ZEFS/27/2017/2018
ZAPYTANIE OFERTOWE

Spis treści:

Spis treści: .................................................................................................................................... 1
I. ZAMAWIAJĄCY ........................................................................................................................... 2
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ............................................................................................. 2
III. TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA ....................................................................................... 2
IV. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW WRAZ Z WYKAZEM OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA ICH SPEŁNIANIA - DOTYCZY KAŻDEJ CZĘŚCI 3
V. WYKLUCZENIE WYKONAWCY ..................................................................................................... 4
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ................................................................................. 4
VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ .................................................................................................. 5
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT ................................................................................... 5
IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ........................................................................................... 5
X. KRYTERIA OCENY OFERT, WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, UNIEWAŻNIENIE
POSTĘPOWANIA ……………………………………………………………………………………………………………………… 5
XI. ZMIANY UMOWY ...................................................................................................................... 8
XII. ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE ................................................................................................ 8
XIII. INNE ..................................................................................................................................... 8

ZEFS/27/2017/2018
I. ZAMAWIAJĄCY
Nazwa, adres, dane kontaktowe:
Centralna Komisja Egzaminacyjna
ul. Marka Edelmana 6,
00-190 Warszawa
Nr telefonu: +48 22 536 66 04;
Nr faksu: + 48 22 536 65 04;
e-mail: jacek.klimek@cke.gov.pl
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest:



ułożenie zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ);
wykonanie recenzji zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

2. Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu Rozwój banków zadań
do egzaminu zawodowego, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
(PO WER) na lata 2014-2020.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki 1a i 1b do zapytania ofertowego.
4. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych w zakresie dowolnej liczby
części wyszczególnionych w załączniku nr 5 do zapytania ofertowego.
5. Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 jako CPV:
80212000-3 usługi edukacji zawodowej na poziomie szkoły średniej
80211000-6 usługi edukacji technicznej na poziomie szkoły średniej
6. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
7. Wykonawca jest zobowiązany osobiście wykonać przedmiot zamówienia.

III. TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia
30.11.2018 r.

1

O którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie

Wspólnego Słownika Zamówień
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IV. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW WRAZ Z WYKAZEM OŚWIADCZEŃ LUB
DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA ICH
SPEŁNIANIA - DOTYCZY KAŻDEJ CZĘŚCI

1.

O udzielenie zamówienia w zakresie części na ułożenie zadań może ubiegać się Wykonawca,
który będzie realizował zamówienie jako „autor”, legitymujący się łącznie:
a) co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w wykonywaniu lub nauczaniu danego
zawodu, w którym Wykonawca składa ofertę, w okresie 6 lat przed upływem terminu składania
ofert. Za 1 rok doświadczenia Zamawiający uznaje doświadczenie nabyte w nauczaniu danego
zawodu w 1 roku szkolnym.
b) umiejętnością obsługi programów komputerowych MS Word, Excel oraz obsługi poczty
elektronicznej
c) doświadczeniem:
 w wytworzeniu co najmniej 1 zestawu zadań do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie, w którym Wykonawca składa ofertę (za zestaw zadań Zamawiający uznaje
40 zadań do części pisemnej egzaminu i 1 zadanie do części praktycznej), lub
 w wytworzeniu testu szkolnego do diagnozowania umiejętności uczniów z zawodu,
w którym Wykonawca składa ofertę, lub
 jako egzaminator lub obserwator egzaminu, w zawodzie, w którym Wykonawca składa
ofertę, lub
 jako recenzent zadań do egzaminu w zawodzie, w którym Wykonawca składa ofertę..

2. O udzielenie zamówienia w zakresie części na wykonanie recenzji może ubiegać
się Wykonawca, który będzie realizował zamówienie jako „recenzent”, legitymujący się łącznie:
a) co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w nauczaniu danego zawodu, w którym
Wykonawca składa ofertę, w okresie 6 lat przed upływem terminu składania ofert. Za 1 rok
doświadczenia Zamawiający uznaje doświadczenie nabyte w nauczaniu danego zawodu
w 1 roku szkolnym.
b) umiejętnością obsługi programów komputerowych MS Word, Excel, oraz obsługi poczty
elektronicznej.
c) doświadczeniem:
 w wytworzeniu co najmniej 1 zestawu zadań do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie, w którym Wykonawca składa ofertę, (za zestaw zadań Zamawiający uznaje
40 zadań do części pisemnej egzaminu i 1 zadanie do części praktycznej), lub
 w wytworzeniu testu szkolnego do diagnozowania umiejętności uczniów z zawodu,
w którym Wykonawca składa ofertę, lub
 jako egzaminator lub obserwator egzaminu w zawodzie, w którym Wykonawca składa
ofertę, lub
 w wykonaniu recenzji co najmniej 1 zestawu zadań do egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie, w którym Wykonawca składa ofertę. Za zestaw zadań Zamawiający
uznaje 40 zadań do części pisemnej egzaminu i 1 zadanie do części praktycznej.
3. Z możliwości realizacji zamówienia zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo
lub 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:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
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- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- 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.
W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków Wykonawcy składają oświadczenie
aktualne na dzień składania ofert - wg treści określonej w:
załączniku nr 2a do zapytania ofertowego dla danej części na ułożenie zadań
załączniku nr 2b do zapytania ofertowego dla danej części na wykonanie recenzji
W przypadku gdy ww. oświadczenie składa osoba nieupoważniona do reprezentowania
Wykonawcy koniecznym jest złożenie pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy .
4. SPOSÓB OCENY: Ocena spełniania powyższych warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie
dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.
V. WYKLUCZENIE WYKONAWCY
1. W przypadku:
1) nie załączenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczeń o których mowa w rozdziale IV,
2) nie wykazania przez Wykonawcę spełniania warunków udziału, o których mowa w rozdziale
IV;
3) złożenia oferty podpisanej przez osobę nieupoważnioną do reprezentacji Wykonawcy;
4) gdy Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie zgodzi
się na poprawienie oferty w zakresie innych omyłek polegających na niezgodności oferty
z treścią zapytania ofertowego i niepowodujących istotnych zmian w treści oferty;
5) gdy Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie wyrazi zgody
na przedłużenie terminu związania ofertą;
- Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania po uprzednim zastosowaniu procedury
określonej w ust.2.
2. W przypadku nie załączenia wymaganych oświadczeń, o których mowa w ww. rozdziale IV
lub pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy w toku niniejszego postepowania
albo załączenia ich w sposób wadliwy (niezgodny z wymaganiami niniejszego zapytania
ofertowego) Zamawiający jednokrotnie wezwie Wykonawcę do uzupełnienia ww. dokumentów
w wyznaczonym terminie. W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy w wyznaczonym terminie
brakujących dokumentów lub dostarczone dokumenty będą wadliwe (niezgodność
z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego) Zamawiający wykluczy takiego Wykonawcę
z postępowania. Oferta wykonawcy wykluczonego zostanie uznana za ofertę odrzuconą.
3. Z postępowania Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego
stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał wcześniejszą umowę zawartą z Zamawiającym,
co doprowadziło do rozwiązania umowy lub naliczenia kar umownych.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym zapytaniu
ofertowym, w języku polskim, w formie pisemnej.
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2. Wraz z ofertą należy złożyć wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające brak podstaw
do wykluczenia z postępowania.
3. Dokumenty sporządzone w językach obcych muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język
polski.
4. Oferta powinna być opatrzona czytelnym pismem.
5. Oferta wraz z dokumentami i oświadczeniami (wypełnionymi, podpisanymi własnoręcznie
i zeskanowanymi) powinna być złożona drogą mailową na adres: jacek.klimek@cke.gov.pl.
W temacie wiadomości należy wpisać numer zapytania ofertowego.
6. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę (osoba fizyczna) lub osobę upoważnioną
do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku, kiedy oferta zostanie podpisana przez osobę(y)
inną(e) niż Wykonawca lub osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentacji Wykonawcy do oferty
należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
7. Wszelkie naniesione przez Wykonawcę przed złożeniem oferty poprawki w treści oferty muszą
być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
8. Oferta musi być sporządzona na Formularzu ofertowym, którego wzór stanowi:
załącznik nr 3a do zapytania ofertowego dla danej części na ułożenie zadań na którą
wykonawca składa ofertę.
załącznik nr 3b do zapytania ofertowego dla danej części na wykonanie recenzji zadań
na którą wykonawca składa ofertę.
VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert.
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę w wersji elektronicznej należy złożyć do dnia ......................2018 roku, do godziny
10:00; (termin składania ofert podany jest w załączniku nr 5 do zapytania ofertowego)
2. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.
IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca poda w ofercie (Formularz ofertowy) cenę brutto za wykonanie zamówienia i ceny
jednostkowe za elementy składowe zamówienia. Podana cena obliczona w oparciu o ceny
jednostkowe musi obejmować wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także od towarów i usług).
2. Cena musi być podana w złotych polskich.
3. Wszystkie ceny należy podać, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
4. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy
i nie będą podlegały zmianom.
5. Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty za realizację zamówienia.
X. KRYTERIA OCENY OFERT, WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, UNIEWAŻNIENIE
POSTĘPOWANIA
1. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca w ramach kryteriów oceny ofert
(w zakresie każdej części) wynosi 100 punktów (przy założeniu, że 1% równa się 1 punkt)
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
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1. Kryterium Cena - waga 60%
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ww. kryterium oceny ofert: 60 pkt. Zamawiający
(w zakresie każdej części zamówienia) przyzna punkty w kryterium cena wg następującego wzoru:
Cena oferty najniższej
----------------------------------------- x 60 punktów
Cena oferty badanej
2. Kryterium kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób realizujących zamówienie waga 40%.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ww. kryterium oceny ofert w zakresie każdej części:
40 pkt.
1. W zakresie części zamówienia dot. ułożenia zadań Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty
za wykazane w Formularzu oferty doświadczenie dodatkowe (ponad warunek) osoby wskazanej
do realizacji zamówienia jako „autor”, w następujący sposób:
a. za posiadanie wykształcenia wyższego (co najmniej licencjat lub inżynier) - Zamawiający
przyzna 5 pkt. w tym podkryterium,
b. za wytworzenie co najmniej 2 zestawów zadań do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie w którym Wykonawca składa ofertę (Za zestaw zadań Zamawiający uznaje
40 zadań do części pisemnej egzaminu i 1 zadanie do części praktycznej) - Zamawiający
przyzna 15 pkt. w tym podkryterium,
c. za udział w co najmniej 2 sesjach egzaminacyjnych jako egzaminator w zawodzie, w którym
Wykonawca składa ofertę - Zamawiający przyzna 10 pkt. w tym podkryterium,
d. za wykonanie recenzji co najmniej 2 zestawów zadań na egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie, w którym Wykonawca składa ofertę (za zestaw zadań Zamawiający uznaje
40 zadań do części pisemnej egzaminu i 1 zadanie do części praktycznej) - Zamawiający
przyzna 10 pkt. w tym podkryterium,
2. W zakresie części zamówienia dot. wykonania recenzji Zamawiający przyzna Wykonawcy
punkty za wykazane w Formularzu oferty doświadczenie dodatkowe (ponad warunek) osoby
wskazanej do realizacji zamówienia, jako „recenzent” w następujący sposób:
a. za posiadanie wykształcenia wyższego (co najmniej licencjat lub inżynier) - Zamawiający
przyzna 5 pkt. w tym podkryterium,
b. za wykonanie recenzji co najmniej 2 zestawów zadań do egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie, w którym Wykonawca składa ofertę (Za zestaw zadań Zamawiający
uznaje 40 zadań do części pisemnej egzaminu i 1 zadanie do części praktycznej). Zamawiający przyzna 15 pkt. w tym podkryterium,
c. za udział w co najmniej 2 sesjach egzaminacyjnych jako egzaminator w zawodzie, w którym
Wykonawca składa ofertę. - Zamawiający przyzna 10 pkt. w tym podkryterium,
d. za wytworzenie co najmniej 2 zestawów zadań do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie, w którym Wykonawca składa ofertę (Za zestaw zadań Zamawiający uznaje
40 zadań do części pisemnej egzaminu i 1 zadanie do części praktycznej). - Zamawiający
przyzna 10 pkt. w tym podkryterium.
Uwaga: Oświadczenie Wykonawcy dotyczące doświadczenia autora/recenzenta, na podstawie
którego Zamawiający przyzna punkty w niniejszym kryterium zawarte jest w Formularzu oferty.
W sytuacji, gdy Wykonawca w Formularzu oferty nie dokona wyboru poprzez wskazanie jednej
z odpowiedzi (TAK/NIE) w zakresie wykazania dodatkowego doświadczenia Zamawiający przyzna
„0” pkt. w podkryterium, którego to dotyczy.
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Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty (najwyżej ocenionej) z uwagi na to, że dwie
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej
cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez zamawiającego ofert dodatkowych.
Zamawiający za najwyżej ocenioną uzna ofertę, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów
w ww. kryteriach oceny ofert.

2. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń.
3. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę wybraną na podstawie
ww. kryteriów oceny ofert.
4. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do wszystkich części dotyczących ułożenia zadań
lub do części dotyczących recenzji zadań (Wykonawca składa oferty do każdej z części na oddzielnych
formularzach (załączniki nr 2a i 3a dla danej części w przypadku ułożenia zadań, 2b i 3b dla danej
części w przypadku wykonania recenzji), przy czym Wykonawcy może zostać udzielone zamówienie
maksymalnie na jedną część.
W powyższej sytuacji, Zamawiający w celu wyboru oferty w danej części określa następujące zasady:
a) W pierwszej kolejności Zamawiający będzie rozpatrywał części, w odniesieniu do których została
złożona tylko jedna oferta. W przypadku gdy w takiej części Zamawiający dokona wyboru
złożonej w niej oferty jako najkorzystniejszej, Wykonawca, który został wybrany nie będzie
brany pod uwagę przy wyborze oferty w innych częściach, jeżeli złożył ofertę w odniesieniu
do kilku części.
b) Jeżeli ww. Wykonawca złożył ofertę w odniesieniu do więcej niż jednej części i w każdej z nich
złożył ofertę jako jedyny, Zamawiający będzie rozpatrywał tę część, w której Wykonawca
zaoferował niższą cenę. Jeżeli cena w obu częściach będzie jednakowa, o rozpatrzeniu której
części, decydować będzie niższy numer części.
c) W przypadku części, w których złożone zostały więcej niż 1 oferta, będą rozpatrywane zgodnie
z oceną punktową złożonych ofert z zastrzeżeniem pkt. a) oraz w kolejności zgodnej
z kolejnością części postępowania.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
6. W przypadku stwierdzenia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek
rachunkowych bądź innych omyłek polegających na niezgodności ofert z treścią zapytania
ofertowego, Zamawiający poprawi takie pomyłki i zawiadomi o tym Wykonawcę. W przypadku,
gdy Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie zgodzi się na poprawienie innych
omyłek zostanie wykluczony z postępowania a oferta zostanie uznana za odrzuconą.
7. Oferty niezgodne z treścią niniejszego zapytania ofertowego zostaną odrzucone.
8. O wynikach postępowania Zamawiający zawiadomi drogą elektroniczną wszystkich Wykonawców,
którzy złożyli oferty przed upływem terminu składania ofert.
9. Zawarcie umowy nastąpi w terminie związania ofertą. Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia
do Wykonawcy o wyrażenie w wyznaczonym terminie zgody, na przedłużenie terminu związania
ofertą, w przypadku gdy do oceny ofert Zamawiający będzie potrzebował więcej czasu niż pierwotny
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termin związania ofertą. W przypadku, gdy Wykonawca w wyznaczonym terminie nie wyrazi zgody
na przedłużenie terminu związania ofertą, zostanie wykluczony z postępowania, a oferta zostanie
uznana za odrzuconą.

10.Wzór umowy stanowi:
załącznik nr 4a do zapytania ofertowego dla części na ułożenie zadań.
załącznik nr 4b do zapytania ofertowego dla części na recenzję zadań.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji zaoferowanej ceny z Wykonawcą, którego ofertę
wybrano jako najkorzystniejszą w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie dysponował środkami
umożliwiającymi sfinansowanie zamówienia wg najkorzystniejszej oferty.
12. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchylać będzie się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać kolejną ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach
oceny ofert spośród pozostałych ofert, bez dokonania ponownej ich oceny.
13. W przypadku, gdy w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe nie zostanie złożona żadna oferta
spełniająca wymagania niniejszego zapytania ofertowego, Zamawiający unieważni postępowanie.
14. Od rozstrzygnięcia niniejszego postępowania (wyboru oferty), wykluczenia z postępowania,
odrzucenia oferty, unieważnienia postępowania nie przysługuje odwołanie.
XI. ZMIANY UMOWY
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zmiany te są korzystne
dla Zamawiającego lub wynikły z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, w szczególności zmiany mogą dotyczyć: terminu obowiązywania umowy, harmonogramu,
zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia. O zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie
nie późniejszym niż 7 dni kalendarzowych. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu
do umowy.
XII. ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
XIII. INNE
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym zapytaniem ofertowym zastosowanie znajdują przepisy
Kodeksu Cywilnego.
2. Pytania dotyczące niniejszego zapytania ofertowego należy kierować na adres e-mail:
Jacek.klimek@cke.gov.pl Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania
bez wybrania którejkolwiek z ofert, odwołania postępowania bądź jego unieważnienia w całości
lub w części bez podania przyczyny na każdym etapie trwania postępowania.
3. Zamawiający zastrzega, że wszelkie sprostowania, modyfikacje, wyjaśnienia i komunikaty
dotyczące niniejszego zapytania będą zamieszczane na stronie CKE: http://www.bip.cke.gov.pl
oraz na https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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ZAŁĄCZNIKI:

1. Załącznik 1a - Opis przedmiotu zamówienia dotyczący ułożenia zadań (załącznik nr 1 do
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

umowy);
Załącznik 1b - Opis przedmiotu zamówienia dotyczący recenzji zadań (załącznik nr 1 do umowy);
Załącznik 2a – Oświadczenie dla danej części na ułożenie zadań;
Załącznik 2b – Oświadczenie dla danej części na recenzję zadań;
Załącznik nr 3a - Wzór Formularza oferty dla danej części na ułożenie zadań;
Załącznik nr 3b - Wzór Formularza oferty dla danej części na recenzję zadań;
Załącznik nr 4a - Wzór umowy dla części na ułożenie zadań;
Załącznik nr 4b - Wzór umowy dla części na recenzję zadań;
Załącznik nr 5 - Podział na części zamówienia

