający informuje, że właściciel budynku 

przewiduje przeprowadzenie remontu. W trakcie trwania remontu, po uzgodnieniu prac 

będzie możliwe przeprowadzenie przyłącza internetowego. Świadczenie usług nastąpi po 

zakończeniu remontu i ponownym wprowadzeniu się Zmawiającego do budynku nr 8 i 5. 

Czas remontu może wynieść do czerwca 2022r. Termin ten może ulec zmianie. 

 

V. Warunki udziału i przesłanek odrzucenia w postępowaniu oraz opis sposobu 

dokonywania oceny ich spełniania, oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu dotyczące:  
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1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj. 

posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej zgodnie z art. 

10 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 

576) i są podmiotem wpisanym do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych lub 

rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie 

telekomunikacji, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.  

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

każdy z nich musi posiadać wyżej wymienione uprawnienia. 

3) W celu potwierdzenia spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu 

Zamawiający zweryfikuje uprawnienia Wykonawcy: - w przypadku przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych, w rejestrze prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej, dostępnym pod adresem: https://bip.uke.gov.pl/rpt/rejestr-

przedsiebiorcowtelekomunikacyjnych - w przypadku jednostek samorządu 

terytorialnego, w rejestrze prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej, dostępnym pod adresem: https://bip.uke.gov.pl/rjst.  

4) Oferta wykonawcy który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu zostanie 

odrzucona. 

VI. Przesłanki wykluczenia oraz oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie spełniania 

braku podstaw do wykluczenia oraz przesłanek wykluczenia podmiotów 

powiązanych z Zamawiającym: 

1)  Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:  

a. 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 (Dz.U. 2020 poz. 

814 z późn.zm.) 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 (Dz.U. 2020 poz. 1228 

https://bip.uke.gov.pl/rjst
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zpóźn.zm.).  

b. W celu uniknięcia konfliktów interesów, niniejsze 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 przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, 

polegające w szczególności na:  

i. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 

osobowej; 

ii.  posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;  

iii.  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 

prokurenta, pełnomocnika;  

iv. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli.  

c. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i 

niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te 

informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;  

d.  Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

2) Zamawiający dokona weryfikacji warunków udziału i wykluczenia w postępowaniu 

wskazanych na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawcę w formularzu 

ofertowym. 
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3) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: 

SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA. 

VII. Opis sposobu sporządzenia oferty: 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

2. Wraz z ofertą Wykonawca składa Regulamin świadczenia usług.  

3. Postanowienia IPU mają pierwszeństwo nad innymi dokumentami. 

4. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 

Wykonawcę. 

5. Wykonawca składa ofertę na wypełnionym i podpisanym przez wykonawcę formularzu 

ofertowym. Wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. 

6. W Formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać cenę netto, mającą 

zastosowanie stawkę podatku VAT, wysokość podatku VAT i wartość brutto, wyrażone 

w złotych polskich (PLN), zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu 

matematycznej zasady zaokrąglania liczb.  

7. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy. 

8. Jeżeli Wykonawca określi cenę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy ją na 

PLN po średnim kursie NBP z dnia upublicznienia Zapytania ofertowego w Bazie 

konkurencyjności. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany 

Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem upublicznienia 

Zapytania, w którym kurs dla danej waluty został opublikowany.  

9. Do porównania ofert pod uwagę brana będzie cena oferty brutto.  

10. Cena brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki cenotwórcze 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia, a także ewentualne upusty i rabaty 

zastosowane przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie 

oferty wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania 

przedmiotu zamówienia, wynikające z warunków i obowiązków określonych 

w Zapytaniu ofertowym, jak i własnej wiedzy i doświadczenia.  

11. Wykonawcy zagraniczni, którzy, na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązani 

do uiszczenia podatku w Polsce podają tylko cenę netto. Dla celów porównania ofert 

Zamawiający doliczy do przedstawionej ceny ofertowej netto Wykonawców 

zagranicznych, kwotę należnego (obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji 

umowy) podatku od towarów i usług oraz ewentualnego cła, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami 

12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. 
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13. Oferty i załączniki powinny być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w dokumencie 

rejestrowym ( ewidencyjnym) lub przez pełnomocnika. 

14. W przypadku gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik (osoba nie 

umocowana do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych Wykonawcy), należy 

dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być 

przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu 

rejestracyjnego (ewidencyjnego), zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych 

dokumentach.  

15. Oferty składane w postępowaniu o zamówienie są jawne i podlegają udostępnieniu od 

chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie 

później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 

wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( t.j. Dz.U. z 2003 r, Nr 153 poz. 1503 ze zm.) 

rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 

technologiczne organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 

gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działanie w celu zachowania 

ich poufności. 

16. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, nazwy, firmy, adresu, 

terminu wykonania. 

17. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę.  

18. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień i uzupełnień dokumentów 

podmiotowych. 

 

VIII.  Kryteria oceny ofert 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryterium oceny ofert: 

Cena oferty brutto – 100% 

Zamawiający dokona oceny ofert Wykonawców przyznając punkty w ramach kryterium 
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oceny ofert, według zasady, że 1% = 1 punkt. 3. W kryterium „Cena oferty brutto” ocena 

ofert zostanie dokonana w następujący sposób: 

Cena brutto najtańszej oferty spośród ofert 

 niepodlegających odrzuceniu 

 --------------------------------------------------------------- x 100 = liczba punktów  

Cena brutto badanej oferty 

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 100 pkt. Maksymalnie oferta może 

uzyskać 100 pkt.  

Obliczenia punktacji, zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami, zostaną dokonane 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

IX. Opis sposobu obliczenia ceny: 

1. Na formularzu ofertowym należy przedstawić cenę netto i brutto przedmiotu zamówienia 

oraz kwotę podatku VAT. 

2. Cenę należy wpisać w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Cena zawiera wszystkie koszty przedmiotu zamówienia. 

4. Zamawiający przewiduje płatność za etapy wykonanych prac. 

5. W przypadku gdy wartości te zostaną przekroczone zamawiający odrzuci ofertę jako 

niezgodną z zapisami ogłoszenia. 

6. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych. 

 

X. Miejsce, termin i forma składania ofert: 

1. Ofertę należy  złożyć w terminie do dnia 31 stycznia 2022 do godz. 12.00 

w formie: 

a) pisemnej lub osobiście na adres: ENSEMBLE3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 01-919 Warszawa, ul. Wólczyńska 133, budynek nr 

8 pokój nr 115 sekretariat.  Teren na którym znajduje się siedziba firmy jest 

ternem obszernym. Dotarcie do budynku wymaga przejechania przez bramę gdzie 

następuje zarejestrowanie wejścia. Prosimy o uwzględnienie tego faktu w 

przewidzianym czasie na składanie ofert. 
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Oferta powinna być dostarczona w zamkniętej kopercie opisanej ” Zapytanie ofertowe 

Wykonanie przyłącza internetowego oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych 

w zakresie symetrycznego dostępu do Internetu” 

Godziny funkcjonowania biura: poniedziałek – piątek w godz. 08.00-15:30 

W przypadku ofert dostarczonych za pośrednictwem poczty polskiej bądź kuriera 

decyduje data wpływu do siedziby firmy (potwierdzenia przyjęcia), a nie data nadania. 

lub  

b) w formie elektronicznej - adres e-mail: przetargi@ensemble3.eu 

Plik ofertowy powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Nie 

jest dopuszczalny skan ofert oraz podpis profilem zaufanym czy podpisem osobistym. 

W temacie maila prosimy umieścić informację: „ Zapytanie ofertowe Wykonanie 

przyłącza internetowego oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie 

symetrycznego dostępu do Internetu” 

Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być 

podpisane przez Wykonawca i przesłane. 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie warunków 

zamówienia w formie wskazanej w ust 1 nie później niż na 3 dni przed terminem 

składania ofert. Zamawiający odpowie na pytania najpóźniej na dzień przed terminem 

składania ofert. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

4. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców e-

mailowo oraz na stronie Internetowej 

5. Wynik postępowania zostanie zamieszczony w bazie konkurencyjności 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

XI. Termin związania ofertą: 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.  

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert.  

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może, przed upływem 

terminu związania oferty, przedłużyć termin związania ofertą. 

mailto:przetargi@ensemble3.eu
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XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione przed zawarciem 

umowy:  

1. Zamawiający zawrze umowę, po wcześniejszym uzgodnieniu jej treści z uwzględnieniem 

zapisów Istotnych postanowień Umowy. 

2. Umowa w sprawie wykonania zamówienia, którego przedmiot został określony 

w niniejszym zapytaniu ofertowym, zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień 

wynikających z treści zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.  

3. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym 

możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów (oraz po zbadaniu, 

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

4. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu 

wyznaczonym przez Zamawiającego.  

5. Przed zawarciem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu:  

1) niezbędne dane i informacje do uzupełnienia umowy (np. dane osoby, która będzie 

zawierała umowę w imieniu Wykonawcy, itp.);  

2) pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie), chyba, że w ofercie 

znajdują się dokumenty lub pełnomocnictwa upoważniające osobę/osoby do zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy.  

6. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem 

umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę tych 

Wykonawców zawierającą m.in. solidarny zakres odpowiedzialności członków 

konsorcjum z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

XIII. Unieważnienie postępowania:  

1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:  

a. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,  

b. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę 

kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,  

c. podejmie decyzję o unieważnieniu postępowania ze względu na interes 

Zamawiającego,  
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d.  obarczone jest rażącym naruszeniem zasad określonych w niniejszym Zapytaniu 

ofertowym,  

e. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 

zawarcie umowy.  

2. Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii 

Europejskiej lub ze środków krajowych, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.  

3. W razie podjęcia decyzji o unieważnianiu postępowania, Zamawiający umieści na stronie 

internetowej, na której zostało zamieszczone niniejsze Zapytanie ofertowe informację o 

unieważnieniu niniejszego postępowania. 

 

XIV. Dodatkowe informacje 

1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.  

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających/podobnych 

(polegających na powtórzeniu tego samego typu usług).  

3. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub 

uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego.  

4. Wszelkie pytania związane z Zapytaniem Ofertowym można zadać zgodnie z opisem 

komunikacji. 

5. Zamawiający odpowie na pytania bez wskazania źródła zapytania poprzez ich 

upublicznienie. 

6. Wszelkie ewentualne zmiany, uzupełnienia i wyjaśnienia w toku postępowania 

ofertowego będą umieszczane wyłącznie w Bazie Konkurencyjności.  

7. Przed terminem składania ofert Wykonawcy winni sprawdzić ponownie zawartość 

umieszczonego zapytania ofertowego w celu zapoznania się z treścią ewentualnych 

zmian czy udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień.  

8. Za zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów odpowiada Wykonawca.  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia i zmiany terminu 

składania ofert 

10. Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji warunków zamówienia z 2 

wykonawcami którzy złożyli najkorzystniejsze oferty. Negocjacje zostaną 

przeprowadzone elektronicznie w postaci spotkania on-line lub/i poprzez 

korespondencję mailową. Z przeprowadzonych negocjacji zostanie sporządzony 

protokół. W trakcie negocjacji informacje przekazywane mają charakter poufny. 
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Po zakończeniu negocjacji i wyborze oferty najkorzystniejszej protokół staje się 

jawny z zastrzeżeniem tajemnicy przedsiębiorstwa. 

11. Zamawiający przewiduje możliwość żądania wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. W 

przypadku gdy Wykonawca nie złoży wyjaśnień albo gdy wyjaśnienia będą prowadziły 

do wniosku , że oferta zawiera rażąco niską cenę Zamawiający odrzuci taką ofertę. 

12. W zakresie nie opisanym niniejszym zapytaniem mają zastosowanie przepisy dotyczące 

wytycznych1 oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

XV. WARUNKI ZMIANY UMOWY  

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku 

postępowania Wykonawcą, w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności 

wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej 

umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacjach określonych w części 6.5.2 pkt. 20 lit. b) - 

e) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020.  

3. Termin obowiązywania umowy może ulec zmianie w następujących sytuacjach: 

a. W przypadku wystąpienia siły wyższej, tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego 

poza kontrolą Stron Umowy. W takim przypadku termin realizacji Umowy zostanie 

wydłużony o czas wystąpienia zdarzenia oraz usuwania jego skutków.  

b. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub 

Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których 

Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć na etapie publikacji Zapytania 

ofertowego lub składania oferty i nie jest przez nich zawiniona. Termin realizacji 

Umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do eliminacji okoliczności, za które 

Zamawiający lub Wykonawca nie odpowiadają;  

c. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w miejscu oraz sposobie 

poprowadzenia światłowodów wynikające z ustaleń z właścicielem terenu 

z uwzględnieniem koniecznych korekt finansowych; 

 
1 https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/27633/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci.pdf 

 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/27633/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci.pdf
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d. Przesunięciem terminu realizacji poszczególnych etapów wynikających z prac oraz 

zgód prowadzonych przez właściciela terenu. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w Umowie może ulec zmianie w następujących 

przypadkach:  

a. W przypadku zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu złożenia oferty przez 

Wykonawcę, która będzie wnosiła nowe wymagania co do sposobu realizacji 

jakiegokolwiek tematu ujętego Umową;  

b. Nastąpi zmiana obowiązującej stawki VAT. W takiej sytuacji wynagrodzenie ulegnie 

zmianie w sposób odpowiedni, tak, aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego 

podatku dla zakresu dostawy objętej umową która na dzień zmiany stawki podatku nie 

została jeszcze rozliczona.  

c. Konieczność wprowadzenia zmian wynikających z ustaleń z właścicielem terenu 

mających wpływ na zmianę ceny poszczególnych etapów. 

5. Warunki zmian: 

a. Inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego;  

6. Forma zmian – aneks do umowy z Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności 

 

XVI. Klauzula informacyjna z art. 13 i 14 RODO w celu związanym z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego.  

 

Zgodnie z art. 13 lub art. 14 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”, informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ensemble 3 Sp z o.o. z siedzibą w 

Warszawie 01-919, Ul. Wólczyńska 133 NIP 118-221-10-96 Regon 386406355 (dalej: 

„ENSEMBLE3 ”);  

2. W sprawach dot. danych osobowych z ENSEMBLE3, można skontaktować się poprzez e-

mail: przetargi@ensemble3.eu;  

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie: a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze), w zakresie i przez okres określony w poniższych przepisach prawa, w celu: - 
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prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach określonych w 

art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; lub - prowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego przewidzianego do współfinansowania ze środków 

pochodzących ze środków Unii Europejskiej.), w szczególności potwierdzenia 

kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu 

i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych.  

b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną 

jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 

dotyczą, przed zawarciem umowy), w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy 

z Ensemble3 i będą przetwarzane w toku postępowania o udzielenie zamówienia oraz 

w okresie realizacji umowy.  

c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez osobę trzecią), w celu: 

- weryfikacji prawidłowości wykonania umowy i dochodzenia roszczeń oraz obsługi skarg, 

reklamacji oraz zgłoszeń - i będą przetwarzane przez okres obowiązywania i realizacji 

umowy, dochodzenia roszczeń związanych z umową lub upływu okresu przedawnienia; - 

przeprowadzania czynności audytowych oraz kontrolnych - i będą przechowywane przez 

okres 5 lat po zakończeniu projektu;  archiwizacji dokumentacji związanej z zawarciem i 

wykonaniem umowy – i będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa 

mającymi zastosowanie do Ensemble3.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

 a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu 

o przepisy ustawy Pzp lub wytycznych;  

b) podmioty realizujące badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji 

Pośredniczącej lub beneficjenta; Pani/Pana dane osobowe mogą zostać również powierzone 

specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji 

Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt;  

c) podmiotom publicznym w przypadkach określonych w przepisach prawa, w szczególności 

organom nadzoru i kontroli publicznej;  

d) podmiotom, które przetwarzają te dane w imieniu Ensemble3  świadcząc Ensemble3  

usługi o charakterze technicznym, obsługującym sieć telekomunikacyjną Ensemble3, systemy 

teleinformatyczne ENSEMBLE3 lub udostępniającym ENSEMBLE3 narzędzia 

teleinformatyczne, świadczącym ENSEMBLE3 usługi audytowe, pomoc prawną, a także 
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innym administratorom danych osobowych np. podmiotom prowadzącym działalność 

pocztową lub kurierską.  

5. ENSEMBLE3  udostępnia dane osobowe, jeżeli zwrócą się do ENSEMBLE3  o to osoby 

trzecie i jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez takie osoby, np. w celu podjęcia czynności zmierzających do ochrony 

ich interesów prawnie chronionych, na drodze postępowania sądowego. Dane osobowe 

ENSEMBLE3  udostępnia także sądom i uprawnionym organom, jeżeli zwrócą się do 

ENSEMBLE3  na podstawie odpowiednich przepisów prawa.  

6. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.  

8. Posiada Pani/Pan:  

a) na podstawie art. 15 RODO prawo żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 

RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, administrator może zażądać 

wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w 

szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

lub konkursu; 

 b) na podstawie art. 16 RODO prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

realizacja tego uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą Pzp;  

c) na podstawie art. 17 RODO prawo żądania usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO; 

 d) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

realizacja tego uprawnienia nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; 

 e) na podstawie art. 20 RODO prawo żądania przenoszenia danych osobowych;  

f) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.  

g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO. 25  
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9. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana jako osoby, której 

dane dotyczą albo ze źródeł publicznie dostępnych. 

 

Załącznik nr 1- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 

Załącznik nr 2- wzór formularza ofertowego, 

Załącznik nr 3 i Istotne postanowienia umowy 

 

 

 

 


