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i do wiadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, je eli mog  mie  

znacz cy wpływ na jako  wykonania zamówienia.  

10) Termin na zło enie oferty wynosi co najmniej 7 dni w przypadku dostaw i usług, co 

najmniej 14 dni - w przypadku robót budowlanych oraz w przypadku zamówie  

sektorowych o warto ci ni szej ni  kwota okre lona w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. W przypadku zamówie  o warto ci szacunkowej równej lub 

przekraczaj cej 5 225 000 euro w przypadku zamówie  na roboty budowlane, 209 000 

euro w przypadku zamówie  na dostawy i usługi, termin wynosi co najmniej 30 dni. Bieg 

terminu rozpoczyna si  w dniu nast puj cym po dniu upublicznienia zapytania 

ofertowego, a ko czy si  z upływem ostatniego dnia. Je eli koniec terminu przypada na 

sobot  lub dzie  ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia nast puj cego po dniu 

lub dniach wolnych od pracy. 

11) W celu spełnienia zasady konkurencyjno ci nale y: 

a) upubliczni  zapytanie ofertowe zgodnie z warunkami, o których mowa w pkt 13 lub 

14, które zawiera co najmniej: 

i. opis przedmiotu zamówienia, 

ii. warunki udziału w post powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich 

spełniania, przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowi zkowe, 

iii. kryteria oceny oferty,  

iv. informacj  o wagach punktowych lub procentowych przypisanych  

do poszczególnych kryteriów oceny oferty,  

v. opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny 

oferty,  

vi. termin składania ofert, 

vii. termin realizacji umowy, 

viii. informacj  na temat zakazu powi za  osobowych lub kapitałowych, o którym 

mowa w pkt 2 lit. a51, o ile zakaz taki nie został wył czony na podstawie pkt 2 lit. 

a tiret i-ii,  

                                                 
51 Nie dotyczy podmiotów b d cych zamawiaj cymi w rozumieniu Pzp. 
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ix. okre lenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku 

przeprowadzonego post powania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje si  

mo liwo  zmiany takiej umowy, 

x. informacj  o mo liwo ci składania ofert cz ciowych, o ile zamawiaj cy tak  

mo liwo  przewiduje, 

xi. opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim 

musz  odpowiada  oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, je eli 

zamawiaj cy wymaga lub dopuszcza ich składanie, 

xii. informacj  o planowanych zamówieniach, o których mowa w pkt 8 lit. h 

podrozdziału 6.5, ich zakres oraz warunki, na jakich zostan  udzielone,  

o ile zamawiaj cy przewiduje udzielenie tego typu zamówie ,  

b) wybra  najkorzystniejsz  ofert  zgodn  z opisem przedmiotu zamówienia,  zło on  

przez wykonawc  spełniaj cego warunki udziału w post powaniu 52  

w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny. Wybór oferty jest 

dokumentowany protokołem post powania o udzielenie zamówienia, o którym mowa 

w pkt 19.  

12) Upublicznienie zapytania ofertowego oznacza wszcz cie post powania o udzielenie 

zamówienia w ramach projektu. 

13) Upublicznienie zapytania ofertowego polega na jego umieszczeniu w bazie 

konkurencyjno ci 53 , a w przypadku zawieszenia działalno ci bazy potwierdzonego 

odpowiednim komunikatem ministra wła ciwego do spraw rozwoju regionalnego – na 

umieszczeniu tego zapytania na stronie internetowej wskazanej przez instytucj  b d c  

stron  umowy o dofinansowanie54 w umowie o dofinansowanie.   

14) W przypadku, gdy ze wzgl du na specyfik  projektu wnioskodawca rozpoczyna 

realizacj  projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie,  

w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien upubliczni  zapytanie ofertowe  

                                                 

52 W przypadku, gdy zamawiaj cy dopuszcza składanie ofert cz ciowych, post powanie mo e zako czy  si  wyborem kilku 

wykonawców. 

53  Strona internetowa wskazana w komunikacie ministra wła ciwego do spraw rozwoju regionalnego, przeznaczona do 

umieszczania zapyta  ofertowych (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/).  

54 Tj. stronie gwarantuj cej odpowiedni stopie  upublicznienia informacji o zamówieniu. Od dnia 1 stycznia 2018 r. stronie 

wła ciwej dla danego programu operacyjnego.  


