
 

 

Ogłoszenie o planowanym zamówieniu 

1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez 

Wykonawcę usługi dostępu on-line do bazy orzecznictwa / zbioru danych z zakresu 

zamówień publicznych. 

2. Warunki realizacji: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 1). 

3. Termin realizacji: 12 miesięcy od dnia 19.11.2019 r. 

4. Termin składania ofert: do dnia 14.11.2019 r. 

5. Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.  

6. Miejsce złożenia ofert: wypełniony i zeskanowany formularz oferty należy przesłać 

na adres: dlament@opi.org.pl we wskazanym w pkt. 4 terminie. 

7. Osoba upoważniona do kontaktu: Diana Lament tel: +48 22 212-53-18, e-mail: 

dlament@opi.org.pl. 

8. Sposób kalkulacji ceny: Wykonawca wskaże w formularzu oferty cenę brutto za 

dostęp on-line do bazy orzecznictwa / zbioru danych z zakresu zamówień publicznych przez 

okres 12 miesięcy dla 5 pracowników Zamawiającego. Podana cena musi być wyrażona  

w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

9. Rażąco niska cena:  jeżeli zaoferowana cena wydaje się Zamawiającemu rażąco niska 

w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się  

o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek 

wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy. 

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską 

cenę. 

10. Poprawianie błędów: Zamawiający ma prawo do poprawiania w ofercie:  oczywistych 

omyłek pisarskich; oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek; innych omyłek polegających na niezgodności oferty z 

zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie 

zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  



 

 

11.  Wezwanie do uzupełnienia dokumentów: Zamawiający ma prawo do wezwania 

Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w terminie 

przez niego wskazanym. Brak uzupełnienia przez Wykonawcę zgodnie z wezwaniem 

Zamawiającego skutkuje odrzuceniem oferty.  

12. Unieważnienie postepowania: Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia 

postępowania bez dokonania wyboru oferty w sytuacjach, gdy: nie złożono żadnej oferty nie 

podlegającej odrzuceniu, cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa 

kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający 

zwiększy tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, wystąpiła istotna zmiana okoliczności 

powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie 

Zamawiającego, postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, 

13.   Zakończenie postepowania: Zamawiający może zamknąć postępowanie bez dokonania 

wyboru oferty także wówczas, gdy zaistnieją okoliczności inne niż wymienione powyżej bez 

podawania przyczyny. Zamawiający zawiadomi drogą mailową Wykonawców o zamknięciu 

postepowania. 

 

 

 

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

(podpis Kierownika komórki wnioskującej)    



   
 

 
 
 

 


