
UZUPEŁNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

1. Wykonawca wskaże ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia w treści oferty, której 
wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Cena brutto za 

wykonanie całości przedmiotu zamówienia będzie stanowiła podstawę oceny oferty w 
ramach kryterium. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością 
nie większą niż dwa miejsca po przecinku. Wykonawca musi uwzględnić w cenie 
oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia 
oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.  

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert oraz uzupełnienia oferty, jeżeli zawiera ona braki 
nadające się do uzupełnienia.  

3. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym 
złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość 

ceny. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej 

ceny z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w 
przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków 
przewidzianych w budżecie projektu. 

5. Oferta zostanie odrzucona w szczególności, jeśli: 

a) Jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym 

zapytaniu ofertowym, 

b) Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli 
niewystarczających wyjaśnień, 

c) Wykonawca zostanie wykluczony z postepowania z powodu niewykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

6. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania Zamawiający 
zawiadomi drogą elektroniczną Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści 
informację na stronie internetowej Zamawiającego. Z Wykonawcą, którego oferta 

zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie w terminie i miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego zawarta umowa. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, 
uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.  

7. Kryteria oceny ofert  

Najistotniejszym kryterium jest cena – 50%. Dodatkowo Zamawiający wymaga by 
Wykonawca wykazał: 

a) Park maszynowy – sprzęt dostosowany ściśle do wykonywania zabiegów 
pielęgnacyjnych na boiskach piłkarskich, 20% 

b) Referencje Wykonawcy – doświadczenie Wykonawcy polegające na 
wykonywaniu co najmniej 3 podobnych zabiegów pielęgnacyjnych na 

przestrzeni 5 lat, 20% 

c) Okres udzielenia gwarancji za wykonane zabiegi 10%. 


