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OGŁOSZENIE O PRZETARGU - ZAPYTANIE OFERTOWE 

1. Nazwa zamówienia 
Dostawa i instalacja: 
1) maszyny do trybowania mięsa z nogi kurczaka, 
2) skórowaczki nogi. 

2. Zamawiający 

MIELEWCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 83-332 Dzierżążno, ul. Podgórna 3 

tel.: 785 507 090, e-mail: ksiegowosc@mielewczyk.pl 

3. Miejsce publikacji 
Zapytania ofertowego 

Ogłoszenie wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi zapytania 
ofertowego zostanie opublikowane na stronie: 
https://www.mielewczyk.pl  

4. Projekt:  Program Re_Open 
UK 

Działanie: 
PBAR.02.01.00 Działania mające na celu wsparcie przedsiębiorstw 
prywatnych i publicznych, w szczególności MŚP, osób 
samozatrudnionych, lokalnych społeczności i organizacji, które 
zostały niekorzystnie dotknięte skutkami wystąpienia Zjednoczonego 
Królestwa z Unii 
Program Operacyjny: 
PBAR.00.00.00 Pobrexitowa rezerwa dostosowawcza 
Oś priorytetowa: PBAR.02.00.00 Przedsiębiorcy 

WARUNKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

 
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja : 
1) maszyny do trybowania mięsa z nogi kurczaka, 
2) skórowaczki nogi. 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
 
Każdą wyspecyfikowaną w Zapytaniu ofertowym część należy traktować jako oddzielny przedmiot 
zamówienia (oddzielne zamówienie). Wszelkie postanowienia Zapytania ofertowego dotyczące oferty 
należy rozumieć jako oferty częściowej. 
Sprzęt musi być fabrycznie nowy .Wszystkie elementy dostarczonego Sprzętu muszą być 
fabrycznie nowe (nieużywane). 
 
Szczegółowe opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2, a zasady realizacji zamówienia 
określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 3 - do niniejszego ogłoszenia. 
 
Kod CPV 
42215000-6 Maszyny do przemysłowego przygotowywania lub produkcji żywności lub napojów 
 
1. Warunki finansowe 
1) Wartość wynagrodzenia nie przekroczy wysokości ceny ofertowej brutto. 
2) Cena ofertowa za wykonanie całości przedmiotu zamówienia ma charakter ryczałtowy. 
2. Okres gwarancji - dotyczy wszystkich części  
1) Wykonawca udzieli bezpłatnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres zaoferowany przez 
Wykonawcę w ofercie (tj. wymagany przez Zamawiającego i zaoferowane przez Wykonawcę 
wydłużenie wymaganego okresu gwarancji),  

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zcsyTCvMDRINmC0UjWoMDFLS7FMMkg2Nzcxt7RITLEyqDA2M0uzNDFIA6pJMjE2NvQyz81MzUktT66qzFYoLji8-WhTdqJClUJ-elFiXmZyVX7ekVaF_JSC_PLM1JSqzMScvPyjs5Mzj7QCAEjgJuo&q=mielewczyk+sp%C3%B3%C5%82ka+z+ograniczon%C4%85+odpowiedzialno%C5%9Bci%C4%85&oq=mielewczyk+&aqs=chrome.1.69i57j46i175i199i512j0i512l2j46i175i199i512j0i512l4.5654j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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liczony od daty podpisania przez obydwie strony protokołu odbioru przedmiotu zamówienia 
(Zaoferowany przez Wykonawcę wydłużony okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 
 
2) Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 15 miesięcy. Wykonawca nie może zaoferować 
mniej niż minimalny okres gwarancji, gdyż jego oferta zostanie odrzucona. 

3) Wszystkie przeglądy okresowe w okresie gwarancji wykonuje Wykonawca na swój koszt i ryzyko.  
4)  Wykonawca udzieli rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy, liczony od daty 

podpisania  przez obydwie strony protokołu odbioru przedmiotu zamówienia  
3. Sposób obliczenia ceny oferty 
1) Cena oferty musi zawierać wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania zamówienia 

wraz z należnym podatkiem VAT. Cena przedstawiona przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową  
2) Do oceny ofert Zamawiający przyjmie ceny brutto z Formularza oferty. 
3) Cenę oferty określoną w formularzu oferty należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku (od 0,005 

w górę) 
4) Żadne niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania przedmiotu zamówienia nie będzie 

podstawą do żądania zmiany ceny określonej w ofercie. 
5) Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć 

wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.  
6) Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 
poz. 685 z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu, Zamawiający dolicza do 
przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek 
rozliczyć. Wykonawca ma obowiązek:  
a) poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego,  
b) wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do 

powstania obowiązku podatkowego,  
c) wskazać wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez 

kwoty podatku,  
d) wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie.  

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH 
SPEŁNIANIA 

1. Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien spełnić warunki uczestnictwa, w tym: 
 

1) nie zalegać z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezp ieczenie zdrowotne i społeczne, 
2) nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 
833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 
destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), [dalej: 
rozporządzenie 833/2014], w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie 
zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z 
działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1)  
3) nie być powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Definicję powiazań  kapitałowych i 
osobowych wskazano w Rozdziale VI niniejszego ogłoszenia. 
Zaistnienie negatywnych podstaw wykluczenia określonych powyżej spowoduje eliminację 
wykonawcy z postępowania. 
2. Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę 
oświadczeń i dokumentów, określonych poniżej. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi 
wynikać jednoznacznie, iż na dzień składania ofert wykonawca ww. warunki spełnia. 
3. Oferty Wykonawców, którzy nie wykażą spełnienia warunku uczestnictwa w postępowaniu, nie 
będą dopuszczone do oceny w kryteriach oceny ofert. 
4. W celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa powyżej w pkt 1, Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć wraz z Formularzem Oferty: 
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. 
1) oświadczenie Wykonawcy o nie zaleganiu z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na 

ubezpieczenia zdrowotne i społeczne. 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument powyższy 
winien być dołączony do oferty od każdego z tych wykonawców (każdy ze wspólników spółki cywilnej).  
 
2) oświadczenie  o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia 

Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku 
z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 
1), [dalej: rozporządzenie 833/2014], w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 
2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. 
UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1)  
 

oraz oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z wykonawcą.  
 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument powyższy 
winien być dołączony do oferty od każdego z tych wykonawców (każdy ze wspólników spółki cywilnej). 
 
Oświadczenia zawarte są w Formularzu oferty – Załączniku nr 1 do ogłoszenia o przetargu – 
zapytania ofertowego. 
 
3) Na potwierdzenie, że oferowany sprzęt odpowiada załącznikowi nr 2 – opis przedmiotu zamówienia 
Wykonawca załączy oświadczenie co do zaoferowanego sprzętu będące Załącznikiem nr 1a do 
Ogłoszenia o przetargu – zapytania ofertowego. 
 

Wykonawca musi złożyć do oferty załącznik nr 1a potwierdzający cechy przedmiotu 
zamówienia. W przypadku nie złożenia tego załącznika oferta Wykonawcy będzie 
podlegać odrzuceniu. 
 
5. Oferta powinna być napisana w języku polskim 
6. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. 
7. Termin związania ofertą. 
Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 10.05.2023 roku  
8. Ofertę może złożyć wykonawca będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną 
nie posiadającą osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. 
9. Wykonawcy wspólni. 
Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia może przybrać formę konsorcjum lub inną formę 
współpracy, np. jako spółka cywilna. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku spółki cywilnej 
pełnomocnictwo może wynikać z umowy spółki. 
10.Pełnomocnictwa. 
Wszelkie pełnomocnictwa dołączane do oferty (np. do reprezentowania wykonawcy, wykonawców 
występujących wspólnie) winny być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za 
zgodność z oryginałem kopii. 
11. W przypadku spółki cywilnej zamawiający dopuszcza w miejsce odrębnego pełnomocnictwa 
złożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii umowy spółki cywilnej, jeżeli 
pełnomocnictwo do reprezentowania spółki cywilnej wynika z tej umowy. 
12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
13. Ofertę należy złożyć na lub w oparciu o załączone do niniejszego ogłoszenia wzory formularzy. 
14. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ogłoszenia.. 
15. Oferty złożone po terminie składania ofert oraz niekompletne w sposób uniemożliwiający ich ocenę 
w kryterium oceny ofert nie będą brane pod uwagę. 
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III. KRYTERIA OCENY OFERTY, INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH LUB 
PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY, 
OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY 
OFERTY 
Kryteria oceny ofert dotyczą obu części 
 
1. Kryteria oceny ofert w stanowią: 
1) cena (Kc) - 90 %; 
2) gwarancja (Kg) - 10%. 
B. Kryteria oceny ofert. 
 
2. W kryterium cena (Kc) punkty zostaną obliczone według wzoru: 
            Najniższa cena (spośród ocenianych ofert) 
Kc =----------------------------------------------------------- x 90 pkt 
           Cena oferty ocenianej 
Punkty w tym kryterium zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w ten 
sposób, że jeżeli trzecia liczba po przecinku: 
1) jest mniejsza niż 5, liczbę tę pomija się, 
2) jest równa lub większa niż 5, drugą liczbę po przecinku zaokrągla się o jeden w górę. 
Wykonawca w kryterium Kc może otrzymać maksymalnie 90 punktów. 
3. Punkty w kryterium gwarancji (Kg) będą przyznawane za wydłużoną gwarancję, zgodnie z poniższymi 
zasadami: 
Wydłużenie okresu gwarancji (ponad wymagane 15 miesięcy) 
+ 6 miesięcy -  2,5 pkt 
+ 12 miesięcy -   5 pkt 
+ 18 miesięcy - 7,5 pkt 
+ 24 miesiące i więcej - 10 pkt 
 
Wykonawca nie może zaoferować mniej niż 15 miesięcy, gdyż jego oferta zostanie odrzucona. 
 

1) Wykonawca zobowiązany jest do określenia terminu gwarancji w formularzu ofertowym. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnej dodatkowej opcji w formularzu ofertowym przyjmuje 
się, że Wykonawca oferuje gwarancję – 15 miesięcy. 
 
2) Wykonawca w kryterium Kg może otrzymać maksymalnie 10 punktów. 
4. Za najkorzystniejszą, zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów uzyskaną poprzez 
zsumowanie punktacji w wyżej opisanych kryteriach. 
5. Maksymalna łączna liczba punktów możliwych do uzyskania we wszystkich określonych wyżej 
kryteriach – 100 
6. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 
wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego 
ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w przypadku uchylenia się wybranego Wykonawcy od 
podpisania umowy w terminie wskazanym w zawiadomieniu, wyboru oferty najkorzystniejszej spośród 
pozostałych ofert dopuszczonych do oceny w kryteriach oceny ofert. 
 
IV. TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy przesłać do dnia 11.04.2023 roku do godziny 10.00 na adres email: 
przetarg@mielewczyk.pl 

2.  Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 
V. TERMIN REALIZACJI UMOWY 
Termin dostawy nie może być późniejszy niż 31.08.2023 roku  
 

mailto:przetarg@mielewczyk.pl
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VI. INFORMACJA NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH 
Wykonawca nie może być powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 
Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub 
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą w szczególności poprzez:  
 
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  
b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 
prawa 
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika;  
d) pozostawanie 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.  
"Przedsiębiorstwa powiązane", zgodnie z art. 3 ust. 3 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 
651/2014, oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków: 
− przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie 
− przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, 
zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa; 
− przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie 
umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki; 
− przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa 
kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego 
przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym 
przedsiębiorstwie. 
• Zakłada się, że wpływ dominujący nie istnieje, jeżeli inwestorzy wymienieni w art. 3 ust. 2 akapit drugi 
Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 nie angażują się bezpośrednio lub pośrednio 
w zarządzanie danym przedsiębiorstwem, bez uszczerbku dla ich praw jako udziałowców/ 
akcjonariuszy. 
• Przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym ze związków opisanych w akapicie pierwszym art. 3 ust.2 
Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 za pośrednictwem co najmniej jednego 
przedsiębiorstwa, lub jednego z inwestorów, o których mowa w art. 3 ust. 2 Załącznika I do 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, również uznaje się za powiązane. 
• Przedsiębiorstwa pozostające w jednym z takich związków za pośrednictwem osoby fizycznej lub 
grupy osób fizycznych działających wspólnie również uznaje się za przedsiębiorstwa powiązane, jeżeli 
prowadzą one swoją działalność lub część działalności na tym samym rynku właściwym lub rynkach 
pokrewnych. 
• Za "rynek pokrewny" uważa się rynek dla danego produktu lub usługi znajdujący się bezpośrednio na 
wyższym lub niższym szczeblu rynku w stosunku do rynku właściwego. 
• Poza przypadkami określonymi w art. 3 ust. 2 akapit drugi Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 651/2014 przedsiębiorstwa nie można uznać za małe lub średnie przedsiębiorstwo, jeżeli 25 % lub 
więcej kapitału lub praw głosu kontroluje bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, co 
najmniej jeden organ publiczny. 
• Przedsiębiorstwa mogą złożyć oświadczenie o swoim statusie prawnym przedsiębiorstwa 
samodzielnego, przedsiębiorstwa partnerskiego lub przedsiębiorstwa powiązanego, załączając dane 
dotyczące pułapów określonych w art. 2 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. 
Oświadczenie można złożyć nawet wtedy, gdy kapitał jest rozdrobniony w stopniu uniemożliwiającym 
określenie właściciela, w którym o przypadku przedsiębiorstwo w dobrej wierze oświadcza, że w sposób 
prawnie uzasadniony może przyjąć, iż 25 % lub więcej jego kapitału nie jest w posiadaniu innego 
przedsiębiorstwa ani we wspólnym posiadaniu większej liczby powiązanych przedsiębiorstw. 
Oświadczenia takie nie wykluczają kontroli i postępowań wyjaśniających przewidzianych w przepisach 
krajowych lub unijnych. 
 
VIII.  INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH 
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Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w liczbie dwóch części. Każda część oceniana 
będzie oddzielnie. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia. Ofertę należy 
złożyć zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. 
Oferty częściowe: 
Część 1. 
Dostawa i montaż maszyny do trybowania mięsa z nogi kurczaka wraz z instalacją. 
Część 2 
Dostawa i montaż skórowaczki nogi wraz z instalacją. 
 
IX. OFERTY WARIANTOWE  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
X. INFORMACJA O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH 
Zamawiający przewiduje udzielenia planowanych zamówień. 
 
XI. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA I KOMUNIKACJI Z ZAMAWIAJĄCYM:  
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim z zachowaniem zasady transparentności.  
2. W niniejszym postępowaniu oferty, wnioski, oświadczenia, zawiadomienia, wezwania, informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują: drogą elektroniczną 
 Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 
3. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres: 
e-mail: alicja.sierla@mielewczyk.pl 
4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: Pani Alicja Sierla  
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia. 
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 3 dni przed upływem terminu 
składania ofert. Zamawiający zamieści wyjaśnienia wraz z treścią pytań, bez ujawniania źródła 
zapytania na stronie internetowej na której zostało zamieszczone ogłoszenie.  
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo pozostawienia bez odpowiedzi zapytań zgłoszonych na mniej 
niż 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo pozostawienia bez odpowiedzi zapytań zgłoszonych na mniej 
niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert. 
8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed terminem składania ofert, zmienić treść 
Zapytania ofertowego, w tym terminu składania ofert. Każda wprowadzona zmiana będzie 
zamieszczona na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone ogłoszenie i stanie się jego 
integralną częścią.  
Informacja ta będzie zawierać co najmniej: datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego, a 
także opis dokonanych zmian. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do 
wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.  
9. Zamawiający w toku badania i oceny ofert, w tym spełnienia przez Wykonawców warunków udziału 
może zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie dokumentów przedstawionych w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
10. Zamawiający poprawia w ofercie: 
1) oczywiste omyłki pisarskie; 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek 
w oparciu o reguły matematyczne; 
- niezwłocznie zwracając się do wykonawcy o wyrażenie zgody na dokonanie poprawy. 
11. Sytuacje opisane powyżej nie stanowią nowej oferty w rozumieniu art. 68 k.c. Zamawiający 
każdorazowo wystąpi do Wykonawcy o potwierdzenie dokonanej poprawy omyłki. Potwierdzenie winno 
być wyrażone w dowolnej formie, przez Wykonawcę/osobę umocowaną do reprezentacji Wykonawcy. 
12. Wykonawcy są odpowiedzialni za złożenie w terminie prawidłowej i kompletnej oferty zgodnej z 
treścią niniejszego ogłoszenia. 
13. Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający zawiadomi na stronie internetowej o wyborze oferty, 
podając dane Wykonawcy, którego ofertę wybrano. 
14. Administratorem danych osobowych przetwarzanych jest MIELEWCZYK SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 83-332 Dzierżążno, ul. Podgórna 3. 
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Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964r. Kodeks cywilny z których wynika - w sytuacjach w tych przepisach określonych - 
obowiązek podania danych osobowych. Gromadzone dane osobowe udostępniane są na podstawie i 
w granicach przepisów prawa. Osoby, których dane osobowe figurują w dokumentacji postępowań o 
udzielenie zamówienia mają prawo do kontroli w zakresie przetwarzania tych danych zgodnie z art. 32 
– 35 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych. 
 
Załączniki do ogłoszenia. 
Zamawiający wraz z Zapytaniem ofertowym udostępnia następujące załączniki: 
1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1  
2. Oświadczenie co do cech przedmiotu zamówienia stanowiące załącznik nr 2  
3. Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2  
4. Wzór umowy  
 


