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Katowice, 17 marca 2021 r. 
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/03/PUN/2021 

na zakup i dostawę drukarek 3D oraz skanerów 3D niezbędnych do realizacji zajęd w ramach 
projektu pn. „Klucz do dostępności - Uniwersalne projektowanie” 

 
Zamówienie publiczne jest współfinansowane w ramach projektu „Klucz do dostępności - 

Uniwersalne projektowanie” nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PUN/19. 
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu paostwa w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla 
gospodarki i Rozwoju, Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. 

 
 

I. Termin składania ofert  
Do dnia 29 marca 2021 r., godz. 12.00. 
 
Oferty złożone po wskazanym terminie i godzinie nie będą podlegały rozpatrzeniu.  
 

II. Miejsce i termin składania ofert 
Oferty należy składad w jeden z poniżej określonych sposobów:  

1. osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach, ul. Rolna 
43, 40-555 Katowice lub drogą pocztową/kurierem na ww. adres, w zamkniętej kopercie 
z dopiskiem:  
Oferta na zakup i dostawę drukarek 3D oraz skanerów 3D na potrzeby realizacji projektu pn. 
„Klucz do dostępności - Uniwersalne projektowanie” (zapytanie nr 04/03/PUN/2021).  
Nie otwierać do 29 marca 2021 r., godz.12.00.  
Kopertę należy opieczętowad i/ lub opisad danymi umożliwiającymi identyfikację Wykonawcy 
wraz z danymi teleadresowymi i adresem e-mail. Decyduje data i godzina wpływu oferty do 
siedziby Zamawiającego; 

2. drogą mailową na adres: power@wst.com.pl, w tytule wiadomości e-mail wpisując numer 
zapytania ofertowego: 04/03/PUN/2021. Oferty składane drogą elektroniczną muszą 
zawierad 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: power@wst.com.pl; 

3. za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności. Decyduje data i godzina wpływu oferty w Bazie 
Konkurencyjności.  
 

III. Nazwa i adres Zamawiającego 
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach  
ul. Rolna 43  
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40-555 Katowice  
NIP: 6342513160, REGON: 278168801  
Strona internetowa: www.wst.pl 

IV. Osoba do kontaktu po stronie Zamawiającego  
Oliwia Piecuch 
Specjalista ds. realizacji projektów  
e-mail: power@wst.com.pl 
tel. 510 057 999  
Strona internetowa: www.wst.pl 
 

V. Tryb udzielenie zamówienia 
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówieo 
Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.). Postępowanie prowadzone jest 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”. 

 

VI. Przedmiot zamówienia: 
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa drukarek 3D oraz skanerów 3D, 

niezbędnych do realizacji zajęd w ramach projektu pt. „Klucz do dostępności - Uniwersalne 
projektowanie”. Celem projektu jest podniesienie kompetencji studentów Wyższej Szkoły 
Technicznej w Katowicach, w zakresie stosowania rozwiązao opartych na koncepcji 
projektowania uniwersalnego, co ma odpowiadad obecnym potrzebom gospodarki, rynku 
pracy i społeczeostwa oraz podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie 
nauczania projektowania uniwersalnego. 

2. Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 
nowych fabrycznie sprawnych urządzeo wraz z pozostałymi elementami zestawów. Wszystkie 
elementy zamówienia muszą byd wolne od wad fizycznych i prawnych, nieużywane oraz 
nieeksponowane na wystawach lub imprezach targowych, sprawne technicznie, bezpieczne, 
kompletne i gotowe do pracy. 

3. Ww. sprzęt wraz z pozostałymi elementami zestawów musi spełniad następujące warunki 
jakościowe – tj. przedmiot zamówienia musi spełniad wymagania nie gorsze niż poniżej 
wskazane:  
 

DRUKARKI 3D 
1.  Drukarka 3D typu: FFF - FDM – LPD 

wraz z materiałami  
eksploatacyjnymi 

Ilość: 1 zestaw 

1.1.  Budowa: drukarka zmontowana. 

1.2.  Technologia druku: FFF - FDM – LPD. 

1.3.  Wyświetlacz drukarki: display dotykowy. 

1.4.  Zakres temperatury pracy dyszy: 310° C. 

http://www.wst.pl/
mailto:power@wst.com.pl
http://www.wst.pl/
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1.5.  Temperatura platformy: 105° C. 

1.6.  Obsługiwane systemy operacyjne: Windows (7 +), Mac OS X (10.7 +). 

1.7.  Extruder: podwójny. 

1.8.  Czujnik kooca filamentu: 2 x Mechaniczny. 

1.9.  Obsługiwane formaty (Slicer): STL, OBJ, DXF. 

1.10.  Podgrzewana platforma robocza: Tak. 

1.11.  Kalibracja platformy roboczej: automatyczny pomiar wysokości punktów platformy oraz 
manualny pomiar wysokości punktów platformy. 

1.12.  Średnica dyszy: 0,4 mm. 

1.13.  Średnica filamentu: 1,75 mm. 

1.14.  Min. przestrzeo budowy *LxBxH+: 265 x 265 x 300 mm. 

1.15.  Wysokośd warstwy: 100 µm. 

1.16.  Posiadana łącznośd: Wi-Fi, USB i Ethernet. 

1.17.  Wbudowana kamera strumieniowa wideo. 

1.18.  Wyposażona w system wznawiania druku w przypadku awarii. 

1.19.  Możliwośd jednoczesnego drukowania z oddzielnymi filamentami wspierającymi i bazowymi. 

1.20.  Zestaw zawiera dołączone oprogramowanie. 

1.21.  Zestaw zawiera komplet następujących materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do pracy 
drukarki 3D: 

- 2szt. PLA (kolory: szary, pomaraoczowy), 
- 2szt. ABS (kolory: czerwony, niebieski), 
- 2szt. ASA (kolory: czerwony, niebieski), 
- 2szt. HIPS (kolory: beżowy, szary), 
- 2szt. materiału podporowego. 

2.  Drukarka 3D typu: SLA/LFS wraz z 
myjką czyszczącą, stacją do 
utwardzania modeli oraz 
materiałami eksploatacyjnymi 

Ilośd: 1 zestaw 

2.1.  Technologia druku: SLA/LFS. 

2.2.  Minimalny obszar roboczy: 145 × 145 × 185 mm. 

2.3.  Grubośd warstwy: 25 – 300 mikronów. 

2.4.  Łącznośd: Wi-Fi, Ethernet,USB 2.0. 

2.5.  Dołączone oprogramowanie. 

2.6.  Wielkośd plamki lasera: 85 mikrometrów. 

2.7.  Wyświetlacz drukarki: dotykowy ekranie o przekątnej min. 5 cala. 

2.8.  1 głowica optyczna (Light Processing Unit). 

2.9.  Minimalna moc lasera: 250 mW. 

2.10.  Certyfikat EN 60825-1:2007. 

2.11.  Długośd fali: 405 nm. 

2.12.  Zestaw zawiera myjkę czyszczącą spełniającą następujące parametry: 
- rozmiar elementów możliwych do czyszczenia: 145x145x175 mm, 
- objętośd zbiornika na środek czyszczący 8,6 l. 

2.13.  Zestaw zawiera stację do utwardzania modelu, spełniającą parametry nie gorsze niż poniżej 
wskazane: 

- wyposażona w system grzewczy kontrolujący temperaturę utwardzania do 80°C, 
- wyposażona w zestaw wielokierunkowych lamp LEDowych o mocy 14 W, 
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emitujących długośd fali 405 nm (zakres światła fioletowego), 
- wyposażona w stół obrotowy. 

2.14.  Zestaw zawiera komplet następujących materiałów eksplatacyjnych niezbędnych do pracy 
drukarki 3D: kartridż 1L – 4 szt. – (kolory: czarny, biały, 2x szary). 

SKANERY 3 D 
3.  Skaner 3D wraz ze statywem oraz 

stolikiem obrotowym 
Ilośd: 2 zestawy 

3.1.  Minimalna dokładnośd skanowania:  
- ręczny skan HD: 0,05 mm,  
- ręczny szybki skan: 0,1 mm,  
- automatyczny i statyczny: 0,04mm. 

3.2.  Minimalna szybkośd skanowania:  
- HD: 20 fps, 100 000 punktów/s, 7 linii odczytywania danych, 
- ręczny szybki: 30 fps, 1,500,000 punktów/s,  
- automatyczny i manualny: mniej niż 0,5s (pojedynczy skan). 

3.3.  Rozdzielczośd minimalna:  
- HD: 0,2-2 mm,  
- ręczny szybki: 0,2-2 mm, 
- automatyczny i manualny: 0,16 mm. 

3.4.  Minimalny rozmiar skanowanego przedmiotu:  
- HD: 10 - 4000 mm,  
- szybki: 150 - 4000 mm, 
- automatyczny: 30 - 150 mm,  
- manualny: 50 - 4000 mm. 

3.5.  Możliwa praca na zewnątrz. 

3.6.  Tryb skanowania:  
- ręczny skan HD,  
- ręczny skan szybki, 
- automatyczny,  
- manualny. 

3.7.  Załączone oprogramowanie wraz z oprogramowaniem zapewniającym możliwośd post-
processingu zeskanowanych modeli do wydruku 3D czy inżynierii odwrotnej. 

3.8.  Każdy zestaw zawiera statyw wraz ze stolikiem obrotowym kompatybilny ze skanerem 3D. 
 

 Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia na własny koszt, 
w sposób zapewniający jego należyte zabezpieczenie w trakcie transportu. Dokładny termin 
i sposób dostawy zostanie uzgodniony z Zamawiającym. Ewentualne koszty związane ze 
zniszczeniem przedmiotu zamówienia w trakcie transportu ponosi Wykonawca; 

 Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia instrukcji w języku polskim do całości 
sprzętu; 

 Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na dostarczone aparaty 
wraz z akcesoriami to 12 miesiące od daty dostawy, bez dodatkowych warunków. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszelkie karty gwarancyjne na dostarczone 
elementy zestawów; 
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 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył niezbędną dokumentację dotyczącą 
sprzętu objętego przedmiotem zamówienia, w tym: 

- instrukcjami obsługi w języku polskim, 
- ważne karty gwarancyjne, 
- specyfikacji zamawianych urządzeo wraz z wszystkimi elementami zestawów. 

4. Rodzaj zamówienia – dostawa. 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwośd składania ofert częściowych. 

 

VII. Termin realizacji zamówienia 
Planowany termin realizacji całości zamówienia do 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia 
Umowy z Wykonawcą.  
 

VIII. Przedmiot zamówienia według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówieo (CPV): 
30232100-5 Drukarki i plotery 
38520000-6 Skanery 

IX. Lista dokumentów wymaganych od Wykonawcy na etapie składania oferty  
1. Formularz ofertowy (wzór - załącznik nr 1 do zapytania). 
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór - załącznik nr 2 do 

zapytania). 
3. Oświadczenie o braku powiązao osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (wzór - 

załącznik nr 3 do zapytania). 
4. Aktualny na moment składania oferty odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji 

i informacji o działalności gospodarczej.  
5. Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy zostało ustanowione należy załączyd je do oferty wraz 

z podaniem jego zakresu).  
 

X. Sposób przygotowania oferty  
1. Oferty należy sporządzid w języku polskim, w sposób trwały i gwarantujący odczytanie treści, 

a kolejne strony powinny zostad ponumerowane i zaparafowane. W przypadku Wykonawców 
zagranicznych - oferty sporządzone w języku Wykonawcy muszą zawierad polskie 
tłumaczenie.  

2. Ofertę należy wypełnid na Formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do 
zapytania i opatrzyd podpisem osoby upoważnionej/podpisami osób upoważnionych do 
reprezentowania Wykonawcy. Formularz oferty zawiera cenę oferty brutto tj. kwotę 
wskazaną w części „Łączna kwota realizacji zamówienia” formularza ofertowego. Wykonawca 
może podad tylko jedną cenę za realizację zamówienia. Cena podana w formularzu 
ofertowym musi byd wyrażona w polskich złotych, liczbowo i słownie z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku, w formie wartości brutto. 

3. Do formularza ofertowego należy dołączyd:  
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a. uzupełnione i podpisane Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania 
ofertowego,  

b. uzupełnione i podpisane Oświadczenie o braku powiązao osobowych lub 
kapitałowych z Zamawiającym według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do 
zapytania,  

c. aktualny na moment składania oferty odpis z właściwego rejestru lub centralnej 
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

d. pełnomocnictwo (w przypadku, gdy zostało ustanowione należy załączyd je do oferty 
wraz z podaniem jego zakresu).  

4. Oferta powinna uwzględniad wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca musi przewidzied wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąd na cenę oferty. 

5. Wykonawca może podad tylko jedną cenę za wykonanie zamówienia. 
6. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu 

uzupełnienia lub wyjaśnienia treści złożonej oferty. 
7. Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca. 
8. Wykonawca może sporządzid tylko jedną ofertę, zawierającą wszystkie załączniki 

i oświadczenia, w sposób określony w rozdziale II zapytania - Miejsce i termin składania ofert. 
 

XI. Korespondencja w postępowaniu  
Korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa drogą pisemną za 
pośrednictwem:  

1. poczty tradycyjnej -  wszelkie dokumenty, wnioski oraz pytania należy kierowad na adres: 
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, z dopiskiem na 
kopercie: „Dot. zapytania nr 04/03/PUN/2021 – drukarki 3D i skanery 3D w projekcie PUN”; 

2. poczty elektronicznej -  wszelkie dokumenty, wnioski oraz pytania należy kierowad na adres 
mailowy: power@wst.com.pl, z dopiskiem w tytule wiadomości:  
„Dot. zapytania nr 04/03/PUN/2021 – drukarki 3D i skanery 3D w projekcie PUN”; 

3. Bazy Konkurencyjności. 
 

XII. Załączniki do zapytania  
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (wzór). 
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór). 
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązao osobowych i kapitałowych z Zamawiającym 

(wzór). 

XIII. Warunki udziału w postępowaniu (kryteria dostępu) oraz opis sposobu 
dokonywania oceny ich spełniania 

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy  
spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:  

mailto:power@wst.com.pl
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 nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego, ani jego upadłośd 
nie jest ogłoszona, nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są 
objęte zarządzeniem komisarycznym lub sądowym, 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne. 

Ocena spełnienia tego warunku odbywad się będzie według formuły „spełnia/nie spełnia” na 
podstawie dołączonego do oferty Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania. 

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły 
„spełnia/nie spełnia” na podstawie analizy dokumentów i oświadczeo złożonych przez 
Wykonawcę, o których mowa w rozdziale IX - Lista dokumentów wymaganych od 
Wykonawcy na etapie składania oferty. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji oryginałów przekazanych dokumentów oraz 
kierowania do Wykonawców próśb o przedstawienie dodatkowych dokumentów i wyjaśnieo 
na potrzeby prowadzonego zapytania ofertowego. W przypadku, gdy Wykonawca nie 
przedstawi dodatkowych dokumentów i/lub wyjaśnieo wymaganych przez Zamawiającego, 
Zamawiający może wykluczyd Wykonawcę z prowadzonego postępowania.  

4. 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 dzieo publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 

5. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, powyższe warunki (tj. 
warunki wskazane w ust. 1 muszą byd spełnione łącznie przez minimum jeden podmiot 
składający ofertę wspólną.  

6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
polegad na wiedzy i doświadczeniu oraz zdolnościach technicznych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

 

XIV. Kryteria oceny ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: 

 
Cena oferty brutto– maksymalnie 100 pkt. 
Najwyższą liczbę punktów za to kryterium otrzyma oferta o najniższej cenie brutto, pozostałe 
oferty odpowiednio mniej, stosownie do wzoru: 
 

  
                                 

                          
          

 
Weryfikacja powyższego kryterium nastąpi na podstawie „Łącznej kwoty realizacji 
zamówienia” wskazanej w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania).  
 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska największą liczbę punktów.  
3. Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.  
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4. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w niniejszym zapytaniu, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 

5. Jeżeli wybór najkorzystniejszej oferty nie będzie możliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert uzyskają taka samą wartośd punktową, Zamawiający zastrzega sobie prawo skierowania 
dodatkowego zapytania dogrywkowego. 

6. Przez cenę oferty brutto rozumie się cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym. Cena za realizację zamówienia musi 
zawierad wszystkie elementy kosztów wykonania przedmiotu zamówienia. Skutki finansowe 
błędnego obliczenia ceny oferty brutto wynikające z nieuwzględnienia wszystkich 
okoliczności, które mogą wpływad na cenę, ponosi Wykonawca. 

7. W przypadku, gdy wyłoniony Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający 
podpisze umowę z kolejnym Wykonawcą, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania do uzupełnienia dokumentów i/lub wyjaśnieo 
treści złożonej oferty, tylko Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.  

9. Jeżeli cena oferty, w tym również ceny jednostkowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do 
przedmiotu zamówienia i budzi to wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania 
przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub 
wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócid się do Wykonawcy 
o udzielenie wyjaśnieo, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających 
wpływ na wysokośd cen określonych w ofercie. 

10. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, nie uzupełnił i/lub 
nie złożył wyjaśnieo, o których mowa w ust. 8-9 lub uchyla się od zawarcia umowy 
Zamawiający może wezwad do uzupełnienia dokumentów i/lub wyjaśnieo Wykonawcę, który 
złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo dalszego nierozpatrywania oferty w szczególności                         
w przypadku, gdy nie będzie odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa 
w ust. 8-9. 

12. Niespełnienie warunków określonych w ust. 8-9 będzie skutkowało wykluczeniem 
Wykonawcy z postępowania. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia i doprecyzowania warunków realizacji 
zamówienia w celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert.  

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę. 
15. W przypadku złożenia oferty, której treśd nie odpowiada treści zapytania ofertowego 

(zaoferowana usługa jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia), Zamawiający 
zastrzega sobie prawo odrzucenia tej oferty bez dalszego jej rozpatrywania. 
 

XV. Wykluczenie Wykonawcy  
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 zobowiązao w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 
z  przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszego postępowania, a Wykonawcą, polegające 
w szczególności na:  
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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 przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO, 
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
d. pozostawaniu w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa 

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

2. Brak powiązao Wykonawcy z Zamawiającym będzie weryfikowany na podstawie 
oświadczenia o braku powiązao osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, dołączonego do 
oferty (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania). 

3. Niespełnienie któregokolwiek z warunków, o których mowa w Rozdziale XIII - Warunki 
udziału w postępowaniu (kryteria dostępu) oraz opis sposobu dokonywania oceny ich 
spełniania – ust. 1. stanowi podstawę do wykluczenia Wykonawcy z postępowania. 

4. Brak jakiegokolwiek oświadczenia lub dokumentu wymienionego w Rozdziale IX. - Lista 
dokumentów wymaganych od Wykonawcy na etapie składania oferty, spowoduje 
wykluczenie wykonawcy z ubiegania się o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem 
dokumentów wymienionych w Rozdziale IX. ust. 5 (tj. pełnomocnictwo), w przypadku gdy 
złożenie tych dokumentów nie jest wymagane.   

5. Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik 
prowadzonego postępowania, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 

6. Oferta złożona przez Wykonawcę, który nie wykonał lub nieprawidłowo wykonał usługę na 
rzecz Zamawiającego nie zostanie przyjęta w niniejszym postępowaniu (zostanie odrzucona). 
  

XVI. Określenie warunków istotnych zmian umowy 
1. Zamawiający przewiduje możliwośd zmiany postanowieo umowy zawartej z Wykonawcą 

wyłonionym w niniejszym postępowaniu w następujących sytuacjach: 
a. zmian regulacji prawnych/wytycznych dotyczących Programu 

Operacyjnego/wytycznych lub zaleceo Instytucji Zarządzającej i/lub Pośredniczącej 
w odniesieniu do umowy o dofinansowanie projektu lub umowy na realizację 
zamówienia;  

b. otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt, zawierającej zmiany zakresu zadao, 
terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których 
Zamawiający zostanie zobowiązany;  

c. obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy;  
d. po ewentualnych zmianach urzędowych w obowiązujących przepisach podatkowych;  
e. okoliczności siły wyższej (np. klęski żywiołowe, nieprzewidziane warunki pogodowe, 

strajki, niepokoje, pogorszenie sytuacji epidemiologicznej); 
f. zaistnienia omyłki pisarskiej; 
g. wystąpienia wszelkich innych zdarzeo niemożliwych do przewidzenia w chwili 

zawarcia umowy; a mających wpływ na realizację umowy, za które to zdarzenia nie 
ponosi winy żadna ze stron; 

h. zmian dotyczących terminu realizacji projektu i jego poszczególnych etapów.  
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2. Wszelkie zmiany do umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego 
przez obie ze stron.   
 

XVII. Informację o planowanych zamówieniach uzupełniających 
Zamawiający przewiduje możliwośd udzielenia zamówieo uzupełniających na zamówienia objęte 
niniejszym zapytaniem, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w 
umowie zawartej z Wykonawcą. 
 

XVIII. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
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”, 
Zamawiający informuje, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, 
NIP: 6342513160, REGON: 278168801, tel.: 32 202 50 34, adres e-mail: wst@wst.com.pl. 

2. Z inspektorem ochrony danych osobowych w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach  
można się skontaktowad drogą elektroniczną pod adresem: iod@wst.com.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania. 

5. 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. 

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

7. Posiada Pani/Pan: 
a. na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych dotyczących 

Pani/Pana, 
b. na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkowad zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowieo umowy oraz nie 
może naruszad integralności protokołu oraz jego załączników), 

c. 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 paostwa 
członkowskiego), 

mailto:wst@wst.com.pl
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d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO. 

8. Nie przysługuje Pani/Panu: 
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych 

osobowych, 
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 
c. 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.  

9. W przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności 
osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych 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 roszczeo 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 paostw trzecich i organizacji 
międzynarodowych. Mogą one zostad przekazane podmiotom współpracującym z Wyższą 
Szkołą Techniczną w Katowicach w oparciu o umowy powierzenia zawarte zgodnie z art. 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.  

10. Administrator danych zobowiązuje Wykonawcę do poinformowania o zasadach i sposobie 
przetwarzania danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w realizację umowy.  
 

XIX. Termin związania ofertą  
1. Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 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 przedłużyd termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócid się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  
 

XX. Inne 
1. Niniejsze zapytanie ofertowe jest skierowane do osób prawnych oraz do osób fizycznych 

prowadzących działalnośd gospodarczą oraz nie prowadzących działalności gospodarczej. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji cenowych w przypadku gdy wartośd 

najkorzystniejszej oferty spełniającej warunki zapytania ofertowego, będzie przekraczała 
kwotę założoną w budżecie. 
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3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, 
zmienid zapytanie ofertowe, o czym poinformuje Wykonawców oraz zamieszcza informacje 
na stronie internetowej: www.wst.pl oraz na portalu Baza Konkurencyjności. 

4. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego jest niezbędny dodatkowy czas na 
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający może przedłużyd termin składania ofert.  

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwośd unieważnienia postępowania z podaniem przyczyny. 
W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania. 

6. Zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zapytanie ofertowe nie jest procedowane na 
podstawie przepisów ustawy Prawo zamówieo publicznych, a propozycje składane przez 
zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu cywilnego 

7. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienid lub wycofad swoją ofertę.  
8. Wykonawca nie może wycofad oferty ani wprowadzid jakichkolwiek zmian w jej treści po 

upływie terminu składania ofert.  
9. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej. 
10. Zamawiający może żądad od Wykonawców dodatkowych wyjaśnieo dotyczących złożonej 

oferty.  
11. Informacje o wynikach postępowania i wyborze Wykonawcy - Zamawiający zamieści na 

stronie internetowej: www.wst.com.pl oraz na portalu Baza Konkurencyjności.  
12. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, które oferta okaże się najkorzystniejsza, aby zawarł 

z nim umowę na wykonanie zamówienia według wzoru zaproponowanego przez 
Zamawiającego, w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego. 

13. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, a gdy nie jest to możliwe z wykorzystaniem poczty tradycyjnej. 

14. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania o każdej zmianie 
w dokumentach rejestracyjnych oraz innych danych zawartych w ofercie i umowie, 
a mających wpływ na ich ważnośd.   

 
 
 

 
 


