
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ZO/2020

z dnia 05.10.2020 r.

na

opracowanie koncepcji i projektu aranżacji wnętrz pomieszczeń w budynku inkubatora
e-sportu dla realizacji zadania

pn.: „Budowa budynku wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem celem
utworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości E-SPORTU przy ul. Józefa Mianowskiego 2b

we Wrocławiu”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Dolnośląskiego 2014-2020

ZAMAWIAJĄCY
KLUB SPORTOWY "AZS WROCŁAW" 
AKADEMICKIEGO ZWIAZKU SPORTOWEGO 
WE WROCŁAWIU
ul. Józefa Mianowskiego 2b
51-605 Wrocław

1. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie  zostanie  udzielone  zgodnie  z  Wytycznymi  w zakresie  kwalifikowalności  wydatków  
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

2. Opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem  zamówienia  jest  opracowanie  koncepcji  i  projektu  aranżacji  wnętrz
pomieszczeń w budynku inkubatora e-sportu dla realizacji zadania pn.: „Budowa budynku
wraz  z  niezbędną  infrastrukturą  i  wyposażeniem  celem  utworzenia  Inkubatora
Przedsiębiorczości  E-SPORTU  przy  ul.  Józefa  Mianowskiego  2b  we  Wrocławiu”
współfinansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju
Regionalnego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020Nazwa i adres Zamawiającego.

2) Obiekt  jest  w  trakcie  budowy.  Zamawiający  dysponuje  projektem  budowlanym  i
wykonawczym  pn.  „BUDOWA  BUDYNKU  USŁUGOWEGO  (BIUROWEGO)  dla  zadania
inwestycyjnego  o  nazwie  „Budowa  budynku  wraz  z  niezbędną  infrastrukturą  i
wyposażeniem celem utworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości E-SPORTU” przy ul. Józefa
Mianowskiego 2b we Wrocławiu” opracowanym przez GPVT Pracownia Architektoniczna s.c.

ul. Pamiątkowa 2/37,  61-512 Poznań. Przedmiot zamówienia winien zostać wykonany w
oparciu o wskazany projekt oraz wg uzgodnień z Zamawiającym.

Kompletny  projekt  budowlany  i  wykonawczy  można  pobrać  ze  strony:
http://www.gemhotel.pl/pl/przetargi

Zamawiający dołącza rzuty kondygnacji (parter po zmianach).

3) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia zostanie opracowana koncepcja oraz projekt
wykonawczy,  przedmiar  i  kosztorys  aranżacji  wnętrz  oraz  finalna  wizualizacja.  Projekt
wykonawczy i przedmiar będzie stanowił podstawę do ogłoszenia postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego, wobec czego opisy nie mogą zawierać ani nazw własnych, ani
marek ani znaków towarowych i innych wskazujących na konkretnego producenta - zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

http://www.gemhotel.pl/pl/przetargi


4) Zakres  aranżacji  obejmuje:  ściany  (rozwiązania  materiałowe,  ozdobne,  kolorystyka),
podłogi  (kolorystyka  podłóg,  ewentualnie  zmiany materiałowe w stosunku do rozwiązań
projektowych),  dobór  mebli,  materiałów,  urządzeń,  elementów  dekoracyjnych,
wykończeniowych z opisem technologii ich wykonania.

5) Przedmiot zamówienia obejmuje następujące pomieszczenia:

PARTER

1.3 Sala konferencyjna

1.12 Pomieszczenie socjalne

1.13 Co- Working

1.15 Miejsce spotkań – kawiarnia

1.16 Sala konferencyjna

1.17 Recepcja

1.1 Komunikacja Hol

I PIĘTRO

2.4 komunikacja

2.6 pomieszczenie socjalne

2.7 pokój rozmów

2.8 biuro

2.9 biuro

2.10 sala konferencyjna

2.11 pokój relaksu

2.12 biuro

2.13 biuro

II PIĘTRO

3.4 komunikacja

3.6 pomieszczenie socjalne

3.7 pokój rozmów

3.8 biuro

3.9 biuro

3.10 sala konferencyjna

3.11 pokój relaksu

3.12, 3.12A, 3.12B, 3.12C, 3.12D - biuro

6) KONCEPCJA ARANŻACJI WNĘTRZ będzie obejmować co najmniej:

a) Rzuty pomieszczeń zawierające wyposażenie (w taki sposób, aby widoczne były meble
– ilości i rodzaje w każdym pomieszczeniu)

b) Wizualizację wszystkich pomieszczeń objętych opracowaniem



c) Zestawienie wyposażenia oraz jego szacowanych cen zakupu w formie tabelarycznej, w
tym tabela 1 – osobno dla każdego pomieszczenia, tabela 2 – zestawienie wyposażenia
i cen wg jego rodzajów dla każdej kondygnacji, tabela 3 – zestawienie wyposażenia i
cen  wg jego rodzajów dla całego obiektu (jako podsumowanie).

Przed  przystąpieniem  do  opracowania  koncepcji  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
uzgodnienia z Zamawiającym wymagań w zakresie aranżacji/ewentualnych zmian.

Wykonawca  w  terminie   do  14  dni od  daty  podpisania  umowy  przedstawi
Zamawiającemu 3 różne koncepcje, wśród których Zamawiający wybierze jedną (o ile
będzie  to  możliwe),  na  podstawie  której  zostanie  opracowany  projekt  wykonawczy
aranżacji.  Jeżeli  Zamawiający  nie  wybierze  żadnej  z  koncepcji,  Wykonawca  będzie
zobowiązany do opracowania po raz drugi 3 innych, różnych koncepcji i przedstawienia
Zamawiającemu  w  terminie  do  7  dni  od  daty  odmowy  odebrania  koncepcji  przez
Zamawiającego.

Jeżeli Zamawiający nie będzie w stanie wybrać jednej koncepcji, odpowiadającej jego
oczekiwaniom,  a  będzie  możliwość  naniesienia  zmian  w  jednej  z  przedstawionych
koncepcji, Wykonawca dokona zmian wg wskazówek Zamawiającego i przedstawi jedną
poprawioną, finalną wersję koncepcji Zamawiającemu do akceptacji w terminie do 3 dni
od  daty  odmowy  odebrania  koncepcji  przez  Zamawiającego  (dotyczy  sytuacji,  gdy
Wykonawca po raz pierwszy przedstawi koncepcję lub po raz drugi).

Na  podstawie  opracowanej  koncepcji  Wykonawca  opracuje  projekt  wykonawczy
aranżacji  wnętrz  w  terminie  do  15  dni od  daty  protokołu  odbioru  koncepcji
podpisanego przez Strony bez zastrzeżeń.

7) PROJEKT WYKONAWCZY ARANŻACJI WNĘTRZ obejmuje:

a) opracowanie rysunkowe i opisowe rozwiązań przestrzennych, plastycznych i 
technicznych dotyczące wykonania poszczególnych elementów, w tym rzuty, 
wizualizacje.

b) szczegółowe rysunki techniczne poszczególnych elementów

c) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia każdego mebla lub wykończenia wnętrza

d) wskazanie mebli, materiałów, urządzeń oraz elementów wykończeniowych z opisem 
technologii wykonania,

e) przedmiar – wskazujący na rodzaj i ilość prac oraz rodzaj i ilość wyposażenia – osobno 
dla każdego pomieszczenia, osobno dla każdej kondygnacji oraz osobno dla całego 
budynku.

f) kosztorys inwestorski– zgodnie z opracowanym projektem i spójnie z przedmiarem.

W  dacie  odbioru  przedmiotu  zamówienia  na  Zamawiającego  przejdą  autorskie  prawa
majątkowe do poszczególnych opracowań, a koszt przekazania praw autorskich zawiera się
w cenie oferty za dokumentację.

8) W  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia  Wykonawca  będzie  brał  udział  w
przeprowadzeniu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  dostawę
wyposażenia,  w  tym  będzie  udzielał  odpowiedzi  na  pytania  Wykonawców  w  zakresie
merytorycznym.

9) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego – odbiory będą
dokonywane w siedzibie Zamawiającego.

10) Projekt  wykonawczy,  przedmiar  i  kosztorys  zostanie  opracowany  w  3  egz  w  wersji
papierowej, oraz w 3 egz w wersji elektronicznej (w formatach pdf, word oraz dwg).

11) Główny kod CPV: 



79932000-6 – usługi projektowania wnętrz

12) Planowany termin realizacji zamówienia: 

a) do 14 dni od dnia podpisania umowy – koncepcja

b) do  15  dni  od  daty  protokołu  odbioru  koncepcji  podpisanego  przez  Strony  bez
zastrzeżeń – projekt wykonawczy, przedmiar, kosztorys.

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (ZAPYTANIU OFERTOWYM)

Zamawiający nie wyznacza warunków udziału w postępowaniu.

4. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1) Za  ofertę  najkorzystniejszą  zostanie  uznana  oferta,  która  odpowiada  postanowieniom
zapytania  ofertowego  (w  szczególności  opisowi  przedmiotu  zamówienia)  oraz  uzyska
największą liczbę punktów w kryterium:

Kryterium 1 –cena oferty brutto – waga kryterium 100 %

2) Kryterium 1 „Cena oferty brutto” C:

Kryterium 1 –cena oferty brutto C – waga kryterium 100%.

W celu dokonania oceny oferty w kryterium 1 Zamawiający najniższą cenę oferty (brutto)
podzieli  przez łączną cenę oferty  badanej (brutto),  następnie  pomnoży przez 100 pkt  i
przez  wagę  danego  kryterium  –  100  % (im  niższa  cena  oferty  –  tym  wyższa  liczba
uzyskanych punktów).

cena oferty brutto (najniższa)

L. pkt.= -----------------------------------------             x 100 pkt x 100 %

 cena oferty badanej brutto (x)

Ocena punktowa w kryterium „Cena oferty brutto” dokonana zostanie na podstawie ceny
oferty brutto wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym i przeliczona według
wzoru opisanego powyżej.

W ramach kryterium 1 oferta Wykonawcy może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

5. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA

W celu uniknięcia konfliktów interesów zamówienie nie może być udzielone przez Zamawiającego
podmiotom powiązanym z nim osobowo lub 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  związanych  z  przygotowaniem  i  przeprowadzeniem  procedury  wyboru  wykonawcy  a
Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 
prawa lub nie został określony przez IZ PO,

3) pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,



4) pozostaniu  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.

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie o niepozostawianiu z Zamawiającym
w żadnym ze stosunków opisanych powyżej – zgodnie z Załącznikiem nr 2.

6. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

2. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

1) Cenę oferty należy podać jako cenę netto i brutto, tj. z uwzględnieniem podatku VAT,

2) w  cenie  oferty  należy  ująć  wszelkie  koszty  niezbędne  do  prawidłowej  realizacji
przedmiotu  zamówienia  z  punktu  widzenia  celu,  jakiemu  ma  służyć,  w  tym  koszty
dostawy do siedziby Zamawiającego.

3. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) lub w euro (EUR).

4. Cena podana w ofercie  powinna być wyliczona z uwzględnieniem wszystkich  kosztów, które
poniesie  Zamawiający  w  trakcie  realizacji  zamówienia  wraz  z  podatkiem  VAT,  
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę
pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

6. Wynagrodzenie  będzie  niezmienne  przez  cały  czas  realizacji  przedmiotu  zamówienia  i
Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy
nie można było  przewidzieć  rozmiaru  lub kosztów prac.  Wskazana w formularzu  ofertowym
wartoś

7.  netto jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty oraz w trakcie realizacji umowy,  z
zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.

8. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, zmianie ulegnie Wynagrodzenie brutto
Wykonawcy, wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian. 

9. Cena  ofertowa  podana  w  Formularzu  ofertowym  (Załącznik  nr  1)  jest  ceną  ostateczną,
kompletną, zawierającą wszystkie koszty, które ponosi Zamawiający w całym okresie realizacji
zamówienia  i  zostanie  wprowadzona do  umowy jako  obowiązująca  Strony  przez  cały  okres
realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 7 powyżej.

10.W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia i jej
nie  ujęcia  w  wynagrodzeniu,  Wykonawcy  nie  przysługują  względem  Zamawiającego  żadne
roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

11. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 

12. Jeżeli  w  postępowaniu  złożona  będzie  oferta,  której  wybór  prowadziłby  do  powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający  w celu  oceny takiej  oferty  doliczy  do przedstawionej  w niej  ceny podatek od
towarów  i  usług,  który  miałby  obowiązek  rozliczyć  zgodnie  z  tymi  przepisami.  W takim
przypadku Wykonawca, składając  ofertę,  jest zobligowany poinformować Zamawiającego,  że
wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując  nazwę (rodzaj)  usługi,  którego usługa  będzie  prowadzić  do jego powstania,  oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

13. Prawidłowe  ustalenie  stawki  podatku  VAT  leży  po  stronie  Wykonawcy.  Należy  przyjąć
obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2004 r Nr 54, poz. 535 z póź. zm.).

8. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

a.1) Oferta powinna zawierać:

a) Formularz ofertowy wzór - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – wypełniony  
i podpisany przez Wykonawcę,



b) Oświadczenie - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wypełniony i podpisany
przez Wykonawcę,

c) W przypadku Wykonawców, którzy prowadzą działalność gospodarczą poza terenem
RP – dokument rejestrowy Wykonawcy. Zapis ten nie ma zastosowania do Wykonawców
z terenu RP.

a.2) Wykonawca może złożyć wraz z ofertą, inne, niż wskazane powyżej załączniki wg własnego
wyboru.

a.3) Oferty należy składać w formie elektronicznej w terminie do dnia 15 października 2020 r.

Oferta  złożona  w  formie  elektronicznej  winna  być  przesłana  jako  załącznik  w  formie
podpisanego i czytelnego skanu na adres: biuro@arconsulting.com.pl w terminie wskazanym
powyżej. W temacie wiadomości należy wpisać: „Oferta w postępowaniu nr 1/ZO/2020 na
opracowanie koncepcji i projektu aranżacji wnętrz”

a.4) Oferty  złożone po terminie  nie  będą brane pod  uwagę podczas  badania  i  oceny ofert  –
zostaną uznane za podlegające odrzuceniu.

a.5) Wykonawca może dokonać zmian w złożonej ofercie przed upływem wyznaczonego terminu
składania ofert. 

a.6) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy złożenia wyjaśnień poszczególnych opisów lub
uzupełnienia braków w złożonej ofercie.

a.7) Oferty mogą być składane wyłącznie w języku polskim.

9. INFORMACJE DODATKOWE:

1) Zamawiający  dopuszcza  możliwość  unieważnienia  niniejszego  postępowania  -  zapytania
ofertowego bez podania przyczyny. 

2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5) Okres  związania  ofertą  wynosi  60  dni  (termin  liczony  od  daty,  w  której  upływa  termin
składania ofert).

10. WARUNKI ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO ZAPYTANIA
OFERTOWEGO

1) Wybrany  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zawarcia  umowy  w  terminie  i  miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

2) Zamawiający przewiduje zmianę warunków umowy zawartej  w wyniku przeprowadzonego
zapytania ofertowego w następujących przypadkach: 

a) gdy  nastąpi  zmiana  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa  w  zakresie
mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiana stawek podatku
VAT. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy
w  trakcie  realizacji  przedmiotu  zamówienia  nastąpi  zmiana  stawki  podatku  VAT  dla
dostaw/usług  objętych  przedmiotem  zamówienia.  W  takim  przypadku  Zamawiający
dopuszcza  możliwość  zmiany  wysokości  wynagrodzenia  Wykonawcy,  o  kwotę  równą
różnicy w kwocie podatku;

b) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności
instytucją Zarządzającą, Pośredniczącą I i II stopnia, a także innymi instytucjami, które
na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia;

c) w przypadku zmiany regulacji  prawnych odnoszących się do praw i  obowiązków
stron umowy, wprowadzonych po zawarciu umowy, wywołujących niezbędną potrzebę
zmiany sposobu realizacji umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu
realizacji  umowy,  wysokości  wynagrodzenia,  lub  terminu  zakończenia  realizacji
przedmiotu umowy;

mailto:biuro@arconsulting.com.pl


d) w zakresie podwykonawstwa na etapie realizacji zamówienia, za uprzednią zgodą
Zamawiającego:

 powierzenia podwykonawcom innego zakresu dostawy/usługi niż wskazany
w ofercie Wykonawcy,

 zmiany podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia,

 wprowadzenie  nowego  podwykonawcy,  również  w  przypadku,  gdy
Wykonawca  wskazał  w  ofercie,  że  dostawę  przedmiotu  zamówienia  wykona
samodzielnie;

e) w  przypadku  uzgodnienia  pomiędzy  Stronami  skrócenia  terminu  realizacji  przedmiotu
umowy,  Zamawiający  dopuszcza  zmianę  skutkującą  skróceniem  terminu  realizacji
przedmiotu umowy o uzgodniony okres;

f) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej
z niżej wymienionych okoliczności:

 wystąpienia nagłego, niezależnego od Stron zdarzenia zewnętrznego (siły
wyższej),

 wydłużenia  terminu  realizacji  projektu,  pod  warunkiem  uzyskania  zgody
instytucji pośredniczącej/zarządzającej na wydłużenie terminu realizacji projektu. 

W okolicznościach wyżej wymienionych Strony ustalają nowe terminy umowne;

g) w przypadku,  gdy  w  umowie  znajdują  się  oczywiste  błędy  pisarskie  lub  rachunkowe,
Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w których występują takie oczywiste
błędy pisarskie lub rachunkowe.

10. 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), zwane jako
„RODO”, informuję, że: 

1) administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest   KLUB  SPORTOWY  "AZS
WROCŁAW"  AKADEMICKIEGO  ZWIAZKU  SPORTOWEGO  WE  WROCŁAWIU,  ul.  Józefa
Mianowskiego 2b, 51-605 Wrocław;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia nr 1/ZO/2020 prowadzonym
zgodnie z zasadą konkurencyjności w formie zapytania ofertowego;

3) odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,  którym
udostępniona  zostanie  dokumentacja  postępowania  w  oparciu  o  Wytyczne  w  zakresie
kwalifikowalności  wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

4) Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  zgodnie  z  zasadami  archiwizacji
dokumentów objętych umową o dofinansowanie;

5) obowiązek podania  przez Panią/Pana  danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących  jest  wymogiem  określonym  Wytycznymi  w  zakresie  kwalifikowalności
wydatków  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego
Funduszu  Społecznego  oraz  Funduszu  Spójności  na  lata  2014-2020,  związanym  z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

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 Pani/Pana
dotyczących;



b) na  podstawie  art.  16  RODO  prawo  do  sprostowania  Pani/Pana  danych
osobowych;

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;

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.

………………………………………

     Podpis Zamawiającego

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Formularz oferty – załącznik nr 1

2.Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 2

3. Rzuty kondygnacji – 3 rzuty



Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Nr sprawy: 1/ZO/2020

ZAMAWIAJĄCY
KLUB SPORTOWY "AZS WROCŁAW" 
AKADEMICKIEGO ZWIAZKU SPORTOWEGO 
WE WROCŁAWIU
ul. Józefa Mianowskiego 2b
51-605 Wrocław

FORMULARZ OFERTY

Dane Wykonawcy

Pełna nazwa:

Adres:
ulica kod pocztowy miejscowość

Dane
kontaktowe: telefon fax e-mail

NIP/VAT Podatnik VAT:  TAK      NIE

numer NIP Oświadczenie w sprawie podatku VAT

Reprezentacja
Wykonawcy: imię i nazwisko, stanowisko osoby/osób 

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy podstawa upoważnienia do reprezentacji

Dane Wykonawcy*
*Wypełniać w przypadku oferty wspólnej – w takim przypadku należy wskazać pełnomocnika.

Pełna nazwa:

Adres:
ulica kod pocztowy miejscowość

Dane
kontaktowe: telefon fax e-mail

NIP/REGON/VAT Podatnik VAT:  TAK      NIE

numer NIP numer REGON Oświadczenie w sprawie podatku VAT

Reprezentacja
Wykonawcy: imię i nazwisko, stanowisko osoby/osób 

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy podstawa upoważnienia do reprezentacji

Wykonawca wypełnia białe pola

W odpowiedzi na do zapytanie  ofertowe Zamawiającego, zgłaszamy przystąpienie do udziału  w
niniejszym  postępowaniu  na opracowanie  koncepcji  i  projektu  aranżacji  wnętrz
pomieszczeń w budynku inkubatora e-sportu dla realizacji zadania pn.: „Budowa budynku
wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem celem utworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości E-
SPORTU przy  ul.  Józefa  Mianowskiego 2b we Wrocławiu”  współfinansowanego ze  środków Unii
Europejskiej  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w ramach  Regionalnego  Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020



Na podstawie warunków zamówienia przedstawionych w zapytaniu ofertowym oraz w załącznikach
do zapytania ofertowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, oferujemy wykonanie
przedmiotowego zamówienia w cenie brutto za całość przedmiotu zamówienia: 

zł

w tym …………. % podatek VAT w wysokości:

zł

netto:

zł

W tym koszt poszczególnych etapów realizacji przedmiotu zamówienia:

Zakres Cena netto
Wartość

podatku VAT
Cena brutto

1) Koncepcja aranżacji wnętrz

2) Projekt  wykonawczy,  przedmiar,
kosztorys

RAZEM

Oświadczamy, że:

1) zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami zamówienia zawartymi w zapytaniu ofertowym i w
załącznikach do niego i akceptujemy je bez zastrzeżeń;

2)  w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, w tym
dostawa do Zamawiającego;

3) zrealizujemy przedmiot zamówienia w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym;
4) uzyskaliśmy wszelkie  informacje  i  wyjaśnienia  niezbędne do przygotowania  oferty  i  właściwego

wykonania  zamówienia,  i  uznajemy  się  za  związanych  określonymi  w  niej  postanowieniami  i
zasadami;

5) jesteśmy związani  niniejszą  ofertą  przez  okres  30  dni  od dnia  składania  ofert,  wskazanego  w
zapytaniu ofertowym;

6) w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy zawierającej
pełny  zakres  przedmiotu  zamówienia,  zgodnie  ze  złożoną  ofertą,  na warunkach  określonych w
zapytaniu  ofertowym,  zgodne  z  przedstawionym  projektem  umowy,  w  miejscu  i  w  czasie
wskazanym przez Zamawiającego;

7) cena  podana w formularzu  ofertowym jest  ceną  ostateczną,  kompletną,  zawierającą  wszystkie
koszty, które ponosi Zamawiający w całym okresie realizacji zamówienia i  zostanie wprowadzona
do umowy jako obowiązująca Strony przez cały okres realizacji zamówienia;

8) wyrażamy zgodę na opublikowanie informacji dotyczących niniejszego postępowania na stronach
internetowych wskazanych przez Instytucję Zarządzającą/Pośredniczącą RPO WD 2014-2020,  w
tym w szczególności wyników postępowania a także wysłania wyników postępowania do każdego
Wykonawcy, który złożył ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe;

9) wszystkie oświadczenia i informacje są kompletne i prawdziwe.

Data : ……………………

...............................................................................
(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w 
dokumencie uprawniającym do występowania w 
obrocie prawnym lub posiadających 
pełnomocnictwo)



Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Nr sprawy: 1/ ZO/2020

ZAMAWIAJĄCY
KLUB SPORTOWY "AZS WROCŁAW" 
AKADEMICKIEGO ZWIAZKU SPORTOWEGO 
WE WROCŁAWIU
ul. Józefa Mianowskiego 2b
51-605 Wrocław

Nazwa Wykonawcy 

Adres Wykonawcy 

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam/my, że nie istnieją  pomiędzy nami a Zamawiającym wzajemne powiązania
osobowe lub kapitałowe przez które rozumie się  powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w
imieniu  Zamawiającego  czynności  związanych  z  przygotowaniem  i  przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy 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 przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ PO,

c)  pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego,  prokurenta,
pełnomocnika,

d) pozostaniu  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.

Data : …………………….

...............................................................................
(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w 
dokumencie uprawniającym do występowania w 
obrocie prawnym lub posiadających 
pełnomocnictwo)
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	79932000-6 – usługi projektowania wnętrz
	12) Planowany termin realizacji zamówienia:
	a) do 14 dni od dnia podpisania umowy – koncepcja
	b) do 15 dni od daty protokołu odbioru koncepcji podpisanego przez Strony bez zastrzeżeń – projekt wykonawczy, przedmiar, kosztorys.
	4. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

	Control0: Off
	Control0_2: Off
	Control0_3: Off
	Control0_4: Off


