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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
I. Zamawiający 

  
FUNDACJA DOM AUTYSTY   
ul. Międzychodzka 16/14 
60-371 Poznań  
email: fundacja@domautysty.org.pl 

 
II.       Tryb postępowania:  

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.2 dokumentu pn. 
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (zwanych dalej Wytycznymi).  
 
Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, zwana dalej ustawą Pzp). Wszelkie odwołania do 
przepisów ustawy Pzp w treści niniejszego zapytania ofertowego należy traktować wyłącznie jako wskazanie 
jednolitych i przejrzystych zasad dokonywania czynności w postępowaniu, których dane odwołanie dotyczy. 
Wartość szacunkowa zamówienia (netto) objętego niniejszym postępowaniem nie przekracza 130 tys. zł. 
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

  
III. Przedmiot zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa posiłków dla uczestników zajęć w Domu Autysty w 
Poznaniu w ramach projektu „Razem do samodzielności-kompleksowe wsparcie osób z autyzmem i ich 
opiekunów”  realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 
 
Zakres usługi obejmuje w szczególności: 
a) przygotowanie dwóch posiłków dziennie dla dwunastu osób w dni robocze (od poniedziałku do piątku z 

wyłączeniem dni świątecznych), 
b) ich dostawę do Domu Autysty w rejonie ul. Szamarzewskiego w Poznaniu w opakowaniach wielorazowego 

użytku (termosy, pojemniki z tworzywa, metalu lub szkła) lub biodegradowalnych (papier, tektura). 
 

Przedmiotem zamówienia są pełnoporcjowe posiłki dla osób dorosłych, zróżnicowane, przygotowane z dobrej 
jakości surowców. Zamawiający zastrzega sobie możliwość uzgodnienia menu w związku z dietami wyłączającymi 
uczestników oraz możliwość zmiany liczby zamawianych posiłków w przypadku ewentualnej czasowej 
nieobecności uczestnika. Wykonawca zapewni możliwość codziennego wyboru menu spośród co najmniej dwóch 
propozycji zestawów (dotyczy obiadu). Zamówienie nie obejmuje napojów.  
Posiłek winien zawierać dzienne racje pokarmowe, odpowiadające wartości kalorycznej nie mniejszej niż 2000 kcal 
na jedną osobę. W posiłkach niecodziennie musi znajdować się białko zwierzęce.  

 
Posiłki winny być przygotowywane na bazie świeżych produktów naturalnych, bez użycia półproduktów (np. zupy, 
sosy w proszku, fixy itp.), bez użycia glutaminianu sodu. Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie w 
posiłkach produktów seropodobnych i czekoladopodobnych. Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie 
potraw oraz produktów, w skład których wchodzi mięso oddzielone mechanicznie MOM, a także jajka z chowu 
klatkowego. Zamawiający zastrzega, iż produkty mięsne winny być przygotowane z mięsa klasy I. Wykonawca 
zobowiązany jest do dostarczania wędlin klasy I (wysoka zawartość mięsa w wędlinie, tj. min. 70%).  
Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania posiłków zgodnie z zasadami określonymi w przepisach 
dotyczących żywienia zbiorowego, w przepisach o bezpieczeństwie żywienia i żywności oraz w przepisach 
sanitarno-epidemiologicznych i innych stosownych przepisach szczególnych.  
Wykonawca zobowiązany będzie przy realizacji niniejszej Umowy do bezwzględnego przestrzegania w 
szczególności przepisów: sanitarno – epidemiologicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych 
oraz ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją usług.  
Zamawiający nie dopuszcza podawania posiłków innych, niż przygotowanych tego samego dnia. Potrawy 
serwowane na ciepło muszą zostać dostarczone w odpowiedniej temperaturze.   

Trzykrotne złamanie powyższych warunków będzie skutkowało wypowiedzeniem umowy.  
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Szczegóły zamówienia: 
 
Śniadanie: 12 porcji, godzina dostawy: 8.30, posiłek złożony z dwóch rodzajów pieczywa (jasne i ciemne), masła, 
sera, wędlin, pasztetu, dwa razy w tygodniu składnika serwowanego na ciepło (np. jajko lub kiełbaska) oraz 
świeżych warzyw (pomidor, ogórek, papryka, rzodkiewka, sałata itp.), dostarczony w formie dającej możliwość 
samodzielnego komponowania kanapek (produkty krojone w plastry). Składniki do komponowania kanapek  (tzw. 
”obkład”) – min. dwa rodzaje do każdego śniadania plus świeże warzywa (min dwa rodzaje).  

 
Śniadanie Gramatura potrawy podawanej dla jednej osoby  

pieczywo świeże: żytnie, pszenne, graham, razowe 
(krojone) 180 gram 

masło o zawartości tłuszczu min. 82% 15 gram 
wędlina w plastrach 60 gram 
wędlina (kiełbaska) porcyjna  na ciepło w jednym kawałku 100 gram 
ser żółty twardy z dziurami 60 gram 
ser biały półtłusty w kawałku, twarożek, ser ziarnisty (w 
oddzielnym opakowaniu), serek homogenizowany 100 gram 

jajko gotowane 2 sztuki 
do każdego śniadania min dwa dodatki warzywne np. 
pomidor, ogórek kiszony lub zielony lub małosolny, 
papryka świeża, rzodkiewka, sałata itp. 

  
80 gram 

  
 

Obiad z deserem: posiłek składający się z zupy, dania głównego i deseru (świeży owoc, porcja ciasta, słodki 
rogalik, porcja budyniu itp.), dla 12 osób, dostawa o godzinie 14.30, w naczyniach zbiorczych (do zwrotu) lub 
biodegradowalnych. 
Danie główne o łącznej gramaturze 500g, złożone z podanych niżej przykładowych składników. 

  
 Obiad z deserem Gramatura potrawy podawanej dla 1 osoby (w tym 

po obróbce termicznej) 
zupa (na wywarze, z dużą ilością warzyw) 400 ml 
np. ziemniaki, kasza, makaron, ryż, kopytka, pyzy, kluski 
śląskie itp. do II dania 250 gram 

warzywa świeże (surówka, sałatka) 150 gram 
warzywa gotowane lub na parze  150 gram 
mięso lub ryba 100 gram 
inne potrawy typu: gulasz, leczo, risotto, pierogi, naleśniki, 
placki,  500 gram 

porcja ciasta, owoc, porcja budyniu itp. 150 gram 
 

Wykonawca może zaproponować własne zestawy posiłków, w skład których mogą wchodzić produkty nie 
wymienione powyżej, które muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.  
 
Temperatura posiłków podawanych na gorąco w chwili dostarczenia musi wynosić co najmniej: 
zupa – 75°C,  
II danie – 65°C. 
Uzgodnienie menu oraz liczby posiłków (jeśli będzie mniejsza niż 12) odbywać się będzie w dniu poprzedzającym 
dostawę. Jeśli dzień poprzedzający dostawę jest dniem wolnym od pracy, takie uzgodnienie będzie miało miejsce 
w ostatnim dniu roboczym przed dniem dostawy.   

 
Zamawiający informuje, że wartość szacunkowa zamówienia netto została ustalona na kwotę 102 000 zł. 

 
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
55.32.10.00-6 Usługi przygotowywania posiłków 
55.52.00.00-1 Usługi dostarczania posiłków 
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Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w pełnym zakresie przedmiotu zamówienia.  
 
IV. Termin wykonania zamówienia: 

 
Usługodawca będzie zobowiązany rozpocząć usługę w dniu 1 września 2021 r.  
Jeżeli zawarcie umowy nastąpi po ww. dacie, rozpoczęcie wykonania umowy nastąpi w pierwszym dniu po dniu jej 
podpisania.  
Termin wykonania umowy – 31 lipca 2022 r. 
Szacunkowa liczba dni realizacji umowy: 233 

 
V. Warunki udziału w postępowaniu 
 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 
nieposiadająca osobowości prawnej), który: 
1) dysponuje potencjałem, doświadczeniem, wiedzą i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

 
2) nie podlega wykluczeniu z postępowania w związku z: 

a) otwarciem wobec Wykonawcy likwidacji lub ogłoszeniem upadłości, 
b) zaleganiem z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
c) powiązaniami, o których mowa w punkcie XIV.6 zapytania, 
d) przedstawieniem, w wyniku zamierzonego działania, niedbalstwa lub lekkomyślności, informacji 

wprowadzających Zamawiającego w błąd, mogących mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 
Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

e) bezprawnym wpływem lub próbą wpływu na czynności zamawiającego lub pozyskaniem informacji 
poufnych, mogących dać Wykonawcy przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia – jeżeli nie 
upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, 

f) wzięciem udziału w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia przez Wykonawcę, jego 
pracownika lub osobę wykonującą pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej 
umowy o świadczenie usług, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

g) zawarciem przez Wykonawcę z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie 
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w 
stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych – jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia 
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, 

h) poważnym naruszeniem przez Wykonawcę w sposób zawiniony obowiązków zawodowych, co podważa 
jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za 
pomocą stosownych środków dowodowych – jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia 
będącego podstawą wykluczenia. 

 
Zamawiający oceni spełnianie ww. warunków na podstawie oświadczeń Wykonawcy zawartych w formularzu 
ofertowym. 
 
Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia.   
 
Zamawiający umożliwi Wykonawcom podlegającym wykluczeniu z postępowania na podstawie punktu V.2 lit. d)-h) 
przedstawienie dowodów wskazujących, że podjęte przez Wykonawcę środki są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności lub że jego udział w przygotowaniu postępowania nie zakłóci konkurencji.  

 
VI. Oświadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawców 
‘ 

1) Odpowiednio wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał. nr 2 do zapytania ofertowego; 
2) Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, podpisane przez osobę figurującą we właściwym 

dokumencie rejestrowym (lub innym dokumencie), jako posiadającą uprawnienia do reprezentowania Wykonawcy 
(w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik); 

3) W przypadku składania oferty wspólnej – pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej Wykonawców składających 
ofertę wspólnie. 
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VII. Opis sposobu przygotowania oferty 
 

1. Oferta musi być sporządzona pisemnie, w języku polskim, pismem czytelnym oraz podpisana przez osoby 
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i 
wymogami ustawowymi. 

2. Zamawiający zaleca, aby podpis(y) złożony(e) na formularzu ofertowym umożliwiał(y) identyfikację osoby/osób, 
która(e) go złożyła(y), np. będzie uzupełniony pieczątką imienną lub kartą wzorów podpisów. 

3. Poprawki winny być umieszczone czytelnie oraz opatrzone podpisem jednej z osób uprawnionych do reprezentacji 
Wykonawcy. 

4. Dokumenty dołączone do oferty składa się w formie oryginału (w przypadku dokumentów wystawionych w formie 
elektronicznej) lub skanu kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (tj. przez osobę 
upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy). 

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez 
Wykonawcę.  

6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.  
7. Wszelkie koszty związane z opracowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
8. Dla uniknięcia zakwalifikowania jako zwyklej korespondencji, w temacie wiadomości, do której załączona będzie 

oferta, należy wpisać „Oferta – Catering”. 
 
VIII. Wymagania dotyczące wadium 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
IX. Opis kryteriów oceny ofert oraz sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty 
 

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem następującego kryterium: 
 

Cena za całość przedmiotu zamówienia – 100% 
 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. 
 
X. Opis sposobu obliczania ceny oferty 
 

1. Cenę ofertową należy obliczyć wypełniając odpowiednio formularz ofertowy (załącznik nr 2 do ZO). Cena ofertowa 
posłuży Zamawiającemu do wyłonienia oferty najkorzystniejszej. Cena ta musi obejmować wszystkie koszty 
związane z wykonaniem zamówienia w pełnym zakresie. Zaoferowana stawka za przygotowanie i dostawę posiłku 
musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia – zarówno wynikające wprost z opisu 
przedmiotu zamówienia, jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Zamawiający 
będzie rozliczał się z Wykonawcą po upływie każdego miesiąca, Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie za 
faktycznie wykonane usługi.  

2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. 
3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej 
ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, 
składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 
XI. Wzór umowy 
 

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.  
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na 

warunkach opisanych we wzorze umowy. 
3. W przypadku wyboru oferty złożonej wspólnie, Wykonawcy składający taką ofertę ponoszą odpowiedzialność 

solidarną za wykonanie umowy. 
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XII. Termin związania ofertą 
 

1. Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert. 
2. W toku niniejszego postępowania Zamawiający może jednokrotnie zwrócić się do Wykonawców o zgodę na 

przedłużenie terminu związania ofertą, maksymalnie o 60 dni. Zawiadomienie w tej sprawie przekazane zostanie w 
formie pisemnej prośby o wyrażenie zgody.  

3. Wykonawca może z własnej inicjatywy przedłużać termin związania ofertą. 
 
XIII. Termin i sposób składania ofert 
 

Termin składania ofert: 10.08.2021 r., godz. 12:00 
Oferty należy składać wyłącznie drogą elektroniczną, na adres: fundacja@domautysty.org.pl   
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 

XIV. Dalsze czynności w postępowaniu 
 

1. Zamawiający wezwie jednokrotnie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane 
przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do 
ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty 
powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez 
oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym 
upłynął termin składania ofert. 

2. Zamawiający dokona poprawienia w ofertach: 
a) oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich, 
b) innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych 

zmian w treści oferty, z zastrzeżeniem, iż poprawienie takiej omyłki będzie skuteczne, jeżeli Wykonawca w 
terminie 3 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o dokonaniu poprawienia omyłki wyrazi zgodę 
na jej poprawienie.  

Przy dokonywaniu poprawek Zamawiający będzie kierował się wykładnią pojęcia omyłki obowiązującą przy 
poprawianiu omyłek w rozumieniu przepisów ustawy Pzp (odwołanie przepisów ustawy Pzp nie oznacza, iż 
przepisy tej ustawy mają zastosowanie w postępowaniu – odwołanie to ma na celu wyłącznie zapewnienie 
jednolitych i przejrzystych zasad poprawiania omyłek). Oferty zawierające omyłki, których nie można poprawić, 
będą podlegać odrzuceniu. 

3. W przypadku złożenia oferty budzącej wątpliwości co do rażąco niskiej ceny, Zamawiający przeprowadzi 
odpowiednie postępowanie mające na celu wyjaśnienie stwierdzonych wątpliwości. W przypadku potwierdzenia 
wątpliwości w wyniku tego postępowania oferta zostanie odrzucona. Przy ocenie, czy cena jest rażąco niska, 
Zamawiający będzie kierował się zasadami obowiązującymi przy wyjaśnianiu rażąco niskiej ceny na podstawie 
przepisów ustawy Pzp (odwołanie do przepisów ustawy Pzp nie oznacza, iż przepisy tej ustawy mają 
zastosowanie w postępowaniu – odwołanie to ma na celu wyłącznie zapewnienie jednolitych i przejrzystych zasad 
ustalania, czy zaoferowana cena jest rażąco niska).  

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień treści złożonych ofert. 
Wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty, z zastrzeżeniem przypadków wymienionych w punkcie 
3. 

5. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z powodu uzyskania przez dwie (lub więcej) oferty 
takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów określonych w punkcie IX zapytania ofertowego, Zamawiający 
wezwie każdego z Wykonawców, którzy zaoferowali te ceny, do złożenia w określonym terminie dodatkowej oferty 
i na tej podstawie wybierze ofertę z najniższą ceną. 

6. Zamówienia w ramach Projektu nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub 
kapitałowo. 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 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, 
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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. 

Wykonawcy, wobec których zachodzi co najmniej jedno z ww. powiązań, zostaną wykluczeni z postępowania. 
7. Zamawiający odrzuci ofertę: 

a) złożoną przez wykonawcę wykluczonego z postępowania, tj. wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy 
wykluczenia określone w punkcie V.2 zapytania ofertowego, który nie wykazał spełniania warunków udziału 
w postępowaniu lub który nie wniósł wadium w wyznaczonym terminie, 

b) sprzeczną z treścią zapytania ofertowego, 
c) zawierającą omyłki, których nie można poprawić, 
d) zawierającą rażąco niską cenę, 
e) nie obejmującą całości przedmiotu zamówienia. 

8. Po dokonaniu oceny złożonych ofert pod względem zgodności z wymaganiami zapytania ofertowego, 
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert.  

9. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie przekazane Wykonawcom drogą elektroniczną oraz 
zamieszczone na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności. 

10. W przypadku uchylania się wykonawcy, którego oferta została wybrana, od zawarcia umowy przez okres dłuższy 
niż 7 dni, Zamawiający jest uprawniony, wedle swego wyboru, do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród 
pozostałych ofert lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty. 

11. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku: 
a) braku ofert niepodlegających odrzuceniu; 
b) gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny 
najkorzystniejszej oferty; 

c) nieprzyznania lub odebrania Zamawiającemu środków, które Zamawiający zamierzał  przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia; 

d) w przypadku wystąpienia nieusuwalnej wady postępowania, polegającej na rażącym naruszeniu zasady 
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, skutkującej ryzykiem uznania części lub całości 
wydatków poniesionych w wyniku zawarcia umowy z wykonawcą za niekwalifikowane; 

e) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 

 
XV. Opis sposobu porozumiewania się z Zamawiającym oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 
 

1. Zamawiający i Wykonawcy porozumiewają się drogą elektroniczną (adres poczty elektronicznej Zamawiającego: 
fundacja@domautysty.org.pl). 

2. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania wiadomości elektronicznej. 
3. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zawartych w zapytaniu 

ofertowym i jego załącznikach. Pytania muszą być sformułowane w formie pisemnej i drogą elektroniczną na 
adres wskazany w ust. 1. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że pytanie wpłynęło do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa pierwotnego terminu składania ofert. 
Upublicznienie odpowiedzi na pytania Wykonawców nastąpi poprzez przekazanie ich wszystkim wykonawcom, 
którym przekazano zapytanie ofertowe oraz zamieszczenie na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności, na 
której zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu, bez ujawniania źródła zapytania. 

4. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Uczestnikami postępowania jest  p. Adam Kompowski. 
   
XVI. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy 
 

1. W przypadku wyboru oferty Wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólnie, przed zawarciem umowy Zamawiający 
zastrzega sobie prawo zażądania umowy regulującej zasady współpracy tych Wykonawców, uwzględniającej 
podział czynności przy wykonywaniu zamówienia. 

2. Jeżeli wybrany Wykonawca opóźnia się w wykonaniu którejkolwiek z czynności określonych w punkcie XVI, 
Zamawiający jednokrotnie wezwie pisemnie Wykonawcę do wykonania tych czynności w zakreślonym terminie. 
W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu Zamawiający uzna, że Wykonawca uchyla się od podpisania 
umowy. 

3. Podpisanie umowy z Wykonawcami, którzy złożyli ofertę wspólnie, zostanie poprzedzone dopisaniem do umowy 
klauzuli o odpowiedzialności solidarnej tych wykonawców za wykonanie zamówienia. 
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XVII. Pozostałe informacje 
 
1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.  
3. Integralną częścią specyfikacji są następujące załączniki: 

Zał. nr 1 Wzór umowy 
Zał. nr 2 Formularz ofertowy 
 


