
 
 
 

           Kraków, dnia 02.01.2017 r. 
 

     
1)  Wykonawcy, wg. rozdzielnika 

     2)  Biuletyn Informacji Publicznej/strona internetowa  
          Zamawiającego 
     3) Tablica Ogłoszeń Zamawiającego 
          - Budynek Główny al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków 
                 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
pn. „Dostawa elementów prototypowej linii przetwarzania i formulacji 

odpadów komunalnych” nr DZP-291-3805/2016 
 

I. ZAMAWIAJ ĄCY: 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie  
31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21  
NIP 675-000-21-18, REGON 000001815  
tel.:(12)662-44-12, faks: (12)662-44-10 
http://www.ur.krakow.pl  

www.dzp.ur.krakow.pl  
http://bip.ur.krakow.pl/  
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I NFORMACJA NA TEMAT  ZAKRESU 
WYKLUCZENIA Z MO ŻLIWO ŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzone jest w trybie 
otwartej, konkurencyjnej procedury – Zapytania Ofertowego,  w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. 
zm.),  art. 30a – 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (t. j. Dz. U.            
z 2014 r., poz. 1620 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny           
(t. j. Dz. U. 2016  poz. 380 z późn zm.);  
2. Przedmiotem niniejszego zamówienia są dostawy służące wyłącznie do celów prac badawczych, 
eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego 
produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub 
rozwoju.  
3. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „EkoRDF – innowacyjna technologia 
wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów komunalnych dla elektrowni i elektrociepłowni – 
kluczowym elementem systemu gospodarki odpadami w Polsce” dofinansowany ze środków 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska                         
i Gospodarki Wodnej w ramach Programu GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych,                     
na podstawie umowy o numerze GEKON2/05/268002/17/2015. 
4. Do czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przez Zamawiającego oraz 
Wykonawcę mają zastosowanie zasady opisane w niniejszym dokumencie Zapytania Ofertowego. 
5. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia: 
W niniejszym postępowaniu mogą brać udział podmioty: 
1) niepowiązane lub niebędące jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Liderem 
lub Zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U.             
z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.); 
2) niebędące podmiotami pozostającymi z Liderem, Zamawiającym lub członkami ich organów w 



takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do 
bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w związku 
małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli, także przez członkowstwo w organach dostawy towaru lub 
usługi; 
3) niebędące podmiotami powiązanymi ani podmiotami partnerskimi w stosunku do Lidera lub 
Zamawiającego w rozumieniu Rozporządzenia Komisji nr 651/2014; 
4) niebędące podmiotami powiązanymi osobowo z Liderem lub Zamawiającym w rozumieniu art. 32 
ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 nr 177, poz. 1054 
z późn. zm.).   
6. Dodatkowa informacja dla potencjalnych Wykonawców, w związku z ust. 5 niniejszego Zapytania 
Ofertowego: 
Projekt powołany w pkt 3 realizowany jest przez konsorcjum naukowe w składzie: 
1) „EKO-BIOMASA” Sp. z o.o. – Lider konsorcjum; 
2) Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; 
3) Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk; 
4) Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa elementów prototypowej linii technologicznej 
do przetwarzania i formulacji odpadów komunalnych na paliwo pod kątem istniejących jednostek 
energetyki zawodowej i elektrociepłowni, opomiarowanie i wykonanie instalacji automatyki i 
sterowania linią peletyzacji, przeprowadzenie rozruchu i dostrojenie urządzeń w zamontowanej linii 
produkcyjnej oraz przeprowadzenie szkolenia. Wykonanie przedmiotu zamówienia nas nastąpi z 
uwzględnieniem podziału na etapy wykonawcze określone w § 1 ust. 2 wzoru umowy – załącznik nr 
2 do niniejszego Zapytania Ofertowego. Szczegółowy opis (w tym rysunki schematyczne), 
wymagania i warunki realizacji przedmiotu umowy zostały zawarte w załączniku nr 1 do niniejszego 
Zapytania Ofertowego pn. „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia/ Parametry Techniczne 
Przedmiotu Zamówienia”. 
2. Dodatkowe informacje/ wymagania: 

1) W przypadku zastosowania przez wykonawcę wysokości podatku innego niż podstawowy, 
poda on podstawę prawną jego zastosowania oraz dołączy dokumenty (certyfikaty, 
deklaracje) potwierdzające jego zastosowanie; 

2) W przypadku zastosowania przez Wykonawcę dwóch stawek podatku VAT, winien rozpisać 
w ofercie, w tym w kosztorysie ofertowym podając wartość brutto/ netto, ceny jednostkowe 
netto / brutto oraz stawki podatku VAT; 

3) W załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego - Wykonawca winien wypełnić wszystkie 
wiersze w kolumnie o nazwie „oferowane parametry” lub/ i „opis oferowanego produktu”, 
podając oferowane przez siebie pełne parametry (nie dopuszcza możliwości potwierdzenia 
parametrów słowem TAK). Wykonawca ma obowiązek podać nazwę i typ oferowanych 
systemów i podzespołów, wyposażenia. W przypadku, gdy Zamawiający określił wymagane 
parametry techniczne sprzętu poprzez podanie ich zakresu – górnej lub dolnej granicy 
przedziału wartości, w którym winny się one mieścić, wykonawca będzie zobowiązany do 
określenia oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych wartości; 

4) Jakiekolwiek odstępstwa od parametrów jakościowych, przyjętych przez Zamawiającego są 
możliwe jedynie za jego pisemną zgodą i po wykazaniu, że zmiana powoduje poprawę 
warunków (np. ekonomicznych, funkcjonalnych, estetycznych) realizacji przedmiotu 
zamówienia;  

5) Materiały i technologie stosowane do wykonania linii muszą, spełniać postawione w nim 
wymagania techniczne, normowe i estetyczne, posiadać stosowne atesty, aprobaty, 
certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

6) Wszystkie elementy linii winny być wykonane zgodnie z, warunkami technicznymi 
przedmiotu zamówienia, ochrony przeciwpożarowej, bhp; 

7) Oferowane przez Wykonawcę  elementy/ podzespoły muszą ze sobą  współpracować, tak  
aby efektem końcowym była bezusterkowa praca linii; 

3.Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:   
42000000-6  maszyny przemysłowe 



4.  Nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
5.  Nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENI A: 
1. Wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie (wszystkie trzy etapy wykonawcze) nastąpi 
w terminie nie późniejszym 60 dni od daty zawarcia umowy, w tym wykonanie Etapu I nastąpi w 
terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zawarcia umowy, przy czym szczegółowy porządek 
wykonania przedmiotu umowy zostanie określony w terminie do dwóch tygodni od dnia zawarcia 
niniejszej umowy, w odrębnym dokumencie pn. „Harmonogram”. 
2. Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest odpowiednio przystosowane laboratorium badawcze 
Zamawiającego zlokalizowane w Krakowie przy ul. Balickiej 120.  
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
1. Oferta musi obejmować co najmniej istotne postanowienia przyszłej umowy (zamówienia),  
w tym celu Wykonawca może wg. własnego wyboru skorzystać z wzorca oferty (Formularz ofertowy 
stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego) udostępnionego przez 
Zamawiającego lub sporządzić ofertę wg. we własnym zakresie uwzględniając wymogi  
i warunki niniejszego Zapytania Ofertowego. Składając ofertę Wykonawca oświadcza, że wykona 
przedmiot zamówienia zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiającego opisanymi w niniejszym 
Zapytaniu Ofertowym wraz z załącznikami.  
Obowiązkowymi załącznikami do oferty są kompletne i podpisane (na zasadach jak dla Oferty):  
1) kompletny, wypełniony i podpisany Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia/ Parametry 
Techniczne Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego;  
2)  Kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę w formie kalkulacji własnej ceny oferty 
(Wykonawca sporządzi ww. biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia/ wszystkie koszty niezbędne 
do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia).  
3) oryginalne foldery/ katalogi producenta oferowanych elementów/podzespołów w zakresie 
zaoferowanych parametrów - w celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt odpowiada wymaganiom 
określonym przez Zamawiającego. Wykonawca opisze, których pozycji przedmiotu zamówienia 
dotyczą dołączone foldery/katalogi. 
4) oświadczenie zawierające zobowiązanie Wykonawcy do : 
- dostarczenia instrukcji obsługi w języku  polskim wraz z dostawą elementów/podzespołów.     
Instrukcja winna zawierać rysunki wraz z opisami urządzeń i konstrukcji. Z rysunków musi wynikać  
konstrukcja, wymiary, sposób zabudowy, zamocowanie, połączenia oraz kolejność montażu; 
- dostarczenia wraz z dostawą elementów/ podzespołów deklarację zgodności CE; 
- oznakowania znakiem CE zaoferowanych elementów/ podzespołów; 
- dostarczenia dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) elementów/podzespołów wraz z dostawą; 
- dostarczenia wraz z dostawą  kart  gwarancyjnych na oferowane elementy/podzespoły; 
- dostarczeniu dokumentacji technicznej systemu sterowania i wizualizacji procesu. 
Zalecane jest załączenie do Oferty parafowanego wzoru umowy – załącznik nr 2 do Zapytania 
Ofertowego.   
Załączniki do Oferty stanowią jej integralną część. 
2. Oferta ma być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.  
Wówczas Wykonawca przedkłada wraz z oferta dokumenty potwierdzające uprawnienia osób 
podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa). 
Pełnomocnictwo (oryginał albo kopia): 
a) dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy 
składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej 
załączonych (np. z odpisu z właściwego rejestru). 
b) dla ustanowionego pełnomocnika, do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy – dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia.  
Wymagana jest forma, rodzaj i zakres pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności.               
W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa, musi być ona potwierdzona notarialnie za zgodność z 
oryginałem.  
3. Podmiot zainteresowany może zastrzec najpóźniej do dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
z dziedziny nauki, że informacje związane z tym zamówieniem (w tym zawarte w ofercie) stanowiące 



tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153,poz. 1503 z późn. zm.) nie mogą 
być udostępnione. 
4. Zamawiajmy poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, z 
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na 
niezgodności oferty z wymaganiami Zapytania Ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści 
oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikowania Zapytania Ofertowego  przed upływem 
terminu składania ofert. W takim przypadku zmienione zapytanie ofertowe zostanie przekazane 
niezwłocznie uczestnikom postępowania oraz zostanie zamieszczone w BIP /na stronie internetowej 
Zamawiającego/ Tablicy Ogłoszeń Zamawiającego; 
Jeżeli w wyniku zmiany Zapytania Ofertowego niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie 
zmian w ofertach - Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 
Zamawiający ma prawo do żądania od Wykonawców w toku badania i oceny ofert, złożenia 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert/ dokumentów/ oświadczeń/ pełnomocnictw lub 
uzupełnienia braków formalnych dokumentów/ oświadczeń/ pełnomocnictw. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania treści ofert z zachowaniem zasady 
przejrzystości, uczciwego i równego traktowania Wykonawców. Negocjacje te zostaną 
udokumentowane protokołem podpisanym przez uczestników.  
5. Zamawiający może odrzucić ofertę w szczególności jeżeli jest nieważna, została złożona po 
upływie terminu składania ofert, jest niezgodna z warunkami i wymaganiami Zamawiającego 
zawartymi w Zapytaniu Ofertowym, bądź zaistnieją inne uzasadnione okoliczności powodujące, że 
jest ona niezgodna z obowiązującymi przepisami. 
6. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany z oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym 
kryteria oceny ofert i zostanie udokumentowany protokołem. Zamawiający wybierze ofertę 
najkorzystniejszą zgodnie ze wskazanymi w niniejszym Zapytaniu Ofertowym kryteriami oceny 
ofert. Zamawiający powiadomi uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty - 
wysyłając pismo/ zawiadomienie o wyniku - wyborze najkorzystniejszej oferty (e-mailem lub faksem 
lub pocztą) oraz zamieści stosowną informację w BIP/ na stronie internetowej Zamawiającego/ 
Tablicy Ogłoszeń Zamawiającego. 
  Z wyłonionym w ten sposób wykonawcą zostanie podpisana umowa. 
Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem 
Zamawiającego z tytułu otrzymania niniejszego zamówienia Zapytania Ofertowego oraz 
przygotowania i złożenia swojej oferty w odpowiedzi na to Zapytanie Ofertowe.  
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, w każdym czasie (w tym 
unieważnienia wyboru wykonawcy), bez podania przyczyn. Informacja o unieważnieniu 
postępowania zostanie niezwłocznie zamieszczona w BIP / na stronie internetowej Zamawiającego/ 
Tablicy Ogłoszeń Zamawiającego. Nadto Zamawiający poinformuje o unieważnieniu wszystkich 
uczestników tego postępowania - wysyłając stosowne pismo/ zawiadomienie (e-mailem lub faksem 
lub pocztą).  
VI. KRYTERIA OCENY OFERT:   
1. Do postępowania zostaną przyjęte tylko oferty zgodne z wymaganiami i warunkami niniejszego 
Zapytania Ofertowego (złożone w terminie składania ofert, ważne i prawidłowe, niepodlegające 
odrzuceniu). 
2. Kolejno spośród ofert zakwalifikowanych jako zgodne, wg. pkt. 1, Zamawiający wybierze ofertę 
najkorzystniejszą, kierując się jedynym oceny kryterium oceny ofert tj. ceną brutto oferty (waga 
kryterium – 100 %):  
3. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium – Cena (cena brutto oferty) („C”):  
Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt. Wartość punktowa wyliczona będzie według 
wzoru:     

            Cena najniższa spośród ocenianych ofert 
  
C (wartość punktowa)  = ------------------------------------------- x 100 

                              
                        Cena ocenianej oferty 

4. Podstawą do przyznania punktów w tym kryterium będzie stosowne oświadczenie Wykonawcy 



zawarte w Formularzu „Oferta”, w pkt 1 (cena oferty brutto).  
5. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
1. Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona według postanowień niniejszego Zapytania 
Ofertowego. 
2. Druk „Formularz Oferty” wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami, powinien 
zostać wypełniony przez wykonawcę bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych 
w Zapytaniu Ofertowym, bez dokonywania w nich zmian przez wykonawcę.  
3. Ofertę należy złożyć w języku polskim. Oferta winna być czytelna.  
W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w innym języku wykonawca 
zobowiązany jest załączyć do oferty ich tłumaczenie na język polskim. 
4. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniesie zmiany lub poprawki, muszą być parafowane 
przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, w przeciwnym wypadku nie będą 
uwzględnione przy badaniu ofert. 
5. Wykonawca powinien ponumerować wszystkie strony oferty oraz wpisać liczbę stron w druku 
„Oferta”. 
6. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami winny być podpisane lub parafowane przez osoby 
upoważnione, przy czym co najmniej na ostatniej stronie oferty „Druku Oferta” i załącznika nr 2 – 
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia/ Parametry Techniczne Przedmiotu Zamówienia muszą 
być podpisane i opatrzone imienną pieczęcią osoby lub osób podpisujących ofertę. 
7. Dokumenty stanowiące ofertę powinny być zszyte (spięte, oprawione, zbindowane itp.) w sposób 
uniemożliwiający ich wypięcie (zdekompletowanie). 
8. Ofertę można przesłać na adres poczty elektronicznej e.granat@ur.krakow.pl lub złożyć w 
budynku głównym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Adama 
Mickiewicza 21, 31-120 Kraków (Kancelaria Uczelni - pok. nr 7 lub w Dziale Zamówień 
Publicznych – pok. nr 37);  
9. Termin składania ofert upływa dnia 09.01.2017 r. do godz. 10:00. 
10. Oferty złożone po terminie podanym wyżej nie będą rozpatrywane.  
11. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną (skan na adres poczty elektronicznej wskazany 
w ust. 8), Wykonawca w ślad za tym niezwłocznie złoży również oryginał oferty (oferta w formie 
pisemnej). W przypadku składania przez Wykonawcę oferty tylko w formie pisemnej -  ofertę należy 
złożyć w kopercie z napisem:    

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie  

31-120 Kraków, al. Adama Mickiewicza 21 

„Oferta na dostawę elementów prototypowej linii przetwarzania i formulacji odpadów 
komunalnych”    

Nr zamówienia: DZP- 291-3805/2016 

12. Informacje o złożonych ofertach i informacjach w nich zawartych są udzielane na żądanie 
uczestników /zainteresowanych w trybie przepisów o dostępie do informacji publicznej, po terminie, 
o którym mowa w pkt 9. 
VIII. INFORMACJE DOT. SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERT Y/ INNE DOT. 
ROZLICZE Ń / PŁATNOŚCI :  
1. Wszystkie ceny podane przez Wykonawcę w Ofercie muszą być wyrażone w złotych polskich 
(PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (tj. zaokrąglone do pełnych groszy).  
2.Ceną oferty jest kwota wymieniona w Ofercie (Druk „Oferta”  - załącznik nr 3 do niniejszego 
Zapytania Ofertowego). Wykonawca powinien przedstawić cenę ryczałtową oferty za przedmiot 
zamówienia w formie indywidualnej kalkulacji. Cenę oferty należy wyliczyć w oparciu o warunki                
i wymagania zawarte w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, własne doświadczenie profesjonalisty, 
uwzględniając wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi                 
w Zapytaniu Ofertowym ze wszelkimi tego kosztami bezpośrednimi i pośrednimi niezbędnymi do 
należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. W cenie 



powinny być uwzględnione także zysk oraz wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, podatki, 
ubezpieczenia, opłaty, opłaty transportowe, wynagrodzenia podwykonawców/ podmiotów trzecich, 
inne oraz inne elementy, nawet jeżeli nie zostały wyrażone wprost  włącznie z podatkiem od towarów 
i usług – VAT. Cena oferty (brutto) (wartość brutto), o której mowa brana będzie pod uwagę do 
porównania złożonych ofert i ich oceny w kryterium oceny ofert (cena). Wykonawca poda cenę                 
w Ofercie (załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego – Druk „Oferta”), przy czym należy podać 
wartości netto, brutto oraz podatek VAT. 
3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych 
polskich. 
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
5. Szczegóły dot. sposobu zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określa 
załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego –Wzór umowy. 
6. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy 
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.   
IX. INFORMACAJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę W PROCEDURZE (za 
wyjątkiem składania ofert, które odbywa się na zasadach określonych w części VII ZO) : 
Wszelkie zapytania i inne kwestie zgłaszane przez Wykonawców w sprawie Zapytania Ofertowego (w 
sprawach merytorycznych - przedmiot zamówienia, jak i formalnych – proceduralnych) powinny być 
składane wg. wyboru Wykonawcy:  
-pisemnie (w Kancelarii Ogólnej Zamawiającego – Budynek Główny al. Mickiewicza 21,                   
31-120 Kraków, pok. nr 7, lub bezpośrednio w Dziale Zamówień Publicznych – al. Mickiewicza 21,                          
31-120 Kraków, pok. nr 37) 
- e-mailem na adres: e.granat@ur.krakow.pl 
- na nr fax. 12 662 4410 
Odpowiedź - bez ujawniania źródła zapytania, zostanie przesłana zainteresowanemu Wykonawcy  
i pozostałym uczestnikom postępowania (e-mailem lub pocztą tradycyjną lub faksem) oraz niezwłocznie 
zamieszczona w BIP/ na stronie internetowej Zamawiającego/ Tablicy Ogłoszeń Zamawiającego. 
X. TERMIN ZWIAZANIA OFERT Ą: 
Nie krótszy niż 30 dni licząc od dnia złożenia oferty. 
 
Załączniki (stanowiące integralną część Zapytania Ofertowego): 

1) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia/ Parametry Techniczne Przedmiotu Zamówienia – 
załącznik nr 1 

2) Wzór umowy – załącznik nr 2 
3) Formularz ofertowy (wzór) – załącznik nr 3  

 
 
 

                                                                                                        
……………………………………………………… 

                 (pieczęć i podpis)  
                


