Biuro Wspierania Eksportu

Warszawa, 2017-08-09

ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabudowy 60 m2 powierzchni
wystawowej, zapewnienie kompleksowej obsługi stoiska promocyjnego,
a także jego demontażu oraz przeprowadzenie pokazów kulinarnych na terenie
międzynarodowych targów Anufood China odbywających się w Pekinie
w dniach 30 sierpnia - 1 września 2017 r.
ZAMAWIAJĄCY:
Agencja Rynku Rolnego
ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa
NIP: 525-000-78-79
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 10 lutego
2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia
Rolnictwa (Dz.U. poz. 624) z dniem 31 sierpnia 2017 r. znosi się Agencję Rynku
Rolnego oraz Agencję Nieruchomości Rolnych, a na podstawie art. 45 ust. 2
z dniem 1 września 2017 r. tworzy się Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
(KOWR). KOWR, na podstawie art. 46 ust. 2 ww. ustawy, z dniem 1 września
2017 r. z mocy prawa wstępuje w ogół praw i obowiązków znoszonej ARR.
W związku z powyższym, z dniem 1 września 2017 r. następcą prawnym
ARR jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, adres: ul. Karolkowa 30,
01-207 Warszawa.
PODSTAWA PRAWNA:
Art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2017 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabudowy 60 m2 powierzchni wystawowej,
zapewnienie kompleksowej obsługi stoiska promocyjnego, a także jego demontażu
oraz przeprowadzenie pokazów kulinarnych połączonych z degustacją w zakresie
przygotowania tradycyjnych potraw polskich z użyciem polskich produktów
spożywczych na terenie międzynarodowych targów Anufood China odbywających się
w Pekinie w Chinach w dniach 30 sierpnia – 1 września 2017 r.
Zadanie realizowane jest w ramach poddziałania 3.3.2. pt.: „Promocja gospodarki
w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – BRAND
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Celem programu jest
wykreowanie polskich silnych marek, które będą rozpoznawane na świecie.
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Istotnych
Postanowień Umowy (IPU) stanowiących Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania
ofertowego, zwanego dalej Zapytaniem.
Budżet: 246 000,00 PLN brutto.
II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie 28 sierpnia
– 2 września 2017 r.
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek
udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu,
jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie
wykonał (zrealizował, zakończył), co najmniej dwie usługi, każda o wartości co
najmniej 100 000,00 PLN brutto (słownie złotych: sto tysięcy), polegające na
wykonaniu usługi zabudowy powierzchni wystawowej, kompleksowej obsługi
stoiska promocyjnego oraz pokazów kulinarnych na targach na terenie Chin lub
Korei Płd., lub Japonii, lub Wietnamu. Przez „obsługę stoiska” Zamawiający
rozumie zapewnienie przez Wykonawcę obsługi technicznej stoiska oraz hostess,
które przez cały okres trwania wydarzenia targowego wykonywały czynności
związane z obsługą przedsiębiorców (m.in. serwis kawowo-herbaciany,
dystrybucja mat. informacyjnych).
3. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu
na podstawie złożonego przez Wykonawcę wypełnionego oświadczenia
zgodnego z Załącznikiem nr 3 do Zapytania.
IV.
PODSTAWY ODRZUCENIA OFERTY
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy:
1. w przypadku stwierdzenia niezgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 1 do IPU, w szczególności w oparciu o informacje
zawarte w załączonym do oferty projekcie stoiska oraz w szczegółowym opisie
zabudowy powierzchni wystawienniczej, o których mowa w Rozdziale VI ust. 7
pkt 1 i 2 niniejszego Zapytania.
2. jest niezgodna z Kodeksem cywilnym,
3. jej treść nie odpowiada treści Zapytania, z zastrzeżeniem Rozdziału XI ust. 13
pkt 1 lit. c,
4. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
5. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
6. zawiera błędy w obliczeniu ceny,
7. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
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V. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY
1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
1) który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–
230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
– Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 z późn. zm.) lub – art. 46
lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r.
poz. 176 z późn. zm.),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach
powierzania
wykonywania
pracy
cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. poz. 769);
3) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza
w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w ppkt 2;
4) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia 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;
5) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił
te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ
na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
7) który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;
8) będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541);
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9) wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne;
10)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 2016 r. poz. 1574 z późn. zm.) 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 2016 r. poz. 2171
z późn. zm.).
2. Wykonawca do oferty załącza oświadczenie (sporządzone z wykorzystaniem
Załącznika Nr 3) oraz dokumenty, tj. referencje wystawione przez podmioty,
na rzecz których usługi były wykonywane, potwierdzające należyte wykonanie
usług wskazanych przez Wykonawcę w tabeli w Załączniku Nr 3 do Zapytania.
3. Zamawiający oceni, czy Wykonawca wykazał brak podstaw do wykluczenia
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, na podstawie złożonego
przez Wykonawcę oświadczenia, zgodnego ze wzorem zawartym w załączniku
nr 3 do Zapytania oraz na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów,
o których mowa w ust. 2.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego
zapytania (Załącznik Nr 1).
2. Oferta powinna być:
1) opatrzona pieczątką firmową,
2) posiadać datę sporządzenia oraz datę ważności oferty,
3) zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP
(dla podmiotów polskich),
4) podpisana czytelnie przez Wykonawcę lub jego należycie umocowanego
przedstawiciela (pełnomocnika).
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w formie
konsorcjum. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (lidera konsorcjum)
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania, przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę
członków konsorcjum.
4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Cena oferowana za wykonanie
całości przedmiotu zamówienia musi być podana w PLN.
5. Ofertę należy złożyć w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym
należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Postępowanie nr 37/2017

Strona |5

6. Zmiany lub poprawki w treści oferty i załączników muszą być podpisane
lub parafowane przez osobę podpisującą ofertę (w sposób umożliwiający
identyfikację podpisu).
7. Do oferty należy dołączyć:
1) projekt stoiska zgodny z wymaganiami zapytania ofertowego w formie
elektronicznej w formacie PDF lub JPG zawierający:
a) prezentację stoiska, w co najmniej 5 rzutach prostokątnych (z każdej
strony oraz z góry) z zaznaczoną skalą lub podziałką,
b) rozmieszczenie gniazd elektrycznych i punktów oświetleniowych – rzut
prostokątny z góry,
c) wizualizacje przestrzenne;
2) szczegółowy opis zabudowy powierzchni wystawienniczej zawierający m.in.:
a) opis koncepcji wykonania zabudowy stoiska,
b) opis techniczny i funkcjonalny,
c) wyszczególnienie materiałów, z jakich zostanie wykonana zabudowa
stoiska;
3) Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą kopię aktualnego odpisu
z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
o ile Zamawiający nie może go uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych (np. KRS lub CEIDG).
4) Jeżeli oferta lub oświadczenia są podpisywane przez osobę(-y)
nieujawnioną(-e) w dokumentach rejestrowych Wykonawcy należy załączyć
również pełnomocnictwo.
5) Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w Rozdziale V ust. 2 Zapytania,
wraz dokumentami (referencjami).
VII. FORMA I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana do dnia 17 sierpnia 2017 r., do godziny 900
w postaci
elektronicznej
na
adresy:
a.formaniak@arr.gov.pl
lub a.kosiak@arr.gov.pl
(w
tytule
e-maila
należy
wpisać
„Oferta
w postępowaniu nr 37/2017 na wykonanie zabudowy i pokazów kulinarnych
w Pekinie”).
2. Zamawiający informuje, że w związku z ograniczeniami poczty elektronicznej,
wiadomość wraz z załącznikami nie może przekraczać 70 MB.
3. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.
4. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi
Wykonawca.
VIII. OCENA OFERT
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1) kryterium 1: cena (60%);
2) kryterium 2: funkcjonalność projektu zabudowy powierzchni
wystawienniczej (20%);
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3) kryterium 3: estetyka i walory wizualne projektu zabudowy - 20%
2. Kryterium cena - 60% będzie rozpatrywane na podstawie łącznej ceny brutto
podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym. Liczba punktów w tym
kryterium (Kc) zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
Najniższa oferowana cena brutto spośród rozpatrywanych ofert

KC = -------------------------------------------------------------------------------- X 60
Cena brutto ocenianej oferty

3. Kryterium funkcjonalność projektu zabudowy powierzchni wystawienniczej 20% (KF) będzie oceniane w oparciu o dołączony do oferty projekt i opis
zabudowy powierzchni wystawienniczej, przy czym każda z osób wchodzących
w skład Komisji Przetargowej, z wyłączeniem jej Sekretarza i jego Zastępcy,
może przyznać od 1 (minimum) do 20 punktów (maksimum).
Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie merytorycznej oceny punktowej
funkcjonalności zabudowy powierzchni, w ramach której oceniane będą obszary
takie jak:
1) forma i kompozycja zabudowy (od 1 do 8 pkt),
2) funkcjonalność stoiska oraz zaplecza magazynowego (od 1 do 8 pkt),
3) ergonomia - rozmieszczenie mebli na stoisku, odległości między elementami
wyposażenia, szerokość ciągów komunikacyjnych (od 1 do 9 pkt).
Do obliczeń przyjmowana będzie suma punktów przyznanych danej ofercie
przez poszczególne oceniające osoby Liczba punktów w tym kryterium (KF)
zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
Ilość punktów uzyskana przez ocenianą ofertę

KF = --------------------------------------------------------------------------------- x 20
Najwyższa ilość punktów uzyskana spośród rozpatrywanych ofert

4. Kryterium estetyka i walory wizualne projektu zabudowy - 20% (KE) będzie
oceniane w oparciu o dołączony do oferty projekt i opis zabudowy powierzchni
wystawienniczej, przy czym każda z osób wchodzących w skład Komisji
Przetargowej, z wyłączeniem jej Sekretarza i jego Zastępcy, może przyznać
od 1 (minimum) do 20 punktów (maksimum).
Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie indywidualnej merytorycznej oceny
punktowej estetyki i walorów wizualnych projektu zabudowy powierzchni
w ramach której oceniane będą obszary takie jak:
1) wygląd – estetyka kolorystyczna elementów zabudowy, rozmieszczanie
elementów graficznych i logotypów, spójność koncepcji wizualnej
(od 1 do 13 pkt),
2) oryginalność zabudowy powierzchni (od 1 do 12 pkt).
Do obliczeń przyjmowana będzie suma punktów przyznanych danej ofercie
przez poszczególne oceniające osoby. Liczba punktów w tym kryterium (KE)
zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
Ilość punktów uzyskana przez ocenianą ofertę

KE = -------------------------------------------------------------------------- x 20
Najwyższa ilość punktów uzyskana spośród rozpatrywanych ofert

5. Oceny będą zaokrąglane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
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6. Ogólna ocena danej oferty zostanie obliczona wg następującego wzoru:
W=KC + KF + KE.
7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną
liczbę punktów w ww. kryteriach.

IX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Cena oferty powinna zawierać wszystkie elementy cenotwórcze wynikające
z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich, przy czym wszystkie zawarte
w ofercie ceny (jednostkowe i łączne) są cenami w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1
i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług
(Dz. U. z 2014 r. poz. 915 z późn. zm.).
3. Cenę oferty stanowić będzie cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia,
zgodnie z formularzem ofertowym.
4. Wykonawca oblicza cenę brutto oferty (z VAT) i wpisuje ją w formularzu oferty.
5. Cena ta będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
6. Stawka podatku VAT musi zostać określona zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r.
podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).
X. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej
wartości zamówienia brutto.
2. Zabezpieczenie należy wnieść przed zawarciem umowy, najpóźniej w dniu
zawarcia umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w pieniądzu,
poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej (stanowiących zobowiązanie pieniężne), gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty,
o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1804).
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w formach
określonych w art. 148 ust. 2 ustawy.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie gwarancji
lub poręczenia winno być bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze
pisemne żądanie.
6. Zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji lub poręczenia musi spełniać
warunki zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu i Wykonawca nie może
w żaden sposób (np. żądaniem dodatkowych dokumentów, stawianiem
dodatkowych warunków) ograniczać prawa Zamawiającego do dysponowania
zabezpieczeniem w okolicznościach wymienionych w umowie.
Należy
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uwzględnić, że z dniem 1 września 2017 r. następcą prawnym ARR jest Krajowy
Ośrodek
Wsparcia
Rolnictwa,
adres:
ul.
Karolkowa
30,
01-207 Warszawa.
XI. DODATKOWE INFORMACJE
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji z Wykonawcami
niepodlegającym wykluczeniu, którzy złożyli niepodlegające odrzuceniu oferty,
w zakresie szczegółów wykonania usługi oraz ewentualnie wysokości ceny
w zakresie jej zmniejszenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania
Wykonawców do wyjaśnienia treści złożonej oferty.
2. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni - bieg
ww. terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu złożenia oferty.
3. Agencja Rynku Rolnego zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego
postępowania na każdym jego etapie – bez podawania przyczyn.
4. Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami
pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Agencji Rynku Rolnego w związku
z niniejszym zapytaniem ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich
kosztów i ewentualnych szkód, w szczególności w przypadku unieważnienia ARR
niniejszego postępowania na każdym jego etapie lub wyboru innego Wykonawcy.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Agencja Rynku Rolnego zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród
najkorzystniejszych ofert, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana
jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy o realizację przedmiotu
niniejszego zamówienia.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści
Zapytania wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynął po upływie terminu
składania wniosku, o którym mowa w ust. 7, lub dotyczy już udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania.
9. Zamawiający bez rozpoznania może pozostawić również wniosek Wykonawców,
w których Wykonawcy będą zwracali się do Zamawiającego w innym celu
niż wyjaśnienie.
10. Jeżeli zaoferowana cena będzie wydawała się rażąco niska w stosunku
do przedmiotu zamówienia i budziła wątpliwości Zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający
zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących
wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny
lub kosztu będzie spoczywać na Wykonawcy.
11. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień
lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi,
że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
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12. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, a w przypadku dokumentów
potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu ich wyjaśnienia
lub poprawienia, lub uzupełnienia.
13. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający:
1) poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, jeżeli Wykonawca
na wezwanie Zamawiającego i w terminie przez niego wyznaczonym
nie wniesie sprzeciwu wobec czynności poprawienia jego oferty;
2) jeżeli nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi
na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, spośród tych
ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli nie będzie to możliwe,
ponieważ oferty te zawierają taką samą cenę, Zamawiający wezwie
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez zamawiającego ofert dodatkowych.
14. Wykonawcy zostaną poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą
elektroniczną (e-mail).
15. Informacja o wyniku postępowania zostanie również umieszczona na stronie
internetowej Agencji Rynku Rolnego oraz na stronie internetowej
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Aleksandra Fórmaniak, e-mail: a.formaniak@arr.gov.pl
Alicja Kosiak, e-mail: a.kosiak@arr.gov.pl
XII. ZAŁĄCZNIKI
1. Wzór formularza ofertowego;
2. Istotne Postanowienia Umowy wraz z załącznikami;
3. Oświadczenie Wykonawcy.
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