
 

  

Nr postępowania: 2/ZP/U/10/18 
 
 
 
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
   
 
 

na 
dostawę sprzętu komputerowego  

dla firmy TMA AUTOMATION sp. z o.o. 
 
 
 
 

Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku wynikającym z “Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020”. 
 

 
 
 
 

.…………………………………… 
 

ZATWIERDZAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gdynia, 10 października 2018 r. 



 

  

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 
TMA AUTOMATION sp. z o.o. 
Al. Zwycięstwa 96/98 
81-451Gdynia 
TEL: 728 545 595 
NIP: 5862260658 
WWW: http://www.tma-automation.com/ 
Osoba do kontaktu: Katarzyna Szwangruber 
Email: katarzyna.szwangruber@tma-automation.com 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

1. Postępowanie jest realizowane w ramach projektu „Ultraszybki robot do technologii IML" 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 

2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 

3. Niniejsze zapytanie zostało upublicznione poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na 
stronie http://www.tma-automation.com/. 

 
III. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie Zapytania ofertowego. 
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
6. Koszty związane z przygotowaniem, złożeniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi 

Wykonawca. 
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu składania ofert, zmiany 

zapytania ofertowego bez podania przyczyny. 
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do unieważnienia postępowania gdy wystąpi choć 

jedna z poniższych przesłanek: 
a) w ramach postępowania nie wpłynęła żadna oferta, 
b) w ramach postępowania wpłynęła tylko jedna oferta, 
c) gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
d) gdy w ramach postępowania wpłynęły oferty z rażąco niską ceną, 
e) gdy nastąpi zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, której Zamawiający nie był 
w stanie wcześniej przewidzieć. 

10. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie  
w stosunku do Zamawiającego. 

11. Zamawiający informuje, że przez sformułowanie „Wykonawca” rozumie osobę fizyczną, 
osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która 
oferuje określone produkty lub usługi na rynku. 

http://www.tma-automation.com/


 

  

12. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.   
 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego według specyfikacji 
podanej w tabelach poniżej. Zamówienie składa się z dwóch części. 

2. Zamówione przedmioty muszą być fabrycznie nowe, niezniszczone i kompletne, żadna część 
składająca się na gotowy produkt nie może być wcześniej używana. 

3. Miejscem dostawy zamówienia jest siedziba Zamawiającego. 
 

CZĘŚĆ I  

Nazwa produktu Liczba sztuk 

LAPTOP 3 

Parametry techniczne 

Procesor • liczba rdzeni  4 

• liczba wątków 8 

• częstotliwość bazowa 1,6 GHz 

• pamięć cache 6 MB 

Pamięć RAM • pojemność 8 GB (możliwość rozbudowy do 32 GB) 

• typ DDR4 

• częstotliwość szyny pamięci  2400 MHz 

Dysk • dysk SSD 

• pojemność 256 GB 

• interfejs   M.2 

Matryca • przekątna 15,6” 

• rozdzielczość 1920 x 1080 (FullHD) 

• powłoka matowa 

• podświetlenie LED 

• technologia IPS 

Karta graficzna • zintegrowana 

Interfejsy we/wy • HDMI   

• Display Port   

• USB 2.0    

• USB 3.0    

• USB 3.1 typ C 

• RJ-45  

• wyjście słuchawkowe, wejście mikrofonu  

Inne • wydzielona klawiatura numeryczna 

Oprogramowanie • System operacyjny: Windows 10 Professional 
o architektura 64-bit 
o dostępność polskiej wersji językowej 

Gwarancja • 3-letnia gwarancja producenta 

Nazwa produktu Liczba sztuk 

KOMPUTER STACJONARNY 2 

Parametry techniczne 

Procesor • liczba rdzeni 6 

• liczba wątków 12 

• częstotliwość bazowa 3,2 GHz  



 

  

• pamięć cache 12 MB 

Pamięć RAM • 16 GB (z możliwością rozbudowy do 64 GB) 

• Typ DDR4 

• częstotliwość szyny pamięci 2666 MHz 

Dysk  • typ SSD 

• pojemność 256 GB 

• interfejs M.2 

Karta graficzna • pamięć  4 GB 

• typ pamięci GDDR5 

• szyna pamięci 128-bit 

• liczba rdzeni cuda 640 

• złącze PCI-E x16 3.0 

• obsługa OpenGL 

Interfejsy we/wy • USB 2.0, USB 3.1, USB 3.1 Type-C, USB 3.0 

• mikrofon 

• wyjście na słuchawki 

• PS/2 

• RJ-45 (LAN) 

• Serial 

• wyjście liniowe 

• Mini DisplayPort 

• DisplayPort 

• DC-in 

Oprogramowanie • System operacyjny: Windows 10 Professional 
o architektura 64-bit 
o dostępność polskiej wersji językowej 

Gwarancja • 3-letnia gwarancja producenta 

Urządzenia peryfe-
ryjne 

• mysz 

• klawiatura 

 
Nazwa produktu Liczba sztuk 

MONITOR 4 

Parametry techniczne 

Matryca • przekątna 23,8" 

• rozdzielczość 1920 x 1080 (FullHD) 

• format obrazu 16:9 

• powłoka matowa 

• technologia IPS 

• ekran płaski 

• kontrast statyczny 1000:1 

• częstotliwość odświeżania 60 Hz 

• czas reakcji 8 ms 

• kąt widzenia pionowy i poziomy 178 stopni 

Interfejsy we/wy • Display Port   

• mini Display Port 

• HDMI 2 szt 

• USB 3.0 4 szt 

• wyjście słuchawkowe Minijack 

Właściwości fizyczne • panel obrotowy (pivot) 

Gwarancja • 3-letnia gwarancja producenta 



 

  

 

CZĘŚĆ II 

Nazwa produktu Liczba sztuk 

MANIPULATOR 3D 2 

Parametry techniczne 

Przyciski • 2 programowalne przyciski 

Właściwości fizyczne • waga maks. 500 g 

Gwarancja • 2-letnia gwarancja producenta 

 
4. W przypadkach wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych lub 

pochodzenia Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych 
rozwiązań, tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne tzn. co najmniej takie 
same (nie gorsze) od tych podanych w przedmiocie zamówienia. 

 
V. KOD I NAZWA CPV 
 
30200000-1 - Urządzenia komputerowe 

30231300-0 - Monitory ekranowe 
30213100-6 - Komputery przenośne 
30214000-2 - Stacje robocze 
30237200-1 - Akcesoria komputerowe 

48620000-0 - Systemy operacyjne 
 
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 31 października 2018 r. 
 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki: 
a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie 

odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. 
b) nie są powiązani osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym a Wykonawcą polegające na: 

− uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

− posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji; 

− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika; 

− pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić 
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy,  
w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest 
zobowiązany dostarczyć wraz z ofertą oświadczenie, zgodnie ze wzorem stanowiącym 



 

  

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, oraz aktualny odpis z właściwego rejestru albo 
aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub  zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. 

 
 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 
 

1. Wypełniony Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na własnych formularzach, o ile zawierają 
one wszystkie informacje i oświadczenia z Formularza ofertowego Zamawiającego. 

2. Wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, stanowiące 
załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

3. Aktualny dokument rejestrowy Oferenta oraz, jeżeli oferta została podpisana przez inną 
osobę niż wynika to z dokumentu rejestrowego, dokument upoważniający do składania 
ofert. 

4. Zamawiający może wezwać Oferenta do wyjaśnień/uzupełnień jeżeli: 
a) oferta nie będzie zawierała dokumentu z punktu 2 i/lub 3, 
b) złożone dokumenty będą budziły wątpliwości co do autentyczności. 

7. Brak  formularza ofertowego lub załączenie go w niewłaściwej formie lub niezgodnie  
z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, może skutkować odrzuceniem oferty. 

8. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec 
Zamawiającego. 

 
IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
 

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 
zgodnie z wyborem Zamawiającego, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. 
poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). 
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz zapytania: 

 
a) przekazywane w formie pisemnej należy kierować na adres: 

TMA AUTOMATION sp. z o.o. 
al. Zwycięstwa 96/98 
81-451 Gdynia 

b) przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej należy kierować na adres 
email: katarzyna.szwangruber@tma-automation.com 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania. 
Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął 

mailto:katarzyna.szwangruber@tma-automation.com


 

  

do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. 

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynie po upływie terminu składania wniosku, 
o którym mowa w pkt 3 nin. rozdz. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, bez ujawniania 

źródła zapytania poprzez zamieszczenie odpowiedzi na stronie internetowej, na której 
udostępnione jest zapytanie ofertowe (http://www.tma-automation.com/) 

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, 
zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę treści SOPZ Zamawiający udostępni 
na stronie internetowej (http://www.tma-automation.com/) 

8. Wszelkie zmiany treści SOPZ oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Wykonawców stają się 
integralną częścią zapytania i są wiążące dla Wykonawców. 

9. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie 
zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym 
Wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej (http://www.tma-
automation.com/) 

 
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 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 30 dni. 

 
XI.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY 
 

1. Ofertę składa się w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 
2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
3. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. 
4. Wzór formularza „Oferta” stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 
5. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami zapytania ofertowego. Oferta oraz 

pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do 
zapytania ofertowego, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz 
opisu kolumn i wierszy. 

6. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały.   
7. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, 

zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej 
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, lub osobę (osoby) upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy.  

8. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców 
występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi 
zostać załączone do oferty. 

9. Zaleca się, aby strony oferty były kolejno ponumerowane.  
10. Ofertę można również złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty. Wówczas Ofertę należy 

http://www.tma-automation.com/
http://www.tma-automation.com/
http://airpasacademy.pl/
http://airpasacademy.pl/


 

  

umieścić w kopercie zaadresowanej na: 
TMA AUTOMATION sp. z o.o. 

al. Zwycięstwa 96/98 
81-451Gdynia 

oraz opisanej: „Oferta w ramach zapytania ofertowego na zakup sprzętu komputerowego dla 
firmy TMA AUTOMATION sp. z o.o. - 2/ZP/U/10/18.” 

11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego 
oznaczenia koperty np. nieotwarcia koperty w wyniku braku jej prawidłowego opisania jak 
również niedostarczenia koperty na czas przez operatora pocztowego. 

12. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty. 
Oświadczenie o wycofaniu oferty, Wykonawca winien w formie pisemnej niezwłocznie 
przesłać Zamawiającemu (dopuszczalny jest skan podpisanego dokumentu). 

 
 
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

1. Miejsce i termin składania ofert: 
a) miejsce składania ofert: TMA AUTOMATION sp. z o.o., al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 

Gdynia 
b) ofertę w wersji elektronicznej należy wysłać na adres katarzyna.szwangruber@tma-

automation.com 
c) termin składania ofert: do dnia 17.10.2018 r. 

 
2. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

a) miejsce otwarcia ofert: TMA AUTOMATION sp. z o.o., al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 
Gdynia 

b) termin otwarcia ofert: w dniu 18.10.2018 r. 
 

3. Oferty należy składać w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00. 
4. Otwarcie ofert jest jawne. 
5. Po odczytaniu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej (http://www.tma-

automation.com/) protokół wyboru najkorzystniejszej oferty. 
 

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 

1. Cenę oferty należy określić cyfrowo w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
2. Ceną oferty jest cena netto podana na druku formularza „Oferta” - Załączniku nr 1 do 

zapytania ofertowego. 
3. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty wynikające z zakresu i sposobu realizacji 

przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym. 
4. Zamawiający nie będzie dodatkowo rozliczał żadnych kosztów poniesionych przez 

Wykonawcę podczas realizacji zamówienia. 
5. Cena oferty będzie obowiązywać przez cały okres związania ofertą i nie będzie podlegać 

negocjacjom. 
6. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe  

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki 
polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym niepowodujące istotnych zmian 

mailto:katarzyna.szwangruber@tma-automation.com
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w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 

7. Przez oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający rozumie każdy wadliwy wynik działania 
matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe. 

 
XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY  
 

1. Oceny ofert dokonywać będą członkowie komisji wyznaczeni przez zarząd Zamawiającego. 
2. Ocenie podlegają wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 
3. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny  

i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. 
4. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert: 

 Kryterium ,,Cena” (Pc): 
o Znaczenie kryterium – 80 pkt 

o Opis sposobu oceny oferty wg kryterium ,,Cena”: 

▪ Oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania zapytania ofertowego, 

otrzyma maksymalną liczbę punktów w kryterium ,,Cena” (80 pkt), 

▪ Ocena punktowa pozostałych ofert zostanie dokonana wg wzoru:  

Pc=Cn/Co*80 

gdzie: Cn – najniższa cena netto oferty spośród złożonych ofert podlegających 

ocenie, Co – cena netto ocenianej oferty 

 Kryterium ,,Czas realizacji zadania” (PT): 

o Znaczenie kryterium – 20 pkt 

o Opis sposobu oceny oferty wg kryterium ,,Czas realizacji zadania”: 

▪ Oferent gwarantuje możliwość dostarczenia przedmiotu zamówienia  

w terminie wskazanym przez Zamawiającego – 0 pkt 

▪ Oferent gwarantuje możliwość dostarczenia przedmiotu zamówienia  

w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia otwarcia ofert – 20 

pkt 

 
5. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę 

punktów (Pc+PT). 
6. Liczba punktów obliczona zostanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych 
ofert wybiera ofertę, która uzyskała większą liczbę punktów w ramach kryterium “Cena ”. A 
jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, które uzyskały taka samą liczbę punktów, 
Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę najbardziej korzystną z punktu widzenia 
oddziaływania na środowisko i klimat (np. mniejsza energochłonność, zużycie wody, 
wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu etc.). 
 

 
XV. DALSZE KROKI PO ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA 
 

1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 



 

  

oraz nazwy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia oferty, 
4) unieważnieniu postępowania z podaniem uzasadnienia. 

2. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 nin. rozdz., na stronie 
internetowej (http://www.tma-automation.com/). 

3. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt 1 nin. rozdz., jeżeli ich 
ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako 
najkorzystniejsza w wyniku oceny zgodnie z zasadami określonymi w zapytaniu ofertowym. 

 
XVI. ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania. Oferentom, 
do których zostanie skierowane zapytanie ofertowe, nie przysługuje żadne roszczenie 
względem Zamawiającego w tym w szczególności z tytułu wyboru innej oferty, odwołania lub 
zamknięcia całego postępowania bez wskazania Wykonawcy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie, że każdy z Oferentów ma obowiązek traktować informacje 
dotyczące projektu, jego zakresu oraz faktu otrzymania zaproszenia do złożenia oferty i do 
udziału w postępowaniu, jako poufne. 

 
 

XVII. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
 

− Załącznik nr 1 - Formularz „Oferta” 

− Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań 

http://www.tma-automation.com/

