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ZAPYTANIE OFERTOWE 

Nr 2022/0257/N 

Przeniesienie, montaż i uruchomienie Komory Rewerberacyjnej 

 z dotychczasowej lokalizacji do nowego budynku OBR CTM S.A. w Gdyni 

na rzecz projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)”  

(przedmiot zamówienia) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integralną część niniejszego dokumentu stanowią załączniki wskazane w treści 

poniżej. Zamawiający  oczekuje, że Wykonawca zapozna się dokładnie z treścią 

niniejszego Zapytania Ofertowego. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia 

wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty 

nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 



          
 

 

  
 

 

 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. 

adres: 81-109 Gdynia, ul. A. Dickmana 62 

Tel. (58) 7764 587; fax.(58) 7764 764 

Konto bankowe: BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO BGK REGION POMORSKI 

Nr konta bankowego: 08 1130 1121 0006 5642 1820 0001 

Strona: www.ctm.gdynia.pl  

E-Mail : przetargi@ctm.gdynia.pl  

NIP UE PL5840203601 REGON 220535280 

KRS: 0000295769 

Kapitał zakładowy 30 000 000,00 zł 

zwany dalej „Zamawiającym” 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie „zasady 

konkurencyjności”, na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- Ministra Finansów, Funduszy  i 

Polityki Regionalnej   z dnia 21 grudnia 2020 z  późniejszymi zmianami r. Umowa 

Partnerstwa 2014-2020 z późniejszymi zmianami (dalej: „Wytyczne”). publikowane na 

stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rozwoju: 

http://www.mr.gov.pl oraz portalu  http://www.funduszeeuropejskiegov.pl 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest przeniesienie, montaż i uruchomienie Komory 

Rewerberacyjnej z dotychczasowej lokalizacji do nowego budynku OBR CTM S.A. 

w Gdyni. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, przedstawia Załącznik nr 1 do 

Projektu Umowy - Opis Przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ).  

3. Warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy, stanowiącym   

załącznik  nr 2 do Zapytania Ofertowego. 

4. Kod CPV przedmiotu zamówienia:  

   42990000 - 2 Różne maszyny specjalnego zastosowania, 

   38900000 - 4 Różne przyrządy do badań lub testowania,  

     38300000 - 8 Przyrządy do pomiaru, 

 51100000 - 3 Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych, 

 

http://www.ctm.gdynia.pl/
mailto:przetargi@ctm.gdynia.pl
http://www.mr.gov.pl/
http://www.funduszeeuropejskiegov.pl/


          
 

 

  
 

 

5. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza*  składania ofert częściowych. 

6. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza*  możliwości składania ofert wariantowych. 

7. Zamawiający przewiduje/nie przewiduje* możliwość udzielenia zamówień 

uzupełniających. 

8. Zamawiający zastrzega/nie zastrzega* obowiązku osobistego wykonania przez 

Wykonawcę   kluczowych części zamówienia.  

9. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca wykonania 

zamówienia, w celu uzyskania informacji, które mogą być pomocne  

do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy. Koszty dokonania wizji lokalnej,  

w tym złożenia stosownych dokumentów, o których mowa poniżej, poniesie 

Wykonawca. 

Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 20.04.2022 r. na 

godz. 10:00 

Osobą do kontaktu w sprawie wizji lokalnej  jest Pan Przemysław Stencel                       

tel.:  735 999 571. 

Uwaga! 

1) W wizji lokalnej mogą brać udział wyłącznie uprawnieni przedstawiciele 

Wykonawcy do reprezentowania Wykonawcy. 

2) Przedstawiciele Wykonawcy, przed rozpoczęciem wizji lokalnej, zobowiązani 

będą złożyć Zamawiającemu: 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wizji lokalnej, podpisany przez 

osobę(y) upoważnione do reprezentowania firmy, zgodnie z formą 

reprezentacji określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie 

właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy.  

W przypadku, gdy  Wykonawcę będzie reprezentował pełnomocnik – należy 

złożyć, wraz z wykazem osób,  pełnomocnictwo uwierzytelnione notarialnie 

lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę(y) 

upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy (tzn. zgodnie z formą 

reprezentacji określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie 

właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy). Nie jest dopuszczalne 

potwierdzanie za zgodność z oryginałem treści pełnomocnictwa przez 

samego pełnomocnika umocowanego tymże pełnomocnictwem. Z treści 

pełnomocnictwa winno wynikać uprawnienie pełnomocnika do 

reprezentowania Wykonawcy. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 21 (dwudziestu jeden) dni 

kalendarzowych od daty podpisania umowy. 

 



          
 

 

  
 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu  z postępowania (podstawy wykluczenia 

Zamawiający wskazał w rozdz. V pkt 1.3); 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie  

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny - ocena spełniania 

warunku dokonana będzie na podstawie złożonego oświadczenia w treści 

załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego. 

b) niezbędnej wiedzy i doświadczenia: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał 

minimum 1 realizację przeniesienia komory rewerberacyjnej, w okresie ostatnich 3 

lat przed upływem terminu składania ofert lub minimum 1 budowę komory 

rewreberacyjnej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie                 

z załącznikiem nr 5 do Zapytania Ofertowego.   

c) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny - ocena spełniania 

warunku dokonana będzie na podstawie złożonego oświadczenia w treści 

załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego. 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny - ocena spełniania 

warunku dokonana będzie na podstawie złożonego oświadczenia w treści 

załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego. 

3) Zamawiający wykluczy Wykonawcę z przedmiotowego postępowania  

w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z poniższych przesłanek, tj.: 

a) w przypadku wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych  

z Zamawiającym*. 

*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 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, 

 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. 

b) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 

układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 

wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego 

majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 

2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, 

który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 

majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 

upadłościowe (Dz. U z 2015 r., poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 

r., poz. 615). 

c) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba, że wykonawca dokonał 

płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie    

w sprawie spłaty tych należności. 

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa  

w rozdz. V. 1. 2) niniejszego Zapytania Ofertowego w stosownych sytuacjach 

oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - zamieszcza 

informacje o tych podmiotach w druku oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do 

Zapytania Ofertowego. 

4. W przypadku braku informacji, o której mowa w ust. 3 Zamawiający uzna,                         

iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawcy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentów, potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia  



          
 

 

  
 

 

z postępowania, wymaganych przez Zamawiającego lub do ich uzupełnienia  

w wyznaczonym  przez Zamawiającego terminie. 

6. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 

poprzez przeprowadzenie analizy i oceny złożonych przez Wykonawców 

oświadczeń, wyjaśnień i innych dokumentów wymienionych w rozdz. VI według 

kryterium: spełnia/nie spełnia.   

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH  

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA 

Dokumenty lub oświadczenia składane w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do  

wykluczenia: 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

Zamawiający żąda: 

1) wykazu wykonanej minimum 1 realizacji przeniesienia komory 

rewerberacyjnej, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert lub wykaz minimum 1 budowy komory rewreberacyjnej  w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie  

z załącznikiem nr 5 do Zapytania Ofertowego; 

 

2) oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, 

zawartego w druku oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania 

Ofertowego. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: 

1) informację o braku konfliktu interesów wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr  4 do Zapytania Ofertowego; 

2) kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne 

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 

działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert, podpisaną za zgodność z 

oryginałem przez osobę/osoby uprawnione  do reprezentowania Wykonawcy, 

3) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego 

potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 



          
 

 

  
 

 

zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat 

tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu; 

4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, 

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie                

w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

3. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu, wraz  

z dokumentami, o których mowa powyżej: 

1) ofertę, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Zapytania    

Ofertowego, 

2) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające wypełnienie obowiązku 

informacyjnego wynikającego z art. 13 lub z art. 14 RODO względem osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał  

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia  w niniejszym postępowaniu 

wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego, 

3) oryginał pełnomocnictwa albo kopię uwierzytelnioną notarialnie lub 

poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę(y) upoważnioną(e) do 

reprezentowania Wykonawcy (tzn. zgodnie z formą reprezentacji określoną  

w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla formy 

organizacyjnej Wykonawcy) – w przypadku podpisywania oferty przez 

pełnomocnika. Nie jest dopuszczalne potwierdzanie za zgodność z 

oryginałem treści pełnomocnictwa przez samego pełnomocnika 

umocowanego tymże pełnomocnictwem. Z treści pełnomocnictwa winno 

wynikać uprawnienie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy.   

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2, ppkt 

2)÷4) powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: 

 nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem 

w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 



          
 

 

  
 

 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie                  

w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

5. Dokumenty, o których mowa w pkt 2. 2) powyżej, powinien być wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Dokumenty, o których mowa w pkt 2, ppkt 3)÷4) powyżej, powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w pkt 2, ppkt 2)÷4) powyżej, zastępuje się je 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę 

lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

Postanowienia pkt 5. powyżej stosuje się. 

7. Wszystkie dokumenty składane w postępowaniu na etapie oceny zdolności 

Wykonawcy do wykonania przedmiotu zamówienia muszą potwierdzać 

spełnienie wymagań na dzień złożenia oferty. 

8. W przypadku, gdy do dnia podpisania umowy, ulegnie zmianie stan 

przedstawiony w przekazanych dokumentach mających znaczenie dla oceny 

spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, to Wykonawca 

zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego.   

 

VII. ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYKONAWCÓW WSPÓLNIE 

UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia 

(Spółka Cywilna lub Konsorcjum) powinni spełniać warunki udziału w 

postępowaniu oraz złożyć oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie 

tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi, w rozdz. VI w niniejszym 

Zapytaniu Ofertowym. Ponadto Wykonawcy w  takim przypadku:  

1) Wspólnicy spółki cywilnej zobowiązani są ustanowić pełnomocnika (lidera)                        

do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania                        

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo, 

a w przypadku, gdy upoważnienie wynika wprost z treści umowy spółki, 

umowę należy dołączyć do oferty.  

Uwaga: Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich 

Wykonawców tj. wspólników spółki cywilnej. 



          
 

 

  
 

 

2) Wykonawcy tworzący konsorcjum, ubiegający się wspólnie o udzielenie 

zamówienia ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania  

w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo, a w przypadku, gdy 

upoważnienie wynika wprost z treści umowy konsorcjum, umowę należy 

dołączyć do oferty.  

Uwaga: pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich 

Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum. 

W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, 

Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą najpóźniej przed 

podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy 

konsorcjum. 

Zamawiający wymaga, aby umowa konsorcjum: 

a) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała 

jednego z członków konsorcjum – głównego partnera (Lidera) do 

koordynowania czynności związanych z realizacją umowy, 

b) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość 

podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, 

c) oznaczała czas trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji 

przedmiotu zamówienia, 

d) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot 

zamówienia, 

e) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 

któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia, 

f) określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań  

w trakcie realizacji zamówienia, 

g) stwierdzała zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. 

Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za 

realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie 

nieuregulowanym przez umowę konsorcjum regulują przepisy kodeksu cywilnego. 

     Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

2. Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 składają wspólnie ofertę, przy czym: 

1) dokumenty, o których mowa w rozdz. VI pkt 1, oraz w rozdz. VI pkt 3.2) 

powinny zostać złożone w taki sposób, aby wykazać, że warunki udziału w 

postępowaniu wykonawcy spełniają łącznie (tzn. składa co najmniej jeden z 

tych wykonawców albo wszyscy wykonawcy występujący wspólnie), 

2) dokumenty, o których mowa w rozdz. VI pkt 2 muszą być złożone osobno przez 

każdego wspólnika spółki cywilnej lub każdego członka konsorcjum, 

odpowiednio do wspólnego udziału w postępowaniu 



          
 

 

  
 

 

3. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 1, zostanie wybrana, 

Zamawiający będzie żądał, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, okazania umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

 

VIII. PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 

2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

Podwykonawcom, zobowiązany jest zamieścić informacje o tych 

Podwykonawcach w druku oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania 

Ofertowego. 

3. Podwykonawcy, o których mowa w pkt 2 powyżej, muszą wykazać brak 

podstaw do wykluczenia z postępowania. W tym celu, Wykonawca zobowiązany 

jest załączyć do oferty, dla każdego wskazanego Podwykonawcy, dokumenty,  

o których mowa w rozdz. VI  pkt 2 niniejszego Zapytania Ofertowego. 

Postanowienia rozdz. VI pkt 4÷8 stosuje się odpowiednio.  

4. Wykonawca, którego Podwykonawcy nie wykażą braku podstaw do wykluczenia  

z niniejszego postępowania, podlegać będzie wykluczeniu, zgodnie  

z postanowieniami rozdz. XXI pkt 5 ppkt 7) niniejszego Zapytania Ofertowego. 

 

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE 

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI 

1. Zamawiający dopuszcza następujące sposoby porozumiewania się z 

Wykonawcami: 

1) pisemnie; 

2) faksem, 

3) pocztą elektroniczną (e-mail) 

Dane teleadresowe Zamawiającego zgodnie z rozdz. I  Zapytania 

Ofertowego. 

2. Wszelkie dokumenty i oświadczenia w niniejszym postępowaniu należy 

przesyłać w formie pisemnej, w języku polskim na adres Zamawiającego, 

powołując się na numer Zapytania Ofertowego 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub 

informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 



          
 

 

  
 

 

4. Językiem obowiązującym podczas całego przebiegu niniejszego 

postępowania jest język polski. Cała korespondencja musi być 

prowadzona w języku polskim.  

5. Pracownikami Zamawiającego, upoważnionymi do porozumiewania się  

z wykonawcami od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 15.00, są: 

  p. Karol BURDAK  tel. (58) 776 48 46, e-mail:  przetargi@ctm.gdynia.pl 

 p. Joanna OSICKA tel. (58) 776 48 43, e-mail: przetargi@ctm.gdynia.pl,  

 p. Wioleta PIOTROWSKA-SZWEC  tel. (58) 776 48 42,  e-mail: 

przetargi@ctm.gdynia.pl. 

6. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia dotyczące zapisów Zapytania 

Ofertowego udzielane Wykonawcom przez inne osoby i podmioty 

nieuprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami. 

 

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

        Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

XI. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć 

termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 

3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się o wyrażenie zgody 

na przedłużenie terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta, pod rygorem nieważności, musi być sporządzona w języku polskim  

z zachowaniem formy pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze lub 

ręcznie - długopisem lub nieścieralnym atramentem. 

2. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem załącznika nr 1 do Zapytania 

Ofertowego. 

3. Oferta, wraz z załącznikami, musi być podpisana przez osobę(-y) 

uprawnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą 

reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie 

właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub przez 

pełnomocnika. 

Uwaga! 

mailto:przetargi@ctm.gdynia.pl
mailto:przetargi@ctm.gdynia.pl
mailto:przetargi@ctm.gdynia.pl


          
 

 

  
 

 

Jeżeli oferta składana będzie w formie elektronicznej w Bazie 

Konkurencyjności FE, wówczas oferta wraz z dokumentami, o których 

mowa w pkt 6 poniżej, musi być podpisana ważnym kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnione do 

reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji 

Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie właściwym 

dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub przez pełnomocnika. 

4. Ofertę oraz oświadczenia, dla których zostały określone wzory zamieszczone  

w załącznikach do Zapytania Ofertowego, należy wypełnić ściśle według 

wymagań w nich zawartych, bez dokonywania zmian w ich treści. 

5. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę własnego formularza ofertowego 

oraz oświadczeń wymaga się, aby zawierały one wszystkie informacje i dane 

określone przez Zamawiającego we właściwych (odpowiednich)  załącznikach  

do Zapytania Ofertowego 

6. Wraz z ofertą powinny być złożone oświadczenia i dokumenty, o 

których mowa w rozdz. VI i VII niniejszego Zapytania Ofertowego. 

7. Oferta i wszystkie oświadczenia powinny być złożone w oryginale. 

8. Pełnomocnictwa powinny być złożone w oryginale lub kopii notarialnie 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

9. Pozostałe dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej  

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

10. Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku innym niż polski 

należy składać wraz z ich tłumaczeniem na język polski. 

11. Ewentualne poprawki w treści oferty powinny być parafowane przez osobę(-y) 

podpisującą(-e) ofertę. 

12. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć  

w zamkniętym pakiecie (kopercie), uniemożliwiającym odczytanie zawartości 

bez jego uszkodzenia przed upływem terminu otwarcia ofert. Pakiet musi 

zawierać informacje identyfikujące Wykonawcę oraz zostać opatrzony napisem: 

Przeniesienie, montaż i uruchomienie Komory Rewerberacyjnej 

 z dotychczasowej lokalizacji do nowego budynku OBR CTM S.A. w Gdyni                 

na rzecz projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)”. 

z dopiskiem 

„Nie otwierać przed  27.04.2022 r. do godz. 13:10” 

13. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że 

nie mogą być udostępnione innym uczestnikom (podmiotom), muszą być 

oznaczone klauzulą: 

„Tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 



          
 

 

  
 

 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. 

14. Ww. informacje powinny znajdować się w pakiecie, o którym mowa w ust. 12,  

w odrębnej kopercie opatrzonej pieczęcią Wykonawcy, z adnotacją:  

„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu  

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  

w postępowaniu nr 2022/0257/N”. 

UWAGA! 

Wykonawca, w celu skutecznego zastrzeżenia danych, które 

zakwalifikował jako poufne, a które przekazuje Zamawiającemu wraz ze 

składaną ofertą lub wnioskiem, musi wykazać stosownym uzasadnieniem, 

że zastrzeżone przez Wykonawcę informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

15. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty bez względu na wynik postępowania.  

16. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed 

upływem terminu do składania ofert. 

17. Wszystkie strony oferty i załączonych do niej oświadczeń i dokumentów 

powinny być ponumerowane oraz parafowane przez osobę(-y) podpisującą(-e) 

ofertę,  

a także zabezpieczone w sposób umożliwiający jednoznaczne stwierdzenie 

integralności ich zawartości np. poprzez zszycie lub wpięcie do segregatora, 

skoroszytu, teczki itp. 

 

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferta może być złożona tylko przed upływem terminu składania ofert, o którym 

mowa w pkt 3 niniejszego rozdziału. Do upływu terminu składania ofert 

Wykonawca może wycofać lub zmienić ofertę 

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, zgodnie z postanowieniami rozdz. XII 

niniejszego Zapytania Ofertowego, należy: 

1) złożyć w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 2 – Kancelaria ogólna  (parter)  

w budynku OBR CTM w Gdyni, przy ul. A. Dickmana 62,  lub  

2) przesłać pocztą na adres: 

OŚRODEK BADAWCZO - ROZWOJOWY  

CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ S.A.                                                                                                    

ul. A. Dickmana 62, 81-109 Gdynia 

lub 



          
 

 

  
 

 

3) złożyć w Bazie Konkurencyjności pod adresem:  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  

w Ogłoszeniu Zamawiającego, zakładka „Oferty”, poprzez czynność „Utwórz ofertę”  

Uwaga! 

„Instrukcja Użytkownika” dla Systemu Baza Konkurencyjności 2021 

dostępna jest pod adresem: 

                           https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

 

3. Termin składania ofert upływa w dniu 27.04.2022 r. o godz. 13:00 (za 

termin złożenia oferty przyjmuje się termin złożenia oferty w jednym z miejsc 

(sposobów), o którym(ch) mowa w pkt 1 powyżej. O ważności oferty decyduje 

data i godzina złożenia oferty.  

4. Otwarcie ofert nastąpi bez udziału Wykonawców, w siedzibie Zamawiającego, 

niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego 

dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego  

i zostaną zwrócone Wykonawcom. 

6. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert: 

 jeżeli w wyniku modyfikacji treści Zapytania Ofertowego niezbędny jest 

dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w przygotowanych przez 

Wykonawców ofertach, 

 na uzasadniony wniosek Wykonawcy. 

7. Informację o przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie 

zamieści  na swojej stronie internetowej i w bazie konkurencyjności FE. 

8. Zamawiający zapewni, aby z zawartością ofert, złożonych zgodnie z pkt 2 ppkt 

1)-2) nie można było zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia. 

9. Najpóźniej przed upływem terminu otwarcia ofert, Zamawiający udostępni na  

swojej stronie internetowej, w Ogłoszeniu niniejszego postępowania, informację 

o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

10.  Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający udostępni na swojej stronie 

internetowej, w Ogłoszeniu niniejszego postępowania,  informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 

prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania 

wykonawców, których oferty zostały otwarte, 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


          
 

 

  
 

 

2) cenach złożonych ofert, 

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Cenę oferty (wartość brutto) należy określić zgodnie z przepisami 

obowiązującymi na terytorium RP. 

2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane  

z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

oraz wzorem umowy określonym w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. 

3. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w 

Formularzu ofertowym, sporządzonym wg wzoru załącznika nr 1 do 

Zapytania Ofertowego łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu 

zamówienia. 

4. Cenę, na każdym etapie jej obliczenia, należy zaokrąglić do dwóch miejsc po 

przecinku (cyfrę 5 na trzecim miejscu po przecinku należy zaokrąglić w górę).  

5. Zamawiający poprawi w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem Ofertowym 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o 

tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT. 

1. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie według 

kryteriów określonych w niniejszym rozdziale.  

2. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie według 

następującego kryterium:  

Cena 100% 

3. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby                     

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami                 

o podatku od towarów i usług, Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany 

poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić                    

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 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. 

4. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza 

ekonomicznie.  

3. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie 

lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu  

i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę  

z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o 

takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych. 

 

XVI. WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ JEGO 

MODYFIKACJA 

1. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść 

Zapytania Ofertowego oraz dokumentów składających się na Zapytanie 

Ofertowe. Każda wprowadzona zmiana stanie się integralną częścią tego 

Zapytania Ofertowego. 

2. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający prześle wszystkim 

Wykonawcom, którym doręczono Zapytanie Ofertowe oraz umieści na swojej 

stronie internetowej oraz w bazie konkurencyjności. 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

Zapytania Ofertowego najpóźniej na 4 dni przed upływem terminu 

przewidzianego na złożenie oferty, o którym mowa w rozdz. XIII pkt 3 

niniejszego Zapytania Ofertowego. Zapytania należy przesyłać: 

1) za pomocą poczty elektronicznej na adres: przetargi@ctm.gdynia.pl  w 

formie skanu pisma podpisanego przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy oraz w formie edytowalnej w  formacie MS 

Word) lub 

2) za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności, w karcie Ogłoszenia 

Zamawiającego, w zakładce „Pytania”/”Zadaj pytanie”. 

Uwaga! 

„Instrukcja Użytkownika” dla Systemu Baza Konkurencyjności 2021 dostępna 

jest pod adresem: 

                             https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  

4. Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień. 

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie: 

mailto:przetargi@ctm.gdynia.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


          
 

 

  
 

 

1) internetowej Zamawiającego www.ctm.gdynia.pl, bez ujawnienia źródła 

zapytania, oraz 

2) Bazy konkurencyjności  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na pytania 

przekazane Zamawiającemu po upływie terminu wskazanego w pkt 3 powyżej. 

 

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE  OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia warunki udziału  

w postępowaniu i brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania, oraz który 

złożył najkorzystniejszą ofertę cenową. 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana przedstawi nieprawdziwe 

dane lub w inny sposób uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może 

zawrzeć umowę z Wykonawcą, którego oferta była najkorzystniejsza spośród 

pozostałych ofert. 

3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać 

ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile 

umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy 

przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka 

winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac 

przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego 

okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie 

możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego 

członków do czasu wykonania zamówienia. 

5. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego – stanowiącego 

załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego. 

6. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

 

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

      Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ  

WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY 

http://www.ctm.gdynia.pl/


          
 

 

  
 

 

1. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy 

wykonania zamówienia zawiera załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego. 

2. Do umowy zostaną wprowadzone postanowienia wynikające z wybranej oferty,  

w szczególności dotyczące oznaczenia Wykonawcy, wartości umowy, innych 

danych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Dopuszczalne zmiany postanowień umownych zawiera  projekt umowy 

(załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego). 

 

XX. OFERTA Z RAŻĄCO NISKĄ CENĄ. 

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

do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w 

określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ 

na wysokość ceny. 

2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki,  

w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane 

rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania 

zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz 

wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

3. Zamawiający odrzuci ofertę: 

1) Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub 

2) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, 

że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

XXI. INNE POSTANOWIENIA 

1. Językiem obowiązującym podczas całego przebiegu niniejszego postępowania 

jest język polski. Cała korespondencja musi być prowadzona w języku polskim.  

2. O wynikach postępowania Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich 

Wykonawców, którzy złożyli oferty. Informacja zostanie zamieszczona również 

na stronie internetowej Zamawiającego www.ctm.gdynia.pl oraz stronie 

internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl   

3. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli: 

1) nie złożono żadnej oferty, lub 

2) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, lub 

3) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa  kwotę, 

którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba 

że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 

lub 

http://www.ctm.gdynia.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


          
 

 

  
 

 

4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 

zawarcie umowy. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

1) jej treść nie odpowiada treści Zapytania Ofertowego Nr sprawy: 2022/0257/N, 

2) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, 

3) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w przedmiotowym 

postępowaniu, 

4) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

5) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

6) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się 

na poprawienie omyłki, o której mowa w rozdz. XIV, pkt 5, ppkt 3) niniejszego 

Zapytania Ofertowego, 

7) Wykonawca jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, 

8) została sporządzona lub przekazana w sposób niezgodny z niniejszym 

Zapytaniem Ofertowym, a w przypadku składania oferty w formie 

elektronicznej – niezgodnie z wymaganiami dotyczącymi przekazywania 

(składania) ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi 

przez Zmawiającego w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, tj. z wytycznymi 

(Instrukcją) dla użytkowników systemu Baza Konkurencyjności 2021 

dostępnymi pod adresem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  

5. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców: 

1) w stosunku do których otwarto likwidację, lub których upadłość ogłoszono, 

2) których oferty zostały odrzucone, 

3) których oferty (oświadczenie woli Wykonawcy) zostały podpisane (złożone) 

przez osobę(y) nieuprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy, (tzn. 

niezgodnie  

z formą reprezentacji określoną w odpowiednim rejestrze lub innym 

dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub niezgodnie z 

treścią pełnomocnictwa – szczegóły dotyczące pełnomocnictw określone są w 

niniejszym Zapytaniu Ofertowym), 

4) nie złożyli oferty, 

5) nie potwierdzili spełniania warunku udziału w niniejszym postępowaniu, 

6) nie potwierdzili braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania, 

7) których Podwykonawcy, wskazani przez Wykonawcę w ofercie, nie potwierdzili 

braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania. 

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


          
 

 

  
 

 

XXII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgodnie  art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 

str. 1),  dalej RODO, informuję, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Centrum Techniki Morskiej S.A. z siedzibą w Gdyni (81-109) przy 

ul. A. Dickmana 62, zwany dalej Administratorem Danych. 

2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: 

inspektor.ochrony.danych@ctm.gdynia.pl  nr tel.: +48 58 776 47 22. 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b RODO, w celu związanym  

z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, prowadzonego                  

w trybie: zasady konkurencyjności. 

4) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do udziału  

w procesie składania ofert, przed zawarciem umowy. 

5) Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom/organom 

uprawionym na podstawie obowiązującego prawa, np. sądy, organy ścigania 

lub instytucje państwowe, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną 

podstawę prawną. 

6) Administrator Danych nie zamierza przekazywać otrzymanych danych 

osobowych do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej. 

7) Przekazane dane osobowe przetwarzane będą do momentu zakończenia okresu 

niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia oraz przez okres związany  

z celami archiwalnymi (5 lat). Natomiast w celu ustalania, dochodzenia 

roszczeń lub obrony przed roszczeniami - do momentu przedawnienia roszczeń 

z tytułu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia lub roszczeń 

związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 

8) Administrator Danych informuje, że dane osobowe nie będą przetwarzane  

w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do 

profilowania. 

9) posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych; 

mailto:inspektor.ochrony.danych@ctm.gdynia.pl


          
 

 

  
 

 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

10) nie przysługuje Pani/Panu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

2. Wykonawca wypełniając obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 lub z art. 

14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia  w tym 

postępowaniu składa stosowne oświadczenie (załącznik nr 3 do Zapytania 

Ofertowego). 

 

XXIII. WYKAZ  ZAŁĄCZNIKÓW 

Załącznik nr 1  –  Druk oferty, 

Załącznik nr 2  –  Projekt umowy, 

Załącznik nr 3  –  Druk Oświadczenia RODO, 

Załącznik nr 4  –  Druk Informacji o braku konfliktu interesów, 

Załącznik nr 5  –  Wykaz usług/robót. 
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