Węgorzewo, dnia 23.10.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NR 1/RPO 1.4.4/NORTHMAN
Zamawiający NORTHMAN Krzysztof Stępniak z siedzibą w Węgorzewie (11-600) przy
ul. Przemysłowej 10 zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę wykonania projektu flybridge do
łodzi motorowej realizowaną w ramach poddziałania 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w związku z realizacją umowy
o dofinansowanie nr RPWM.01.04.04-28-0040/18-00 dla projektu pn. Internacjonalizacja działalności
stoczni jachtowej NORTHMAN Krzysztof Stępniak.
Procedura zamówienia prowadzona jest z zachowaniem zasady konkurencyjności zgodnie
z rozdziałem 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014 – 2020 (MIiR/2014-2020/12(4)) z 22 sierpnia 2019 r. oraz w oparciu o art. 701 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
I. Zamawiający:
NORTHMAN Krzysztof Stępniak
ul. Przemysłowa 10, 11-600 Węgorzewo
NIP: 845-100-69-54
Tel. (87) 427 03 00
e-mail: projekty_ue@northman.pl
http://www.northman.pl
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania projektu górnego pokładu z przestrzenią
rekreacyjną dla załogi oraz stanowiskiem sternika, tzw. flybridge’a, do jachtu motorowego
Northman 1200.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
flybridge’a, w pełni zgodnej ze sztuką projektową, spełniającą wszelkie wymagane normy oraz
zawierającej przede wszystkim stylizację oraz projekt zewnętrzny jachtu wraz z:
 modelem 3D kompletnego flybridge’a,
 plikami 3D modeli do frezowania,
 rozkładem urządzeń i osprzętu pokładowego flybridge’a,
 lukiem pokładowym wentylacji pokładu górnego,
 planami laminowania elementów laminatowych flybridge’a,
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listą rysunków 2D: plan generalny, przekroje, dekoracje/detale stylistyczne, rzuty (rendery)
zewnętrzne z różnej perspektywy (także do celów marketingowych).
2. Kompletny projekt należy dostarczyć w wersji cyfrowej na nośniku CD lub pendrivie.
3. Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu potwierdza, że projekt będzie
wynikiem jego samodzielnej i oryginalnej twórczości oraz zapewnia, że przysługuje mu
całość praw autorskich do projektu, prawa te nie są w jakikolwiek sposób obciążone na
rzecz osób trzecich, a korzystanie z projektu nie będzie naruszać praw innych osób, w tym
praw osobistych osób fizycznych lub osób prawnych, a także że projekt będzie nowy i
oryginalny nigdzie wcześniej niepublikowany i oferowany, opracowany wyłącznie w
uzgodnieniu i na potrzeby Zamawiającego.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w części lub całości zapytania
ofertowego w dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
7. Po wybraniu oferty oraz podpisaniu umowy z Wykonawcą Zamawiający udostępni mu bazę
wymiarową odniesienia do istniejącego hardtopu na nośniku cyfrowym.
8. Wspólny słownik zamówień: CPV 71000000-8 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne
i kontrolne, 34520000-8 – Łodzie.
9. Zamawiający udziela przedmiotowego zamówienia z zachowaniem zasady jawności,
konkurencyjności oraz równego traktowania Wykonawców i upublicznia jego treść na swojej
stronie internetowej http://www.northman.pl oraz w serwisie Baza Konkurencyjności pod
adresem http://bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl
III. Termin wykonania zamówienia:
Do 60 dni od dnia podpisania umowy przez obie strony, rozumiany jako dzień podpisania protokołu
zdawczo-odbiorczego dostarczonego i odebranego bez zastrzeżeń przedmiotu umowy.
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia może wziąć udział Wykonawca, który:
 posiada niezbędne uprawnienia do wykonania zamówienia,
 dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia,
 wykaże się doświadczeniem w projektowaniu przynajmniej 4 jachtów kategorii projektowej B
i C, których produkcja seryjna w latach 2015-2019 wyniosła nie mniej niż 100 szt. (dla
każdego projektu).
2. Zamawiający wykluczy Wykonawców powiązanych z nim osobowo i kapitałowo. 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ PO,
− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
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−

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.
3. Wykonawca powinien potwierdzić spełnienie ww. warunków składając stosowne oświadczenia
stanowiące załączniki nr 2 i 3 do niniejszego zapytania.
V. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zarówno samodzielnie jak i jako członek konsorcjum.
2. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oferty i przystąpieniem do udziału w postępowaniu
ponosi Wykonawca.
3. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego.
4. Oferta powinna być sporządzona na piśmie, w jednym egzemplarzu, w języku polskim, opatrzona
pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres siedziby Wykonawcy, numer
telefonu, numer NIP oraz być podpisana czytelnie przez Wykonawcę lub osobę przez niego
upoważnioną.
5. Wykonawca w treści oferty powinien określić cenę netto, brutto oraz podać wartość podatku VAT
w PLN (złotych polskich) z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Za naliczenie prawidłowej
stawki VAT odpowiedzialny jest Wykonawca.
6. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1) podpisane oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych stanowiące załącznik nr
2 do zapytania ofertowego,
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 3 do
zapytania ofertowego,
3) pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeśli z załączonych dokumentów nie wynika
upoważnienie do reprezentacji Wykonawcy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wszystkich powyższych danych ze stanem
faktycznym, a Wykonawca, składając ofertę, wyraża zgodę na takie sprawdzenie.
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
9. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
VI. Przesłanki odrzucenia oferty
1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1)
jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
2)
została złożona przez podmiot:
− niespełniający warunków udziału w postępowaniu,
− powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w rozumieniu pkt. 3 rozdział 6.5.2
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014 – 2020,
3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym,
4) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
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5)

zawiera rażąco niską cenę, a Wykonawca nie złożył wyjaśnień na wezwanie Zamawiającego w
określonym czasie,
6) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
2. Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub
kapitałowo z osobą, o której mowa w części IV zapytania, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału
w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru przez Zamawiającego Wykonawcy danego zadania
ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.
VII. Miejsce oraz termin składania ofert
Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z
dopiskiem „Oferta na zapytanie ofertowe nr 1/RPO 1.4.4/NORTHMAN na wykonanie projektu
flybridge’a do łodzi motorowej” osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej/kuriera w siedzibie
firmy NORTHMAN Krzysztof Stępniak pod adresem: ul. Przemysłowa 10, 11-600 Węgorzewo do dnia
31.10.2019 r. do godziny 12:00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do biura Zamawiającego.
Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.
VIII. Kontakt z Zamawiającym
1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami jest Anna
Polonis, tel.: +48 87 427 03 00, e-mail: projekty_ue@northman.pl
2. Wszelkie pytania oraz uwagi dotyczące treści przedmiotowego postępowania należy przesyłać
drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ust. 1.
3. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia, zmiany, w tym także zmiany terminów, a także pytania
Wykonawców wraz z wyjaśnieniami po opublikowaniu ich w Bazie Konkurencyjności oraz na
stronie internetowej Zamawiającego stają się integralną częścią niniejszego zapytania i będą
wiążące przy składaniu i rozpatrywaniu ofert.
IX. Ocena ofert
1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie
dołączonego do oferty oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr
3 do niniejszego zapytania).
2. Po weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona oceny
formalnej złożonych ofert pod kontem kompletności złożonej oferty. Oferta niezgodna z
zapytaniem ofertowym podlega odrzuceniu.
3. Po weryfikacji formalnej Zamawiający przystąpi do wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie
poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.
4. Oferty zostaną ocenione wg punktacji od 1 do 100, w sposób następujący:
1) całościowa cena brutto [waga 85%], punktacja od 0 do 85 pkt., w cenie należy uwzględnić
wszystkie koszty wykonania zlecenia;
metodologia obliczania pkt. ceny: (cena najniższa /cena oferty badanej) x 85 pkt.
2) termin realizacji – 15 pkt.
Zamawiający wyznacza najdłuższy czas na realizację zamówienia do 60 dni od dnia podpisania
umowy przez obie strony.
− realizacja do 40 dni – 15 punktów,
− powyżej 40 dni – 0 punktów.
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Wymagane jest podanie w formularzu ofertowym terminu realizacji w dniach.
4. Po ustaleniu punktów w poszczególnych kryteriach nastąpi ich zsumowanie. Zostanie wybrana
oferta o najwyższej liczbie punktów.
5. Jeżeli wybór najkorzystniejszej oferty nie będzie możliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
uzyskają taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybiera spośród tych ofert tę z najniższą ceną.
Jeśli zostały złożone oferty z taką samą ceną Zamawiający wzywa Wykonawców, których te oferty
dotyczą, do złożenia w określonym przez Zamawiającego terminie ofert dodatkowych.
X.

Dodatkowe informacje

1.

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania
ofert,
2) ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny,
3) negocjacji warunków zamówienia (po wyborze Wykonawcy).
Cena może być uznana za rażąco niską, kiedy będzie odbiegać od pozostałych cen o minimum
30%.
W toku oceny ofert Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, zwróci
się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty
mających wpływ na wysokość ceny.
Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonania poprawek, inne omyłki polegające na
niezgodności oferty z warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
Wykonawca, którego oferta została poprawiona zostanie niezwłocznie o tym fakcie
zawiadomiony przez Zamawiającego.
W prowadzonym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1986).
W kwestiach nieuregulowanych treścią niniejszego zapytania ofertowego znajdują zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025) oraz zapisy Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 (MIiR/20142020/12(4)) z 22 sierpnia 2019 r.
Zamawiający rozstrzygnie przedmiotowe postępowanie do 5 dni roboczych po upływie terminu
składania ofert i niezwłocznie poinformuje za pośrednictwem poczty elektronicznej wszystkich
Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu o wyborze najkorzystniejszej oferty,
a także opublikuje stosowne zawiadomienie o wyniku postępowania na stronie Bazy
Konkurencyjności oraz własnej stronie internetowej.
O terminie oraz miejscu podpisania przedmiotowej umowy Zamawiający poinformuje
wybranego Wykonawcę w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania i wyboru
najkorzystniejszej oferty.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

XI. Unieważnienie postępowania lub odstąpienie od zawarcia umowy
1.

Zamawiający unieważni postępowanie w następujących przypadkach:
1) gdy nie wpłynęła żadna ważna oferta,
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2)

2.
3.

4.

gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia,
3) gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja przedmiotu
zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej
przewidzieć,
4) gdy dokona się formalno-prawnych zmian projektu, w ramach którego udzielono
przedmiotowego zamówienia, co uniemożliwia realizację i/lub sfinansowanie przedmiotu
zamówienia przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie także prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.
W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania oraz
nie jest zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Wykonawcę w
związku z udziałem w postępowaniu ofertowym.
Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy w następujących przypadkach:
1) wystąpienia okoliczności powodujących, że koszt realizacji inwestycji ulega znacznemu
zwiększeniu powodującemu niemożliwość sfinansowania zamówienia,
2) powzięcia informacji przez Zamawiającego, że Wykonawca w celu uzyskania zamówienia
posługiwał się nieprawdziwymi danymi,
3) utracie dofinansowania na realizację projektu, w ramach którego Zamawiający udziela
przedmiotowego zamówienia.

XII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia
1. Strony ustalają rodzaj wynagrodzenia ryczałtowego.
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zaliczki lub płatności częściowej na
realizację przedmiotu umowy.
3. Protokół odbioru końcowego zostanie sporządzony i podpisany przez obie strony jeśli Wykonawca
dostarczy przedmiot umowy w terminie, o którym mowa w § … niniejszej umowy, a Zamawiający
zatwierdzi zgodność parametrów dostarczonego przedmiotu umowy ze złożoną przez Wykonawcę
ofertą.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% ceny umownej brutto ustalonej
w § … niniejszej umowy w razie odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania pracy określonej § …
niniejszej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny umownej brutto
ustalonej w § … niniejszej umowy w razie odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania pracy z
powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
6. Zamawiający naliczy kary umowne:
1) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% ceny umownej brutto za każdy dzień
opóźnienia;
2) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,3 % ceny umownej brutto
za każdy dzień opóźnienia.
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7. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego kwoty kar
umownych na zasadach ogólnych.
8. Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z faktury Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża
zgodę.
XIII. Przesłanki do zmiany lub rozwiązania umowy
1. Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązania umowy w przypadku:
1) rozwiązania umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą,
2) zaistnienia sytuacji niezależnych od Zamawiającego uniemożliwiających sfinansowanie
przedmiotu umowy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na żądanie Zamawiającego lub z przyczyn
niezależnych lub usprawiedliwionych przez Wykonawcę,
2) zmniejszenia kwoty wynagrodzenia w przypadku odstąpienia Zamawiającego od części zakresu
przedmiotu zamówienia,
3) zmian w infrastrukturze Zamawiającego,
4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację
przedmiotu umowy,
5) zaistnienia okoliczności spowodowane czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa,
nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na realizację
postanowień umowy,
6) ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
7) aktualizacji danych Wykonawcy lub Zamawiającego poprzez zmianę nazwy firmy, zmianę
adresu siedziby czy zmianę formy prawnej.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian na drodze aneksu do umowy w
trakcie realizacji zamówienia takich jak: wprowadzanie zmian parametrów/ilości i zakresu
projektu, jeśli będzie o konieczne dla osiągnięcia celu projektu lub spowodowane specyfiką
procesu produkcyjnego, przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia z uwagi na
konieczność wprowadzenia zmian parametrów/ilości i rozszerzenia zakresu projektu, przesunięcia
terminu wykonania przedmiotu zamówienia dla Wykonawcy w przypadku wydłużenia okresu
realizacji projektu.

XIV. Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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”, informuje
się, że:
▪ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający.
▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
przeprowadzenia przedmiotowego postępowania z zachowaniem zasady konkurencyjności
zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
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▪

▪

▪
▪

▪

na lata 2014 – 2020” (MIiR/2014-2020/12(4)) z 22 sierpnia 2019 r. oraz w oparciu o art. 701
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w związku ze stosowaniem przez Zamawiającego zapisów
„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 –
2020”.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres
niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż przez cały okres trwałości projektu
wynikający z umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.04.04-28-0040/18-00;
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
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;
− 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.
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. b i c
RODO.

XV. Załączniki
1.

Wzór formularza oferty

2.

Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym

3.

Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/RPO 1.4.4/NORTHMAN

pieczątka firmowa Wykonawcy
tel. ……………………………………..
e-mail: …………………………………….

OFERTA
Ja,

niżej

podpisany/-a

…...........................................................

działając

w imieniu1..................................................i na rzecz2 ........................................................... z siedzibą 3
............................................

zarejestrowaną4

w

........................................................

NIP

..................................... REGON .......................................... w nawiązaniu do zapytania ofertowego na
usługę wykonania projektu flybridge do łodzi motorowej realizowanego w ramach poddziałania
1.4.4 Internacjonalizacja MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego w związku z realizacją umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.04.04-28-0040/18-00 dla
projektu pn. Internacjonalizacja działalności stoczni jachtowej NORTHMAN Krzysztof Stępniak
składam niniejszą ofertę.
Składając ofertę w niniejszym postępowaniu potwierdzam, że projekt będzie wynikiem mojej
samodzielnej i oryginalnej twórczości oraz zapewniam, że przysługuje mi całość praw autorskich do
projektu, prawa te nie są w jakikolwiek sposób obciążone na rzecz osób trzecich, a korzystanie z
projektu nie będzie naruszać praw innych osób, w tym praw osobistych osób fizycznych lub osób
prawnych. Ponadto oświadczam, że projekt będzie nowy i oryginalny nigdzie wcześniej
niepublikowany i oferowany, opracowany wyłącznie w uzgodnieniu i na potrzeby Zamawiającego.

Oferuję realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym za łączną cenę
………………..………… PLN brutto / ………………………… PLN netto, w tym kwota podatku VAT:
………………………… PLN.
Podana w ofercie cena nie będzie podlegała zmianie i waloryzacji. Podana cena zawiera wszystkie
koszty prac i materiałów koniecznych do prawidłowego zrealizowania zamówienia.
Oferuję realizację zamówienia w terminie …… dni od dnia podpisania umowy.

1

Należy określić w czyim imieniu składana jest oferta (np. we własnym, konsorcjum czy spółki)
Podać pełną nazwę firmy.
3
Podać pełny adres siedziby firmy
4
CEIDG / KRS
2
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Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania
ofert.
W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach określonych
w zapytaniu ofertowym oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną jej część są:
1.

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym

2.

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

3.

……………………………………………………………………………………………………………………..

Składam ofertę wraz z załącznikami na ...... kolejno ponumerowanych stronach.

............................, dnia .................

....................................................................
podpis

Wykonawcy

lub

upoważnionego

przedstawiciela
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/RPO 1.4.4/NORTHMAN

pieczątka firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo i kapitałowo z Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w
jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy, a w szczególności:
−

nie uczestniczę w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

−

nie posiadam co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

−

nie pełnię funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,

−

nie pozostaję z nimi 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.

............................, dnia .................

....................................................................
podpis

Wykonawcy

lub

upoważnionego

przedstawiciela
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/RPO 1.4.4/NORTHMAN

pieczątka firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU
Oświadczam/-y, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, tj.:


posiadam/-y niezbędne uprawnienia do wykonania zamówienia,



dysponuję/-my

odpowiednim

potencjałem

technicznym

niezbędnym

do

realizacji

zamówienia oraz


posiadam/-y doświadczenie w projektowaniu jachtów kategorii projektowej B i C, których
produkcja seryjna w latach 2015-2019 wyniosła nie mniej niż 100 szt. (dla każdego projektu).

Wykaz zrealizowanych projektów jachtów kategorii projektowej B i C wdrożonych do produkcji
seryjnej w latach 2015-2019:

L.p.

Nazwa i model jachtu

Kategoria
jachtu

Liczba
wyprodukowanych
jednostek

Lata produkcji

1.
2.
3.
4.

............................, dnia .................

....................................................................
podpis

Wykonawcy

lub

upoważnionego

przedstawiciela
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