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 Opole, dnia 09.06.2017 r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
NR 1/RPO.01.01.00-16-0072/16 

 
W związku z realizacją projektu „Badania przemysłowe i prace rozwojowe w firmie 

Weegree Sp. z o.o. Sp. K. nad systemem inteligencji hybrydowej wspierającym 

specjalizacje inteligentne województwa opolskiego.” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 01 Innowacje w 

Gospodarce, Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach (dalej projekt), WEEGREE 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

zaprasza do składania ofert na realizację zadań w charakterze personelu projektu na 

następujących stanowiskach: 

 

▪ Kierownik Prac Badawczych nad Systemem Inteligencji Hybrydowej, 

▪ Zastępca Kierownik Prac Badawczych nad Systemem Inteligencji Hybrydowej, 

▪ Ekspert ds. Automatyki i Robotyki, 

▪ Ekspert ds. Modelów Matematycznych. 

 

Kod i nazwa wspólnego słownika zamówień (CPV):  
73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi 
doradcze 
 

I.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
WEEGREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA 
 
Adres Siedziby: ul. Krakowska 26/1; 45-018 Opole 
NIP: 7543107303 
Strona www: http://www.weegree.com 
Adres e-mail: info@weegree.com 
Telefon: +48 77543 18 52 
 

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA 
Upublicznienie zapytania ofertowego nastąpiło poprzez umieszczenie zapytania na stronie 
internetowej Zamawiającego https://weegree.com/ oraz poprzez wysłanie zapytania do 
trzech potencjalnych wykonawców. 
 

III.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności, o 
której mowa w wytycznych horyzontalnych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej Wytyczne). 
2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015r. Poz. 2164 z późn. zm.) 
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące 
przepisy prawa w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
(Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.). 
 

mailto:info@weegree.com
https://weegree.com/
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IV.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest nabór kadry do celów realizacji zadań w charakterze 
personelu Projektu na następujących stanowiskach z przypisanym zakresem obowiązków 
oraz przewidywanym maksymalnym okresem zatrudnienia: 
Nazwa stanowiska pracy Zakres obowiązków Przewidywany 

maksymalny okres 

zatrudnienia  

w miesiącach 

Kierownik Prac Badawczych nad 

Systemem Inteligencji Hybrydowej, 

▪ Planowanie i prowadzenie prac 
związanych z opracowywaniem i 
wdrażaniem rozwiązań 
innowacyjnych stosowanych w 
firmie. 

▪ Współpracę z producentami i 
dostawcami urządzeń i 
wyposażenia w zakresie 
planowanych i wykorzystywanych 
innowacji technicznych. 

▪ Współpracę z Działem IT i w 
zakresie zagadnień technicznych 
związanych z produktami 
innowacyjnymi. 

▪ Weryfikację i aktualizacja 
dokumentacji technicznej związanej 
z produktami innowacyjnymi. 

▪ Prowadzenie dokumentacji 
związanej z ewidencją, 
przeglądami okresowymi oraz 
serwisem innowacyjnych urządzeń 
i wyposażenia. 

▪ Współpracę i doradztwo techniczne 
dla wszystkich pracowników firmy. 

▪ Realizację prac badawczo-
rozwojowych (B+R). 

▪ Identyfikowanie potrzeb i 
inicjowanie działań B+R. 

▪ Przygotowywanie własnych 
propozycji projektów B+R. 

▪ Opracowywanie sprawozdań, 
raportów i wniosków z 
przeprowadzonych prac. 

▪ Uczestnictwo we wdrażaniu 
nowych rozwiązań wynikających z 
przeprowadzonych prac B+R. 

▪ Zapewnienie doradztwa naukowo-
specjalistycznego. 

21 

Zastępca Kierownik Prac 

Badawczych nad Systemem 

Inteligencji Hybrydowej, 

▪ Realizacja prac badawczo-
rozwojowych (B+R). 

▪ Identyfikowanie potrzeb i 
inicjowanie działań B+R. 

▪ Przygotowywanie własnych 
propozycji projektów B+R. 

▪ Opracowywanie sprawozdań, 
raportów i wniosków z 

21 
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przeprowadzonych prac. 
▪ Uczestnictwo we wdrażaniu 

nowych rozwiązań wynikających z 
przeprowadzonych prac B+R. 

▪ Zapewnienie doradztwa naukowo-
specjalistycznego. 

Ekspert ds. Automatyki i Robotyki, ▪ Realizacja prac badawczo-
rozwojowych (B+R). 

▪ Identyfikowanie potrzeb i 
inicjowanie działań B+R. 

▪ Przygotowywanie własnych 
propozycji projektów B+R. 

▪ Opracowywanie sprawozdań, 
raportów i wniosków z 
przeprowadzonych prac. 

▪ Uczestnictwo we wdrażaniu 
nowych rozwiązań wynikających z 
przeprowadzonych prac B+R. 

▪ Zapewnienie doradztwa naukowo-
specjalistycznego. 

21 

Ekspert ds. Modelów 

Matematycznych 

▪ Realizacja prac badawczo-
rozwojowych (B+R). 

▪ Identyfikowanie potrzeb i 
inicjowanie działań B+R. 

▪ Przygotowywanie własnych 
propozycji projektów B+R. 

▪ Opracowywanie sprawozdań, 
raportów i wniosków z 
przeprowadzonych prac. 

▪ Uczestnictwo we wdrażaniu 
nowych rozwiązań wynikających z 
przeprowadzonych prac B+R. 

▪ Zapewnienie doradztwa naukowo-
specjalistycznego. 

21 

2. Miesiąc jako jednostka czasu pracy odpowiada pracy w wymiarze pełnego etatu. 
3. W tabeli zawartej w pkt IV.1. określono maksymalny przewidywany okres zatrudnienia. 
Faktyczny okres zatrudnienia uzależniony będzie od postępów i rezultatów prac badawczych 
na poszczególnych etapach realizacji projektu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
skrócenia okresu zatrudnienia w przypadku, gdy zakładane rezultaty zostaną osiągnięte w 
terminie wcześniejszym niż zakładano na etapie planowania badań lub gdy niepowodzenie 
realizacji wcześniejszych faz badań uniemożliwi kontynuację procesu badawczego co 
znajdzie odzwierciedlenie w zmienionych zapisach umowy o dofinansowanie projektu. Do 
innych wyżej niewskazanych zmian okresu trwania umowy z wykonawcą zamówienia będą 
mieć zastosowanie zapisy kodeku cywilnego oraz podpisanej umowy zgodnie z warunkami 
wskazanymi w ramach niniejszego zapytania ofertowego. 
4. Kod i nazwa wspólnego słownika zamówień (CPV): 73000000-2 Usługi badawcze i 
eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze. 
 

V.OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT 
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1. Zamawiający dokona oceny punktowej wszystkich ofert, które przeszły z wynikiem 
pozytywnym weryfikację tj. ofert spełniających łącznie następujące wymagania podmiotowe i 
przedmiotowe: 

a) zostały przygotowane i złożone zgodnie  zapisami sekcji VII Zapytania Ofertowego, 
b) są zgodne z opisem Przedmiotu Zamówienia zawartym w sekcji IV Zapytania 

Ofertowego,  
c) składający ofertę spełnia warunki zawarte w sekcji  VI Zapytania Ofertowego, 
d) składający ofertę akceptuje warunki umowy zawarte w sekcji IX Zapytania 

Ofertowego, 
e) składający ofertę odniósł się do wszystkich kryteriów oceny punktowej w sposób 

umożliwiający dokonanie oceny. 
2. Oferty, które w toku weryfikacji, o której mowa w pkt V.1 nie uzyskają wyniku 
pozytywnego, zostaną odrzucone. 
3. Ocena punktowa ofert, o których mowa w pkt V.1 zostanie dokonana odrębnie dla 
poszczególnych stanowisk pracy stanowiących przedmiot Zapytania ofertowego na 
podstawie następujących kryteriów: 

 
Kryterium I – Cena za dzień roboczy pracy (maksymalna ilość punktów = 90) 
Kryterium II – Proponowana  metodologia badań – (maksymalna ilość punktów = 10) 
 
W kryterium I – Cena/wynagrodzenie za dzień roboczy pracy stanowi faktyczny koszt dla 
zamawiającego, co oznacza cenę/wynagrodzenie za 8 godzin pracy powiększone o 
dodatkowe koszty płacy, w tym koszty składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, 
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenie zdrowotne o ile 
obowiązek ich zapłaty stoi po stronie Zamawiającego  pomniejszoną o podatek od towarów i 
usług jeżeli dokumentem księgowym potwierdzającym poniesienie wydatku będzie faktura 
VAT, co oznacza, że: na podstawie wartości zamówienia skalkulowanej zgodnie z pkt VII.4 
oraz złożonych oświadczeń zawartych w treści zapytania ofertowego (załącznik nr 1 do 
Zapytania ofertowego): 

▪ Zamawiający dokona wyliczeń ceny/wynagrodzenia stanowiącego podstawę oceny w 
ramach kryterium z wykorzystaniem kalkulatora wynagrodzeń dostępnego na stronie 
https://wynagrodzenia.pl/kalkulator-wynagrodzen, w przypadku, o którym mowa w pkt 
VII.4 a). Do oceny w ramach kryterium będzie brane pod uwagę pole w tabeli 
wyników pn. „łączny koszt pracodawcy”, 

▪ Zamawiając będzie brał pod uwagę wartość zamówienia wskazaną w ofercie bez 
dokonywania dodatkowych wyliczeń w przypadku, o którym mowa w pkt VII.4 b). 

 
Najwyższą liczbę punktów (90) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę za dzień roboczy 
pracy a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: 
 
                  Cena/wynagrodzenie za dzień roboczy pracy najniższa  
__________________________________________________________________________

________ x 90 = Liczba punktów 
                  Cena/wynagrodzenie za dzień roboczy pracy oferowana przez oferenta  
 
W kryterium II – Proponowana metodologia badań – nadaje się po  2 punkty za każdą 
zaproponowaną metodę badań, zgodnie z skalą: 
▪ Metoda eksperymentalna – 2 pkt, 
▪ Obserwacja – 2 pkt, 
▪ Metoda statystyczna – 2 pkt, 

https://wynagrodzenia.pl/kalkulator-wynagrodzen
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▪ Każda inna metoda badawcza wyżej niewymieniona adekwatna do przedmiotu 
prowadzonych badań – po 2 pkt za każdą zaproponowaną metodę. 

 
W przypadku propozycji więcej niż jednej metody badań przyznane punkty sumuje się 
odpowiednio do ilości zaproponowanych metod badawczych. Najwyższą liczbę punktów (10) 
otrzyma oferta zawierająca propozycję minimum 5 metod badawczych.  
  
4. W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy 
oferent pominie jedno kryterium jego oferta może zostać uznana za nieważną lub w ocenie 
zastanie mu przyznanych 0 pkt. 
5. W postępowaniu ofertowym zwycięży oferent, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów. 
W razie równej liczby punktów zwycięży oferta o najniższej cenie.  
6. W przypadku, kiedy oferenci otrzymają identyczną ilość punktów oraz podali taką samą 
najniższą cenę, Zamawiający podejmie z tymi podmiotami negocjacje cenowe drogą 
elektroniczną (e-mail) na adres podany przez Oferenta w Załączniku nr 1 Formularza Oferty..  
 

VI.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. O pełnienie funkcji personelu projektu może ubiegać się oferent, który spełnia minimalne 
wymagania w zakresie kwalifikacji i doświadczenia przypisane dla wybranego stanowiska 
pracy zgodnie z tabelą: 
 
Nazwa stanowiska Minimalne wymagania w zakresie kwalifikacji i 

doświadczenia 

Kierownik Prac Badawczych nad 

Systemem Inteligencji Hybrydowej, 

▪ Udokumentowane minimum 5 lat doświadczenia w 
kierowaniu pracami badawczymi z zakresu informatyka, 
elektronika, elektrotechnika lub pokrewnych. 

▪ Stopień naukowy – min. doktor. 
▪ Bardzo dobra znajomość języków programowania python, 

c++. 
▪ umiejętność programowania systemów wbudowanych w 

języku C. 
▪ Dobra znajomość języka angielskiego. 
▪ Umiejętność prowadzenia zespołu badawczego. 
▪ Wysoka motywacja i zaangażowanie. 
▪ Umiejętność radzenia sobie z presją czasu i odporność na 

stres. 

Zastępca Kierownik Prac 

Badawczych nad Systemem 

Inteligencji Hybrydowej, 

▪ Udokumentowane minimum 2 lat doświadczenia w pracach 
badawczo-rozwojowych z zakresu informatyka, elektronika, 
elektrotechnika lub pokrewnych. 

▪ Stopień naukowy – min. doktor. 
▪ Bardzo dobra znajomość języków programowania python, 

c++. 
▪ Dobra znajomość języka angielskiego. 
▪ umiejętność programowania systemów wbudowanych w 

języku C. 
▪ Dobra znajomość języka angielskiego. 
▪ Umiejętność prowadzenia zespołu badawczego. 
▪ Wysoka motywacja i zaangażowanie. 
▪ Umiejętność radzenia sobie z presją czasu i odporność na 

stres. 
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Ekspert ds. Automatyki i Robotyki, ▪ Wykształcenie w dziedzinie automatyki i robotyki lub 
kierunków pokrewnych. 

▪ Udokumentowane minimum 2 lat doświadczenia w pracach 
badawczo-rozwojowych z zakresu informatyka, elektronika, 
elektrotechnika lub pokrewnych. 

▪ Bardzo dobra znajomość języków programowania python, 
c++. 

▪ umiejętność programowania systemów wbudowanych w 
języku C. 

▪ Dobra znajomość języka angielskiego. 
▪ Wysoka motywacja i zaangażowanie. 
▪ Umiejętność radzenia sobie z presją czasu i odporność na 

stres. 

Ekspert ds. Modelów 

Matematycznych 

▪ Wykształcenie techniczne w dziedzinie automatyki i 
robotyki lub kierunków pokrewnych. 

▪ Udokumentowane minimum 2 lat doświadczenie w pracach 
badawczo-rozwojowych. 

▪ Umiejętność oraz doświadczenie w tworzeniu algorytmów i 
modeli matematycznych do zastosowań technicznych. 

▪ Dobra znajomość języków programowania python, c++. 
▪ Dobra znajomość języka angielskiego. 
▪ Wysoka motywacja i zaangażowanie. 
▪ Umiejętność radzenia sobie z presją czasu i odporność na 

stres. 

2. Dopuszcza się doświadczenie i kwalifikacje równoważne. Dopuszczalny zakres 
równoważności obejmuje w szczególności: 

a) Porównywalne wykształcenie nie gorsze niż wskazane w pkt VI.1, 
b) Porównywalne co do pełnionej funkcji i/lub zakresu obowiązków doświadczenie nie 

gorsze niż wskazane w pkt VI.1. 
3. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty na więcej niż jedno ze stanowisk 
wskazanych w pkt IV.1.1 przez jednego oferenta. 
4. Składający ofertę potwierdza, że: 

a) obciążenie wynikające z realizacji zamówienia nie będzie wykluczać możliwości 
prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich powierzonych i realizowanych przez 
niego zadań,  

b) łączne zaangażowanie zawodowe składającego ofertę w realizację wszystkich 
projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz działań 
finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych 
podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. 

5. Zamówienie musi zostać wykonane osobiście zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, co 
oznacza, że oferent nie może powierzyć wykonania zamówienia innej osobie lub  
podwykonawcy. 
6. Oferent ubiegający się o realizację zamówienia nie może być jednocześnie zatrudniony 
instytucji uczestniczącej w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-20201 na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt 
interesów lub podwójne finansowanie. 

                                                           
1 Jako instytucję uczestniczącą w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 

lata 2014-2020 (PO) rozumie się w szczególności Zarząd Województwa Opolskiego (IZ PO), Opolskie Centrum 

Rozwoju Gospodarki oraz inne instytucje do których IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO. 
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7. Oferent ubiegający się o realizację zamówienia nie może być zatrudniony u 
Zamawiającego, na podstawie stosunku pracy. 
8. Oferent ubiegający się o realizację zamówienia nie może być powiązany osobowo lub 
kapitałowo z Zamawiającym. 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 przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy 
a dostawcą, polegające w szczególności na: 

a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w 
linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

9. Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania 
wyżej wymienionych powiązań stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.  
10. W przypadku powiązania o którym mowa w pkt. VI.6, VI.7, VI.8 oferent zostanie 
wykluczony z postępowania. 
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej weryfikacji postanowień zawartych w 
pkt. VI.4, VI.5, VI.6, VI.7, VI.8 w toku realizacji umowy pod rygorem jej rozwiązania. 
 
 

VII.SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT 
1. Ofertę należy złożyć we wskazanym terminie, na formularzu oferty - załącznik nr 1 do 
Zapytania ofertowego wraz z oświadczeniem dotyczącym spełnienia warunków udziału 
Oferenta stanowiącym zał. nr 2 do Zapytania Ofertowego.  
2. Wszystkie pola formularza ofertowego, o którym mowa w pkt VII.1 muszą być wypełnione. 
3. Złożona oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione lub 
upoważnione do reprezentowania podmiotu. 
4. Wycena oferty musi zostać przedstawiona w formie wartości netto za dzień roboczy pracy, 
co oznacza: 

a) Wynagrodzenie netto tj. wynagrodzenie podlegające wypłacie po dokonaniu 
wszelkich obligatoryjnych potrąceń, w tym odliczeniu składek na ubezpieczenia 
społeczne, zaliczek na podatek dochodowy o ile obowiązek dokonania potrąceń 
wynika z właściwości składającego ofertę zgodnie ze złożonym oświadczeniem 
zawartym w treści formularza ofertowego - załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. 
Powyższa kalkulacja dotyczy oferentów, którzy w w/w oświadczeniu ponadto 
wskazali, że dokumentem księgowym potwierdzającym poniesienie wydatku nie 
będzie faktura VAT. 

b) Cenę netto tj. cenę pomniejszoną o podatek od towarów i usług jeżeli dokumentem 
księgowym potwierdzającym poniesienie wydatku będzie faktura VAT zgodnie ze 
złożonym oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego - załącznik nr 1 
do Zapytania ofertowego. 

5. W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te 
kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w 
dniu ogłoszenia Zapytania Ofertowego. 
6. Wszystkie dodatkowe koszty związane ze złożeniem oferty leżą po stronie Wykonawcy.  
7. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie 
oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 
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8. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, że 
uczyni to przed upływem terminu składania ofert.  
9. Ofertę można dostarczyć zgodnie z jedną z dopuszczalnych form: 

a) w formie pisemnej: za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożyć osobiście na adres 
Zamawiającego (liczy się data wpływu do oddziału Zamawiającego): 
 
WEEGREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, ul. Krakowska 26/1; 45-018 Opole w godzinach pracy 
Zamawiającego tj. od 800 do 1600. 
 

b) w formie elektronicznej - skan dokumentów wysłany na adres e- mail: 
info@weegree.com do godziny 23:59 dnia 16.06.2017 

10. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 

VIII.ROZTRZYGNIIĘCIE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO 
1. W przypadkach, gdy okaże się to niezbędne, Zamawiający ma prawo zwrócić się do 
oferenta z prośbą o udzielenie dodatkowych wyjaśnień do złożonej oferty, w tym żądania 
dodatkowych dokumentów weryfikujących kwalifikacje i doświadczenie składającego ofertę 
i/lub przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert oraz 
unieważnienia zapytania (w całości lub części) bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia 
jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego na 
każdym etapie bez podania przyczyny.  
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmodyfikować treść zapytania ofertowego wyznaczając nowy termin składania ofert nie 
krótszy niż 7 dni. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany 
terminów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu 
ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego oraz Oferentów odnośnie wcześniej 
ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. W takim przypadku każdy z 
oferentów będzie miał prawo do nowelizacji już złożonej oferty i zostanie o tym fakcie 
poinformowany. Nie dotyczy to nieistotnych korekt w treści zapytania ofertowego. 
5. W przypadku, gdy wybrany Oferent odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym 
możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Oferentem, który 
w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 
6. O zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia bez wyboru ofert Zamawiający 
zawiadamia wszystkich Oferentów biorących udział w postępowaniu oraz zamieszcza 
stosowną informację na stronie internetowej Zamawiającego https://weegree.com/. 
7. W przypadku zakończenia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert Oferentom nie 
przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu. 
8. Informacje o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
Zamawiającego https://weegree.com/.Wykonawcy zostaną poinformowani telefonicznie lub 
e-mailem o terminie i miejscu podpisania umowy. 
9. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania przyczyny.  
 

IX.MINIMALNY ZAKRES I WARUNKI ZAMIANY UMOWY 
1. Zamówienie będzie realizowane na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy 
Zamawiającym, a Oferentem zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego oraz pkt 6.16 
aktualnych Wytycznych. 
2. Wynagrodzenie będzie naliczane za efektywnie przepracowany czas pracy potwierdzony 
sporządzonym przez Wykonawcę protokołem, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, 

mailto:info@weegree.com
https://weegree.com/
https://weegree.com/
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liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na 
wykonanie zadań  w projekcie. 
3. Okres realizacji zamówienia określa umowa.  
4. Planowany termin podpisania umowy – czerwiec 2017 r. 
5. Za nienależyte wykonanie zamówienia np. z tytułu opóźnień z winy Wykonawcy, 
nieprawidłowej realizacji zamówienia, niekompletnego wykonania zamówienia, stosuje się 
kary, które wskazane będą w umowie zawieranej z Wykonawcą. 
6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 
w następującym zakresie: 

a) Zmiany terminu, okresu realizacji umowy wynikać mogą jedynie, ze zmiany zapisów 
umowy o dofinansowanie realizacji Projektu. 

b) Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna  
w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do 
przewidzenia na etapie podpisywania umowy, a ponadto jej dokonanie wskazane jest 
w szczególności, gdy: 

▪ nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; 
▪ wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć 
w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 
doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień 
przez Strony. 

6. Wszystkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności i zgody obu stron. 
 

X.INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH  
Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania wyłonionemu Wykonawcy w trybie 
niniejszego postępowania zamówień uzupełniających i dodatkowych. 
 

XI.KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM  
Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Oferentami jest Pan Krzysztof 
Kubicki, 
tel.: +48 668 606 050, e-mail: k.kubicki@weegree.com 

 
XII.ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1: Formularz oferty. 
Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych. 

 
  


