
 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 w sprawie zamówienia na dostarczenie sprzętu i wyposażenia dla pracowni elektro radiologii Centrum 
Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi 

z dnia 21.06.2017 r.  
 
  
Centrum zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.  
 
1. ZAMAWIAJĄCY 
 

Nazwa Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa 
Łódzkiego 

REGON 101158674 

NIP 9471979100 

Adres do korespondencji 91-029 Łódź, ul. Wielkopolska 70/72 

E-mail projekty_ue@cku-lodz.edu.pl 
Tel. 42 6516993,  42 6543020 

Osoba do kontaktu 
(przedstawiciel Zamawiającego) 

Dr Krystyna Frydrysiak 504086778 
Roman Rylik 

 
2. ZAPYTANIE OFERTOWE   
 

Tytuł zapytania Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu medyczno-
technicznego i wyposażenia dla pracowni elektroradiologii zgodnie ze 
specyfikacją przedstawioną poniżej.  

Publikacja zapytania Zapytanie ofertowe jest dostępne na stronie internetowej 
http://www.cku-lodz.edu.pl.  oraz w siedzibie Zamawiającego. 

Charakter prawny zapytania Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego. 
Zapytanie ofertowe realizowane jest zgodnie z zasadami 
konkurencyjności. 
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej 
w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy). Szacunkowa 
wartość zamówienia została określona w drodze szacowania ceny.  

 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA (ZAMÓWIENIA)  
3.1 Przedmiot zamówienia – informacje podstawowe: 
 

Opis Projektu Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu  
realizacji projektu: „Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 

Wspólny Słownik Zamówień 
(kod-y CPV przedmiotu 
zamówienia) 

33100000-1 Urządzenia medyczne 

3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
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3.2.1 1) Model anatomiczny szkieletu  szt. 1 

 Model do nauki terapii z systemem wiązadeł w ramieniu, łokciu, biodrze i kolanie oraz dodatkowo z 
ruchomym kręgosłupem. Model  powinien posiadać minimum następujące cechy : 
 - naturalny odlew ludzkiego szkieletu; 
 - przedstawione wszystkie anatomiczne detale, szczeliny, otwory i wyrostki ; 
 - czaszka rozkładana na trzy części ; 
 - ręce i nogi dementowane ; 
 - ruchome stawy : ramieniowy, biodrowy i skokowy; 
 - stopa oraz podudzie demontowane ; 
 - ruchome łopatki ;  
 - w pełni ruchomy kręgosłup z elastycznymi krążkami międzykręgowymi ; 
 - wiązadła stawowe kolan, biodra, łokcia i ramienia po jednej stronie szkieletu. 
 Szkielet mocowany na metalowej rurce osadzonej w 5-ramiennej  podstawie. 
 
2) Środki ochrony radiologicznej ( zestaw osłon męskie/żeńskie, rękawice ołowiowe  ) 
1) Komplet osłon na gonady Rtg dla dorosłych i dzieci – 4 sztuk. 

Typ : ,,Motylek ‘’    Ekwiwalent  ołowiu : 1 mm Pb  
Dwa rozmiary osłony  Rtg zapewniają dopasowanie do pacjenta dorosłego  i dziecka. 

 2 )  Rękawice ochronne 4 szt. 
Komplet 2 sztuk  osłon  dłoni . Służą  jako  osłona dłoni  podczas  ekspozycji  rentgenowskiej. 
Rękawice rentgenowskie grube – prawa i lewa o równoważniku osłabienia promieniowania. 
Równym 0,50 mm Pb . ( Ekwiwalent ołowiu  0,50 mm Pb ) .  
Kolor :   jasno zielony  
Rozmiar :  długość  : 38 cm / szerokość : 20 cm 

 
3 ) Ciśnieniomierz 63 mm (precisa/tworzywo-metal) jednoprzewodowy, dla dzieci 1 szt. 
Makiety na rzepy dla dzieci, noworodków i niemowląt 
Dziecięca wersja ciśnieniomierza zegarowego, przeznaczony dla szpitalnych oddziałów 
noworodkowych i dziecięcych jak również do gabinetów pediatrycznych. Wersja bezlateksowa.  

• Obudowa tworzywo metal 

• Ergonomiczna łyżka wykonana ze stali nierdzewnej 

• Precyzyjny, metalowy zawór spustowy i system pomiarowy z zabezpieczeniem antykurzowym 
w postaci mikrofiltrów 

• Specjalnie utwardzana berylem i miedzią membrana  

• Wytrzymałość pomiarowa membrany do 600 mmHg 

• Wyskalowany liniowo do wartości 300 mm Hg 

• Maksymalny błąd pomiarowy +/- 3 mmHg 

• 3 mankiety o różnych rozmiarach 

• Metalowy łącznik dla możliwości szybkiej wymiany mankietów 

• W etui z tworzywa 

• Mankiet na rzepy 
4) Stetoskop (słuchawki lekarskie, pediatryczne) szt. 2. 
Wyposażenie minimum:  dwustronną głowicę ze stali nierdzewnej. 
Lira zakończona samouszczelniającymi się oliwkami. 

• długość przewodu: 69 cm-110 cm 

• materiał głowicy: stal nierdzewna 

• rodzaj głowicy: ultra czuła głowica wzmacniająca wysokie i niskie tony, uszczelniona ciepłym 
pierścieniem 

• średnica membrany: 33-37 mm 

• zapasowa membrana: Tak 

• etui, bladoróżowy/brzoskwiniowy 
5) Model mózgu, powiększony 1 szt. 

Pomoc naukowa do prezentowania w salach wykładowych. 

Model mózgu, powiększony wykonany z winylu, możliwość zdemontowania 14 części. Widoczne 
wszystkie struktury mózgu. Modelu podzielony na przekroje: środkowy, czołowy i poprzeczny. 



 
Fizjologia nerwów 

• Dostarczany na demontowalnej podstawie  

• Wymiary: 34 x 30 x 37 cm  

• Waga: 5,6 kg 
6) Akcesoria RTG: 

Przyrząd do stabilizacji niemowląt w czasie badań rentgenowskich. Wykonane z przezroczystej 

profilowanej tuby z tworzywa sztucznego. Wyposażone w paski zabezpieczające i uchwyt do 

zawieszenia.  

1 szt – rozmiar (dla dziecka 3,5kg) długość 380 mm, obwód górny 320 mm, obwód dolny 300mm 

1 szt. – rozmiar (dla dziecka 7 kg) długość 600 mm, obwód górny 420 mm, obwód dolny 360 mm. 

1 szt. – znaki rtg z tworzywa litera  „L”, 

1 szt. – znaki rtg z tworzywa litera  „P”, 

2 szt. – znaki rtg z ołowiu litera  „L”, 

2 szt. – znaki rtg z ołowiu litera  „P”, 

 

 
 

3.2.2 1. Oferent jest zobowiązany dostarczyć i zamontować, (jeżeli dotyczy) zakupiony sprzęt w terminie 
7 dni roboczych od dnia podpisania umowy 

2. Oferent jest zobowiązany do przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie 
użytkowania i konfiguracji zamówionego sprzętu 

3. Oferent jest zobowiązany do udzielenia minimum 24 miesięcznej gwarancji na każdy 
z zakupionych towarów. 

 
3.3 Ogólne postanowienia dot. realizacji przedmiotu zapytania: 
 

3.3.1 Realizacja przedmiotu zamówienia jest uzależniona od uzyskania finansowania Projektu.  

3.3.2 Na każdym etapie realizacji zamówienia Oferent zobowiązany będzie do kontaktu 
z przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych 
utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne 
dokumenty i informacje zostaną udostępnione Oferentowi z inicjatywy Zamawiającego lub na 
prośbę Oferenta. Oferent będzie zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z treścią zapytania 
ofertowego i złożonej oferty, postanowieniami umowy, a także zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób uwzględniający prawne, organizacyjne 
i finansowe uwarunkowania Projektu finansowanego ze środków UE – w celu prawidłowej realizacji 
przedmiotu zamówienia w ramach Projektu. 

3.3.3 Cena brutto przedmiotu zamówienia – wynagrodzenie Oferenta obejmuje wszelkie wydatki 
związane z realizacją przedmiotu zapytania, w tym wszelkie daniny o charakterze 
publicznoprawnym i inne (w tym w szczególności podatki pośrednie, bezpośrednie, związane 
z obowiązkowymi ubezpieczeniami). Wynagrodzenie (cena) nie będzie podlegało podwyższeniu 
z jakiegokolwiek tytułu, chyba że co innego wyraźnie postanowi Zamawiający w treści niniejszego 
zapytania lub w trakcie realizacji przedmiotu zapytania (w formie pisemnej).  

3.3.4 Oferent zobowiązany będzie  dołączyć do dokumentu potwierdzającego sprzedaż dokument 
(protokół) potwierdzający wykonanie przedmiotu zamówienia. 

3.3.5 Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wspólnej przez kilku Oferentów. 

3.3.6 Zamawiający dopuszcza  składania ofert częściowych  



 
 

3.4 Wymagania wobec Oferenta: 
 

3.4.1 Oferent powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji 
przedmiotu zamówienia, w szczególności  niezbędne środki techniczno-organizacyjne, niezbędne 
doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy.  

3.4.2 W zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału:  

 
a) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili 

Zamawiającemu szkodę przez to że nie wykonali lub nie należycie wykonali zobowiązanie 
wobec Zamawiającego, chyba ze było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie 
ponosił odpowiedzialności; 

b) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania uchylili się od 
podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty; 

c) Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają 
uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy 
i doświadczeń zgodnie z warunkami udziału w nin. postępowaniu bądź znajdują się w 
sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości 
prawidłowego wykonania zamówienia lub są powiązani osobowo lub kapitałowo 
z Zamawiającym. 

3.4.3  Ocena spełnienia powyższych warunków oparta będzie o zasadę spełnia - nie spełnia (1-0) i 
zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia Oferenta wymienione 
w punkcie 3.5. 

 
3.5 Wymagane oświadczenia i dokumenty: 

 

3.5.1 Zamawiający wymaga złożenia w Ofercie następujących oświadczeń i dokumentów, 
a mianowicie: 

a. aktualnego odpisu z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej (CEIDG); 

b. oświadczeń Oferenta, że nie zachodzą okoliczności wyłączające go z ubiegania się 
o zamówienie, w szczególności: 
• wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono jego 

upadłości, 
• Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne, 
• Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione 

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

• Oferent nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, 

• Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
niezakłóconą realizację zamówienia, 

• Oferent nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
beneficjentem 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 
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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 

3.5.2  Dokumenty, o których mowa w pkt 3.5.1 należy przedstawić w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji 
Oferenta. 

3.5.3  Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Oferentów wymogów określonych 
w zapytaniu ofertowym w zakresie kompletności i jakości oferty, a mianowicie pod uwagę będą 
brane oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierające komplet ważnych oświadczeń 
i dokumentów wymaganych w niniejszym zapytaniu ofertowym; oferent ponosi negatywne 
konsekwencje nie przedłożenia kompletnej oferty, zgodnej z wymogami zapytania ofertowego 
i Kodeksu cywilnego. 

3.5.4  Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego 
z przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie Oferenta do 
wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów. 

 
3.6 Termin(y) realizacji przedmiotu zamówienia 
 

1. Dostawa i montaż towarów ciągu 7 dni roboczych od daty wyboru oferty. 

 
4. KRYTERIA OCENY OFERT  
 
W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na 
podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert. 

Kryterium Waga Opis kryterium i sposobu przyznawania punktów 

1. Cena 100 % 1. Cena to całkowita cena brutto (zawierająca wszystkie elementy składowe 
przedmiotu zapytania łącznie z montażem – jeżeli dotyczy).  

2. Ocena kryterium zgodnie z wzorem: cena oferty najkorzystniejszej / cena 
oferowana x 100  

3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium 
wynosi 100 punktów. 

 
5. PRZYGOTOWANIE OFERTY  
 
5.1 Podstawowe wymogi dotyczące oferty: 

5.1.1 Oferta powinna być kompletna, zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia oraz 
informacje określone w sposób jednoznaczny.  

5.1.2 Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności 
przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami Kodeksu cywilnego 
dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym zapytaniu. 

5.1.3 Oferta powinna zawierać: 
(a) na stronie tytułowej lub na kopercie wskazany tytuł zapytania ofertowego,  
(b) zobowiązanie do wykonania przedmiotu zapytania zgodnie z opisem przedmiotu 

zapytania, 
(c) dane teleadresowe, w tym: adres siedziby (i adres do korespondencji), adres e-mail oraz 

nr telefonu,   
(d) jednoznaczny opis elementów oferty podlegających ocenie wg ww. kryteriów, 
(e) okres (termin) ważności oferty (w razie braku innego oświadczenia będzie to minimalny 

okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert), 



 
(f) całkowitą cenę netto i brutto realizacji całej usługi będącej przedmiotem zamówienia (w 

tym za poszczególne elementy – etapy realizacji przedmiotu zamówienia oraz za całość 
przedmiotu zamówienia), cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych w PLN  
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

(g) wymagane oświadczenia i dokumenty, w szczególności dotyczące posiadanego 
doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia, 

(h) podpis osoby upoważnionej (do reprezentacji Oferenta), a jeśli jej upoważnienie wynika 
z pełnomocnictwa do oferty powinno być załączone pełnomocnictwo;  

(i) parafki osoby upoważnionej na wszystkich stronach oferty oraz jej załącznikach; 
(j) poświadczoną za zgodność (przez osobę upoważnioną) kserokopię zaświadczenia o wpisie 

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego 
Rejestru Sądowego (KRS), 

5.1.4 Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym. Formularz ten ma charakter pomocniczy; 
w przypadku gdy formularz nie  zawiera wszystkich ww. elementów oferty – Oferent powinien 
dołączyć do formularza pismo z wymaganymi elementami oferty. 

5.1.5 Treść, w szczególności opis przedmiotu zapytania ofertowego, stanowi integralny element oferty 
(zobowiązania do realizacji przedmiotu zapytania). Złożenie z ofertą parafowanego zapytania 
ofertowego oznacza także złożenie jako zgodnych z prawdą oświadczeń wskazanych wyżej punkcie  
3.5.1.lit b). 

 
5.2 Pozostałe wymagania oferty:  

 

5.2.1. Oferta powinna być ważna w okresie co najmniej 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 

 
5.3 Pytania do Zamawiającego. Uzupełnianie i poprawianie ofert: 

 

5.3.1 W przypadku istotnych wątpliwości Oferent może zadać pytanie Zamawiającemu w celu objaśnienia 
treści zapytania ofertowego. Ewentualną odpowiedź (merytoryczną) Zamawiający zamieści na 
stronie internetowej Zamawiającego  

5.3.2 Zamawiający dopuszcza poprawienie błędów formalnych lub oczywistych omyłek pisarskich i 
rachunkowych w złożonej przez Oferenta ofercie.  
W razie stwierdzenie oczywistych omyłek pisarskich, braku podpisów, parafek, pieczęci,  braku 
załączników wymaganych przez Zamawiającego Zamawiający ma prawo wezwać do uzupełnienia 
braków w w/w zakresie w ciągu 2 dni roboczych. O zaistnieniu takiej konieczności Zamawiający 
powiadomi Oferenta, kontaktując się drogą e-mailową z osobą wyznaczoną przez Oferenta do 
kontaktu w sprawie oferty (zgodnie z danymi kontaktowymi zapisanymi w ofercie).  Nie dostarczenie 
poprawnych załączników skutkować będzie odrzuceniem oferty jako nie spełniającej kryteriów 
formalnych.   

 
6. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY. WYBÓR OFERTY  
 
6.1 Termin i sposób złożenia oferty: 
 

6.1.1 Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 26.06.2017 r. (data zamknięcia 
przyjmowania ofert). 

6.2.2 Ofertę można doręczyć Zamawiającemu: 
(a) osobiście pod adresem do korespondencji Zamawiającego, w godzinach pracy to 

jest w godzinach 8.00-16.00 
(b) pocztą/kurierem na adres do korespondencji, w godzinach pracy, 

(c) mailem w formie dokumentu pdf przesłanym na adres: projekty_ue@cku-

lodz.edu.pl 
Liczy się moment wpływu oferty do Zamawiającego. 
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6.2 Termin wyboru oferty. Powiadomienie oferentów: 
 

6.2.1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego 
zapytania ofertowego. 

6.2.2 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, 
stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty. 

6.2.3 Zamawiający ogłosi wybór Oferenta na stronie internetowej w terminie 5 dni roboczych od 
daty zamknięcia przyjmowania ofert. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający 
zawiadomi Oferentów poprzez e-mail. 

6.2.4 Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert, w tym dokumentów potwierdzających podane w ofertach informacje. 

6.2.5 Oferta nie spełniająca wymagań niniejszego zapytania, w szczególności formalnych (złożona 
po terminie, niekompletna) lub merytorycznych (zwłaszcza nie będącą ofertą w rozumieniu 
przepisów prawa cywilnego) albo zawierająca inne rozpoznane wady sprzeczne z przepisami 
prawa, zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania. Za ofertę nie spełniającą wymagań 
niniejszego Zapytania będzie uznana w szczególności taka oferta, która (pomimo 
ewentualnych wyjaśnień Oferenta czy poprawieniu błędów formalnych), nie będzie pozwalała 
na jednoznaczne określenie i ocenę elementów oferty w świetle kryteriów oceny ofert 
(dotyczy to zwłaszcza wad określenia ceny/cen).    

6.2.7 Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty 

Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.  

 6.2.8 Zamawiający może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego w 
szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do 
wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, 
oraz o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji Projektu lub przedmiotu zapytania 
(w szczególności ze względu na należytą jakość wykonania przedmiotu zapytania oraz jego 
zgodność z celami Projektu), albo w przypadku nie otrzymania dofinansowania projektu. 
Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego zostanie zamieszczona na stronie 
internetowej Zamawiającego. W przypadku modyfikacji treści zapytania zostanie przedłużony 
termin składania ofert, a także o zmianie zostaną poinformowane podmioty, do których 
wysłano zapytanie ofertowe lub zostanie rozpisane nowe zapytanie. 

6.2.9  W przypadku w którym najkorzystniejsza oferta pod względem kwoty przewyższa budżet 
zaplanowany na w/w zapytanie ofertowe, Zamawiający może wezwać Oferenta który złożył 
najkorzystniejszą ofertę do podjęcia negocjacji mających na celu obniżenie kwoty 
zaproponowanej przez tego wykonawcę do kwoty będącej akceptowalną przez 
Zamawiającego. 

6.2.10  Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, to jest nie 
podpisuje jej w terminie 5 dni od daty wskazanej przez Zamawiającego, Zamawiający może 
wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

 
Załączniki: 
Formularz ofertowy – załącznik nr 1 
Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań – załącznik nr 2 

 


