Oznaczenie sprawy: nr 01/POWR./SI/1-7/2021
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/POWR./SI/1-7/2021
Postępowanie na usługę: wdrożenia Systemu informatycznego.
Zamawiający:

Europejska Uczelni Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta
Schumana, 26-600 Radom, ul. Wodna 13/21,
strona: www.eust.pl, e-mail: projekt@eust.pl
godziny urzędowania: 8:00 ÷ 15:00.

Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) – zwanej dalej ustawą oraz zgodnie
z obowiązującym Regulaminem zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 30 000
euro – Zarządzenie Nr 1/01/R/2021 Rektora Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej im.
Roberta Schumana z dnia 02.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów udzielania
zamówień publicznych w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej im. Roberta Schumana.

I.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie Systemu informatycznego, w szczególności:
1) udzielenie bezterminowej licencji na korzystanie z poszczególnych modułów Systemu,
2) wdrożenie modułów Systemu,
3) organizacja i realizacja szkoleń z obsługi modułów Systemu.
Funkcjonalność Systemu informatycznego, stanowiącego przedmiot zamówienia, obejmuje moduły:
a) Platformę edukacyjną,
b) Serwisu Biura Karier,
c) System dziekanatowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
Przedmiot zamówienia według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
72000000-5 – Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i
wsparcia
72211000-7 – Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika
72415000-2 – Usługi hostingowe dla stron WWW
79632000-3 – Szkolenie pracowników
80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe
Zamówienie będzie realizowane w okresie od daty podpisania umowy do dnia 31.10.2023 roku.
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Harmonogram ramowy:
1) Udostępnienie pilotażowej wersji Systemu w chmurze – do 1 miesiąca od dnia podpisania
umowy,
2) Udzielenie bezterminowej licencji Systemu – do 1 miesiąca od dnia podpisania umowy,
3) Uruchomienie Systemu – od 8 miesięcy od dnia podpisania umowy,
4) Realizacja szkoleń z zakresu użytkowania Systemu – do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Szczegółowy harmonogram zostanie ustalony przez Strony po podpisaniu Umowy.

II.

Warunki ogólne zapytania ofertowego

1. Niniejsze Zapytanie ofertowe jest skierowane do osób prawnych oraz do osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
3. Zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zapytanie ofertowe nie jest procedowane na
podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez
zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w częściach.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert przez Wykonawców działających w ramach
konsorcjum.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzania całości zamówienia podwykonawcom.
8. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą
konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

III.

Wymagania dotyczące Wykonawców

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym
okresie:
a) wykonali należycie co najmniej trzy (3) usługi polegające na dostawie i wdrożeniu
systemu informatycznego dla uczelni wyższych działających na podstawie ustawy z
dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, obejmujących
funkcjonalności związane z co najmniej dwoma spośród trzech następujących
systemów informatycznych: Platforma edukacyjna, Serwis Biura Karier, System
dziekanatowy, przy czym wartość usługi w części dotyczącej dostarczenia
oprogramowania (z wyłączeniem sprzętu informatycznego i oprogramowania
systemowego) była nie mniejsza niż 1 000 000,00 zł brutto każda.
b) wykonali należycie trzy (3) usługi obejmujące udostępnienie systemu
informatycznego będącego przedmiotem niniejszego postępowania dla uczelni
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wyższych działających na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce w oparciu o centrum przetwarzania danych/chmurę
publiczną zapewnioną przez Wykonawcę, o wartości każdej z usług nie mniejszej niż 1
000 000,00 zł brutto.
3) Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym przez co należy rozumieć, że
dysponuje w składzie zespołu projektowego, wyznaczonego do realizacji niniejszego zamówienia
co najmniej:
a) Zarządzającym usługą, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadającym:
 co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie kierowania projektami
informatycznymi;
 ukończone studia wyższe w zakresie informatyki, zarządzania, ekonomii lub
pokrewnych;
 doświadczenie w kierowaniu minimum trzema projektami, przy czym:
• wartość każdego z projektu na system informatyczny (z wyłączeniem
sprzętu i innych elementów) była nie mniejsza niż 1 000 000,00 zł
brutto;
• każdy projekt obejmował dostawę systemu informatycznego
będącego przedmiotem niniejszego postępowania dla uczelni
wyższych, działających na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
• co najmniej 1 projekt obejmował udostępnienie oferowanego
systemu informatycznego w oparciu o centrum przetwarzania
danych/chmurę publiczną zapewnioną przez Wykonawcę o wartości
projektu nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto.
 certyfikat zarządzania projektami np. PMI, PRINCE2 lub równoważny;
 certyfikat potwierdzający znajomość rozwiązania, które dotyczy projektu/ów
obejmujących wdrożenie oferowanego systemu na poziomie co najmniej
podstawowym wydany przez producenta dostarczanego oprogramowania;
 biegłą znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodne
porozumiewanie się w mowie i piśmie.
b) Zespołem wdrażającym w składzie:
 co najmniej dwie osoby pełniące rolę wdrożeniowca, posiadające:
• doświadczenie w minimum trzech projektach w roli wdrożeniowca,
przy czym:
o wartość każdego z projektu na system informatyczny (z
wyłączeniem sprzętu i innych elementów) była nie mniejsza
niż 1 000 000,00 zł brutto;
o każdy projekt obejmował dostawę systemu informatycznego
będącego przedmiotem niniejszego postępowania dla
uczelni wyższych, działających na podstawie ustawy z dnia 20
lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
o co najmniej 1 projekt obejmował udostępnienie
oferowanego systemu informatycznego w oparciu o centrum
przetwarzania danych/chmurę publiczną zapewnioną przez
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Wykonawcę o wartości projektu nie mniejszej niż
1 000 000,00 zł brutto.
• certyfikat potwierdzający znajomość rozwiązania, które dotyczy
projektu/ów obejmujących wdrożenie oferowanego systemu na
poziomie eksperckim wydany przez producenta dostarczanego
oprogramowania;
• biegłą znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym
swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie.
co najmniej dwie osoby pełniące rolę programisty, posiadające:
• udział jako programista w minimum trzech projektach w roli
programisty, przy czym:
o wartość każdego z projektu na system informatyczny (z
wyłączeniem sprzętu i innych elementów) była nie mniejsza
niż 1 000 000,00 zł brutto;
o każdy projekt obejmował dostawę systemu informatycznego
będącego przedmiotem niniejszego postępowania dla
uczelni wyższych, działających na podstawie ustawy z dnia 20
lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
o co najmniej 1 projekt obejmował udostępnienie
oferowanego systemu informatycznego w oparciu o centrum
przetwarzania danych/chmurę publiczną zapewnioną przez
Wykonawcę o wartości projektu nie mniejszej niż
1 000 000,00 zł brutto.
• doświadczenie w dostosowaniu i wytwarzaniu oprogramowania na
specyficzne potrzeby Klienta;
• certyfikat potwierdzający znajomość rozwiązania, które dotyczy
projektu/ów obejmujących wdrożenie oferowanego systemu na
poziomie eksperckim wydany przez producenta dostarczanego
oprogramowania.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki
określone w ust. 1 pkt 2) Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli co najmniej jeden
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże samodzielne
spełnianie tego warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza łączenia (sumowania)
doświadczenia zdobytego osobno przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
3. W przypadku gdy wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego warunku określonego w ust. 1 pkt 2) polega na zdolnościach zawodowych innych
podmiotów, Zamawiający uzna, warunek został spełniony, jeżeli co najmniej jeden z tych
podmiotów wykaże samodzielne spełnianie tego warunku. Zamawiający tym samym nie
dopuszcza łączenia (sumowania) doświadczenia zdobytego osobno przez każdy z podmiotów, na
których zdolnościach zawodowych polega wykonawca.
4. W przypadku, w którym Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie miał rzeczywisty
dostęp do zasobów tych podmiotów w zakresie niezbędnym do należytego wykonania zamówienia,
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego Projektu p.t. „Europejska Uczelnia Społeczno- Techniczna w Radomiu dostępna dla osób
z niepełnosprawnościami” nr umowy POWR.03.05.00-00-A070/20-00 z dnia 30.11.2020r.

Strona 4 z 12

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z treści zobowiązania innego podmiotu
(lub innego dokumentu) powinien wynikać:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
5. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach
niż polska (PLN), wartości wyrażone w innych walutach zostaną przeliczone przez Zamawiającego
wg odpowiednio Tabeli A lub Tabeli B kursów średnich walut obcych Narodowego Banku
Polskiego aktualnej na dzień publikacji niniejszego Zapytania
6. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków określonych w Zapytaniu
ofertowym na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w Rozdziale VI.

IV. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i
ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:
Lp.

1)

Maksymalna
liczba punktów
(waga)

Kryterium

1.

Cena

50

2.

Poziom gotowości systemu

40

3.

Termin udostępnienia pilotażowej wersji systemu

10

W ramach kryterium „Cena” oferta może otrzymać do 50 pkt. Najwyższą liczbę punktów
otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę, a każda następna według poniższego wzoru:
cena oferty z najniższą ceną
liczba punktów oferty ocenianej = ------------------------------------------------- x 50 pkt
cena oferty ocenianej

2) W kryterium „Poziom gotowości systemu” Zamawiający będzie przyznawał punkty w następujący
sposób:
a) 40 punktów uzyska oferta Wykonawcy, który zaproponuje system z gotowymi
funkcjonalnościami na dzień składania oferty w liczbie 523,
b) 30 punktów uzyska oferta Wykonawcy, który zaproponuje system z gotowymi
funkcjonalnościami na dzień składania oferty w liczbie od 488 do 522,
c) 20 punktów uzyska oferta Wykonawcy, który zaproponuje system z gotowymi
funkcjonalnościami na dzień składania oferty w liczbie od 453 do 487,
d) 10 punktów uzyska oferta Wykonawcy, który zaproponuje system z gotowymi
funkcjonalnościami na dzień składania oferty w liczbie od 418 do 452,
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e) 0 punktów uzyska oferta Wykonawcy, który zaproponuje system z gotowymi
funkcjonalnościami na dzień składania oferty w liczbie od 383 do 417,
Oferty spełniające poniżej 383 gotowych funkcjonalności na dzień składania oferty będą
podlegać odrzuceniu.
Weryfikacja poziomu gotowości systemu realizowana będzie zgodnie z pkt 4 Rozdziału V
Zapytania ofertowego – Zasady weryfikacji zadeklarowanych funkcjonalności oraz Załącznikiem
nr 6.
3) W kryterium „Termin udostępnienia pilotażowej wersji systemu” Zamawiający będzie
przyznawał dodatkowe punkty za termin udostępnienia pilotażowej wersji systemu realizującej
funkcjonalności zadeklarowane w ofercie jako gotowe zgodnie z Załącznikiem 6. Najwyższą
liczbę punktów (10 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje udostępnienie
pilotażowej wersji systemu w terminie do 14 dni włącznie od daty podpisania umowy. 0
punktów uzyska oferta Wykonawcy, który udostępni pilotażową wersję systemu w terminie: od
15 dni od daty podpisania umowy do 30 dni włącznie od daty podpisania umowy.
Termin udostępnienia wersji pilotażowej systemu nie może być dłuższy niż 30 dni.
4) Zasady weryfikacji zaproponowanych funkcjonalności:
a) Wykonawca w Tabeli w kolumnie: „Czy system spełnia wymaganie? Tak / Nie” w Załączniku
nr 6 do Zapytania wskazuje, które funkcjonalności oferowanego systemu spełniają
wymagania Zamawiającego na dzień składania oferty.
b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji wszystkich funkcjonalności, które zostały
zadeklarowane jako gotowe – spełniające wymagania Zamawiającego, na dzień składania
oferty. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o weryfikacji zadeklarowanych
funkcjonalności, Zamawiający dokona weryfikacji funkcjonalności oznaczonej jako „S” w
załączniku nr 6 na podstawie próbki i scenariuszy załączonych do oferty. Dla pozostałych
funkcjonalności zadeklarowanych jako gotowe na dzień składania ofert w załączniku nr 6
Zamawiający przewiduje weryfikację w oparciu o prezentację przeprowadzoną przez
Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego.
c) Wykonawcy zostaną zawiadomieni w terminie 48 godzin przed datą prezentacji. Wykonawca
przeprowadzi prezentację w oparciu o próbkę udostępnioną Zamawiającemu wraz z ofertą.
Oferta Wykonawcy, który nie stawi się na prezentację lub prezentowany system nie będzie
spełniał zadeklarowanych wymagań, będzie podlegała odrzuceniu.
Zamawiający zastrzega, że przeprowadzenie prezentacji jest uprawnieniem, a nie
obowiązkiem Zamawiającego.
d) W przypadku niezgodności oferowanych gotowych funkcjonalności z wymaganiami
Zamawiającego opisanymi w Załączniku nr 6 oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
5) W każdym z kryteriów ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.
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V. Zawartość oferty
1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu
ofertowym, w języku polskim i w formie pisemnej.
2. Zaleca się przygotowanie oferty zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego
Zapytania – Formularz ofertowy.
W Formularzu ofertowym Wykonawca poda:
1) cenę za wykonanie usługi.
2) termin udostępnienia pilotażowej wersji Systemu,
3) liczbę gotowych funkcjonalności Systemu.
3. Wraz z ofertą Wykonawca złoży:
1) Wykaz osób, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale IV ust. 1 pkt 3 lit. a) – b),
którzy będą odpowiedzialni za realizację zamówienia (według wzoru, który stanowi
Załącznik nr 3);
2) Wykaz usług zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale IV ust. 1 pkt 2 lit. a) – b)
(według wzoru, który stanowi Załącznik nr 4);
3) Oświadczenie o innych podmiotach, na zasoby których Wykonawca powołuje się w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz stosownymi informacjami o
tym, których warunków dotyczą udostępniane przez inne podmioty zasoby;
4) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, którego wzór określa
Załącznik nr 5;
5) Wypełniony Załącznik nr 6 wraz Tabelą zawierającą posiadane gotowe funkcjonalności
systemu, według opisu określonego w Załączniku nr 6.
Oferent wraz z ofertą udostępni Zamawiającemu próbkę oferowanego systemu składającą
się ze wszystkich funkcjonalności zadeklarowanych jako gotowe na dzień składania oferty w
Załączniku nr 6. Próbka musi być udostępniona w chmurze Wykonawcy. Wykonawca wraz z
ofertą musi przekazać dane dostępowe do próbki. Oferta Wykonawcy, który nie udostępni
próbki, udostępniona próbka będzie niedostępna dla Zamawiającego lub udostępniona
próbka nie będzie obejmowała wszystkich zadeklarowanych gotowych wymagań, będzie
podlegała odrzuceniu. Próbka dołączona do oferty nie podlega uzupełnieniu;
6) W ramach oferty Wykonawca dostarczy scenariusze instruktażowe do wszystkich wymagań
Zamawiającego oznaczonych jako „S” w kolumnie „Wymaganie objęte przygotowaniem
scenariusza” Załącznika nr 6. Scenariusze powinny zostać przygotowane w taki sposób, aby
Zamawiający mógł nie posiadając znajomości oferowanego systemu przeprowadzić
samodzielnie weryfikację próbki.
W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy scenariuszy instruktażowych potwierdzających
spełnienie każdego z wymagań – oferta podlegać będzie odrzuceniu. Scenariusze dołączone
do oferty nie podlegają uzupełnieniu.
Zamawiający zastrzega, że przeprowadzenie testów jest jego uprawnieniem, a nie
obowiązkiem;
7) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie),
o ile ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale lub w
postaci kopii poświadczonej notarialnie.
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VI. INFORMACJE O WYKLUCZENIU
1. Z postępowania wykluczone będą osoby powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem niniejszego postępowania, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z zapisów
prawa lub nie został określony przez IZ PO;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Brak powiązań Wykonawcy z Zamawiającym będzie weryfikowany na podstawie oświadczenia o
braku powiązań, dołączonego do oferty (zgodnie z Załącznikiem nr 5).

2. Niespełnienie któregokolwiek z warunków, o których mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 1 - 3 stanowi
podstawę do wykluczenia Wykonawcy z postępowania.
3. Brak jakiegokolwiek oświadczenia lub dokumentu wymienionego w Rozdziale VI spowoduje
wykluczenie wykonawcy z ubiegania się o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem dokumentów
wymienionych w Rozdziale VI ust. 3 pkt 3 i 7, w przypadku gdy złożenie tych dokumentów nie jest
wymagane.
4. Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik prowadzonego
postępowania, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania
ofert.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. 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 do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty należy składać w jeden z poniżej określonych sposobów:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. 26-600 Radom ul. Wodna 13/21 lub drogą
pocztową/ kurierem na ww. adres, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
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2.

3.
4.
5.
6.
7.

Oferta na: wdrożenie Systemu informatycznego nr 01/POWR./SI/1-7/2021
Nie otwierać do 27.09. 2021 r., godz. 10:00
Kopertę należy opieczętować i/ lub opisać danymi umożliwiającymi identyfikację Wykonawcy
wraz z danymi teleadresowymi i adresem e-mail. Decyduje data i godzina wpływu oferty do
siedziby Zamawiającego;
drogą mailową na adres: projekt@eust.pl, w tytule wiadomości e-mail wpisując numer
zapytania ofertowego: nr 01/POWR./SI/1-7/2021. Oferty składane drogą elektroniczną
muszą zawierać skany oryginalnych dokumentów. Po wybraniu Wykonawcy, będzie on
zobowiązany do złożenia Zamawiającemu oryginalnych dokumentów przy podpisaniu umowy
na świadczenie usług opisanych w niniejszym zapytaniu.
Decyduje data i godzina wpływu oferty na adres mailowy: projekt@eust.pl
za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności. Decyduje data i godzina wpływu oferty w Bazie
Konkurencyjności.
Wykonawca może sporządzić tylko jedną ofertę cenową (zgodnie ze wzorem Formularza
ofertowego stanowiącym Załącznik nr 2).
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po
upływie terminu składania ofert.
Zamawiający może żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonej
oferty.

IX.

WADIUM
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
2. Wykonawcy przystępujący do zapytania ofertowego zobowiązani są wnieść wadium
w wysokości: 30 000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
3. Wadium może być wniesione w następujących formach:
a. pieniądzu;
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c. gwarancjach bankowych;
d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
e. 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;
4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie
wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za
skuteczne wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał
taki przelew przed upływem terminu składania ofert (tj. przed datą i godziną wyznaczoną do
składania ofert). W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu
zleconego przez Wykonawcę lub dokumentu poświadczającego dokonanie przelewu jest
warunkiem niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego
wniesienia wadium przez Wykonawcę.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego:
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97 1020 4317 0000 5902 0162 9534
Bank PKO BP SA Oddział 1 w Radomiu
Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium. Na poleceniu przelewu powinien być
umieszczony tytuł:
„Wadium do zapytania ofertowego nr 01/POWR./SI/1-7/2021 ”
6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie innej niż w pieniądzu, gwarancja
lub poręczenie powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać
następujące elementy:
a. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy, w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia – co najmniej jednego z
współwykonawców), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub
instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c. kwotę gwarancji,
d. termin ważności gwarancji, obejmujący co najmniej okres związania ofertą,
e. zobowiązanie gwaranta do „zapłacenia kwoty gwarancji w sposób nieodwołalny,
bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego”
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w terminie lub wniesie wadium
w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona.
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu zamawiający zwraca wadium niezwłocznie
po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez wykonawcę.
11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana:
a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w
ofercie;
b. zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.

X.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1. 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
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dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Europejska Uczelnia SpołecznoTechniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, 26-600 Radom, tel.: +48 344 00 55, adres e-mail:
biurorektora@eust.pl;

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

1.6.
1.7.

1.8.

1.9.

z inspektorem ochrony danych osobowych w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej
im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Pani Justyna Wolanin można się skontaktować: adres
e-mail: iodo@eust.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres nie krótszy niż okres
realizacji i utrzymania trwałości efektów projektu, a w przypadku pomocy
publicznej nie krócej niż 10 lat od daty przyznania tej pomocy,
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie 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 (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą
postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz
jego załączników);
− 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 ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− 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. c RODO.
w przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych,
w szczególności osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych
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z wykonaniem umowy, pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą
przetwarzane przez Strony umowy w celu i okresie jej realizacji, a także w celach
związanych z rozliczaniem umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia
i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami
prawa, na podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na
administratora danych przez te przepisy. Dane te nie będą przedmiotem
sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków
przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do państw
trzecich i organizacji międzynarodowych. Mogą one zostać przekazane
podmiotom współpracującym w Uniwersytetem w oparciu o umowy powierzenia
zawarte zgodnie z 28 RODO, m.in. w związku ze wsparciem w zakresie IT, czy
obsługą korespondencji. W pozostałym zakresie zasady i sposób postępowania
z danymi został opisany powyżej.
1.10. Administrator danych zobowiązuje Wykonawcę do poinformowania o zasadach
i sposobie przetwarzania danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane
w realizację umowy.

XI.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA
Szczegółowy opis wymagań – Załącznik nr 1
Formularz ofertowy – Załącznik nr 2
Wykaz osób – Załącznik nr 3
Wykaz usług – Załącznik nr 4
Wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – Załącznik nr 5
Proces weryfikacji funkcjonalności – Załącznik nr 6
Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 7

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego Projektu p.t. „Europejska Uczelnia Społeczno- Techniczna w Radomiu dostępna dla osób
z niepełnosprawnościami” nr umowy POWR.03.05.00-00-A070/20-00 z dnia 30.11.2020r.

Strona 12 z 12

