ZAPYTANIE OFERTOWE na:

Zakup drzewa na pniu w ilości ok. 300 m³ z terenu działek
347/1 i 73/2 obręb Tarnówek
Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004
– Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami).

I.

r.

INFORMACJE OGÓLNE:
1. Sprzedający:
KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 48,
59-301 Lubin, zarejestrowana pod nr KRS 0000023302 w Sądzie Rejonowym dla
Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie
przechowywana jest dokumentacja spółki
REGON: 39002176400135, NIP 692-000-00-13
Kapitał zakładowy: 2.000.000.000 PLN (z czego wpłacono 2.000.000.000 PLN)
KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakład Hydrotechniczny z siedzibą w Rudnej przy
ulicy Polkowickiej 52, 59-305 Rudna.
2. Kupujący:
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę
w sprawie zamówienia.
3. Beneficjent:
Osoba fizyczna lub prawna, której udzielono kredytu albo na rzecz, której została otwarta
akredytywa, udzielona gwarancja, poręczenie itd.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt:
a) pozyska drewno w odpowiednich klasach w wyniku zrywki i wycinki z działek
ewidencyjnych o nr.: 347/1 i 73/2 obręb Tarnówek – powierzchnia działek, to ok. 5,4 ha
w tym ok.30% drzewa liściaste, pozostałe drzewa iglaste.
b) dokona wywozu drewna,
c) uporządkuje teren tj. działki ewidencyjne o nr.: 347/1 i 73/2 obręb Tarnówek, po
wykonaniu prac poprzez uprzątnięcie z odrostów i gałęzi .
2. Wymagania Sprzedającego odnośnie realizacji zamówienia określone są w Projekcie
umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ OPIS
SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Kupujący, którzy spełniają następujące warunki i
złożą oświadczenie, że:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących
przedmiotem niniejszego zamówienia,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie
zamówienia,
d) nie są w sporze sądowym ze Spółką oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie,
z którego wynika, że Spółce przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do
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2.

3.

4.

5.

6.

Kupującego,
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
§12 Zasad wyboru wykonawców robót i usług, dostawców wyrobów oraz trybu
zawierania umów na rzecz KGHM Polska Miedź S.A.,
Kupujący może wziąć udział w spotkaniu połączonym z wizją terenową (obecność
kupującego lub osoby przez niego upoważnionej nie jest obowiązkowa), które
zostanie zorganizowane w Oddziale Zakład Hydrotechniczny, Rudna, ul. Polkowicka
52 w dniu 12.02.2016 r. o godz. 9:00.
Wymagane dokumenty i zaświadczenia:
a) 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, wystawiony nie wcześniej, niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego brak
zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert,
c) zaświadczenie
właściwego
Oddziału
Zakładu
Ubezpieczeń
Społecznych
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d) oryginał lub kopia postanowienia sądu, w stosunku do Wykonawców, co do których
otwarto likwidację bądź których upadłość ogłoszono i którzy po ogłoszeniu upadłości
zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
e) polisa, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Kupujący jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej.
Wartość
polisy
nie
może
być
niższa
niż
100 000,00 PLN (słownie złotych: sto tysięcy złotych). Do polisy należy dołączyć
dowód opłaty składki ubezpieczeniowej.
Okres obowiązywania polisy: nie krótszy niż do dnia 30.03.2016 r.
Jeżeli termin załączonej polisy, jest krótszy niż wymagany przez Sprzedającego, do
oferty należy dołączyć oświadczenie Kupującego o treści:
„Oświadczamy, że w przypadku przyjęcia do realizacji zadania „Zakup drzewa na
pniu w ilości ok. 300 m³ z terenu działek 347/1 i 73/2 obręb Tarnówek”
zobowiązujemy się w terminie do 7 dni przed upływem ważności polisy OC
nr……………. z dnia ……… wystawionej przez …….……… dostarczyć nową
polisę zgodną z pkt III ppkt 3 e) zapytania ofertowego z terminem ważności do
dnia 30.03.2016; w przypadku nie dostarczenia polisy Sprzedający będzie mógł
odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczyć karę
umowną – w wysokości 10% wartości umowy”.
Sprzedający nie dopuszcza łączenia polis.
Pozostałe warunki i oświadczenia wymagane przez Sprzedającego do spełnienia przez
Kupujących określone są w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do zapytania
ofertowego.
Wszelkie oświadczenia Kupujący przedstawia w oryginałach, a dokumenty w oryginałach lub
poświadczonych przez upoważnione osoby kopiach (odpisach). Pełnomocnictwa należy
przedstawiać w oryginale.
Radcowie prawni lub adwokaci mogą potwierdzać za zgodność z oryginałem kopie (odpisy)
pełnomocnictw.
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7. Ocena spełnienia tych warunków zostanie dokonana wg formuły ”spełnia – nie spełnia”.
Podstawą oceny będą dokumenty, o których mowa w punkcie III zapytania ofertowego.
8. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Kupujący
spełnia wyżej wymienione warunki.
9. Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych warunków udziału w postępowaniu
skutkować będzie odrzuceniem oferty i wykluczeniem Kupującego, po uprzednim wezwaniu
do uzupełnienia brakujących dokumentów, potwierdzających spełnienie postawionych
warunków.

IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
1. Termin związania Kupujących złożoną ofertą wynosi 45 dni, a w przypadku wygrania
przetargu do czasu zawarcia umowy. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
2. Kupujący samodzielnie lub na wniosek Sprzedającego może przedłużyć termin związania
ofertą.
3. Odmowa przychylenia się do prośby Sprzedającego ze strony Kupującego nie powoduje
utraty wadium.
4. Przedłużenie okresu związania ofertą dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium, obejmującego przedłużony okres związania ofertą.

V. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
1.
Wymagany termin realizacji zamówienia: Zakończenie – wycinka drzew – do
29.02.2016 r, pozostałe prace do 15.03.2016 r. z uwzględnieniem zakończenia procedury
zwrotnego przekazania terenu, zgodnie z postanowieniami § 5 umowy. Termin ten
obejmuje również czas niezbędny na dokonanie odbioru końcowego.
2. Miejsce realizacji zamówienia: działki ewidencyjne o nr.: 347/1 i 73/2 obręb Tarnówek.

a)

VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ SPRZEDAJĄCEGO
Z KUPUJĄCYMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z KUPUJĄCYMI:
1.

Kupujący zainteresowani realizacją zamówienia mogą uzyskać dodatkowe informacje
na spotkaniu połączonym z wizją lokalną, które w tej sprawie zostanie
zorganizowane w Oddziale Zakład Hydrotechniczny, Rudna, ul. Polkowicka 52
(transport we własnym zakresie) w dniu 12.02.2016 r. o godz. 9:00. Osoba
upoważniona winna posiadać dokument uprawniający ją do reprezentowania
Kupującego (spotkanie nie jest obowiązkowe).

2.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Kupującymi są:
Matylda Krawczyszyn
KGHM Polska Miedź S.A.
Oddział Zakład Hydrotechniczny
ul. Polkowicka 52
59-305 Rudna
tel.: 76 74 79 326
fax: 76 74 79 390
email: matylda.krawczyszyn@kghm.com
w dniach roboczych w godz. 7:00-15:00.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
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1. Każdy Kupujący może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty do
postępowania, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Kupującego.
2. Ofertę stanowi wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik
Nr 1 do zapytania ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami. Musi on być
sporządzony przez Kupującego ściśle według postanowień niniejszego zapytania
ofertowego. Sprzedający nie wymaga dołączenia do oferty zaparafowanego projektu
umowy. Formularz Ofertowy oraz pozostałe dokumenty, dla których Sprzedający
określił wzory, muszą być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.
3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim zgodnie z treścią Formularza
Ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Wymagane dokumenty
sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Kupującego. Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być
naniesione czytelnie oraz parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę – w
przeciwnym wypadku nie będą uwzględnione.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej lub oferty wariantowej.
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu
zamówienia.
8. Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie
pisemnej oraz w formie zapewniającej trwałość i czytelność jej treści.
9. Oferta i wszystkie załączone do niej dokumenty i oświadczenia (również te złożone
na załączonych do zapytania ofertowego wzorach) muszą być podpisane przez osobę/y
upoważnioną/e do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Kupującego, określoną w
dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej oraz
do zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Za podpisanie uznaje
się własnoręczny podpis lub podpis wraz z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie
podpisu. Powyższe nie dotyczy zaświadczeń złożonych w oryginale wystawione przez
instytucje i urzędy (bank, US, ZUS, itp.).
10. W przypadku podpisania oferty i załączników składanych wraz z ofertą w inny sposób niż
określony w odpowiednim rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo
też przez inne osoby niż wymienione w odpowiednim rejestrze lub wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej na podstawie udzielonego im pełnomocnictwa, należy do oferty
dołączyć przedmiotowe pełnomocnictwo.
11. Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty zawierające informacje były kolejno
ponumerowane, podpisane, a ich łączna liczba podana w Formularzu Ofertowym.
12. Jeżeli w terminie określonym w zapytaniu ofertowym Kupujący nie złoży wymaganych
pełnomocnictw, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu, bądź złoży dokumenty zawierające błędy – Sprzedający może wezwać go
do ich uzupełniania w wyznaczonym terminie, chyba że pomimo ich uzupełnienia oferta i tak
zostałaby odrzucona lub konieczne będzie unieważnienie postępowania.
13. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić zamkniętej kopercie. Koperta powinna być
zaadresowana na adres:
KGHM Polska Miedź S.A.
Oddział Zakład Hydrotechniczny
ul. Polkowicka 52
59-305 Rudna
oraz oznakowana następująco:
„Oferta w sprawie zamówienia niepublicznego na „Zakup drzewa na pniu w ilości ok.
300 m³ z terenu działek 347/1 i 73/2 obręb Tarnówek ” – Skierować do sekretariatu,
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nie otwierać przed dniem 16.02.2016 r. godz. 9:00. Na kopercie należy również umieścić
nazwę Kupującego.
14. Kupujący może przed upływem terminu składania ofert wprowadzić zmiany do złożonej
oferty. Zmiany winny być doręczone Sprzedającemu na piśmie przed upływem terminu
składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian powinno być złożone w opakowaniu,
jak stanowi pkt 14, z dodatkowym oznaczeniem: ZMIANA OFERTY w sprawie zamówienia
niepublicznego na „Zakup drzewa na pniu w ilości ok. 300 m³ z terenu działek 347/1 i
73/2 obręb Tarnówek”.
15. Kupujący może przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną ofertę składając
odpowiednie oświadczenie w kopercie oznaczonej: WYCOFANIE OFERTY w sprawie
zamówienia niepublicznego na „Zakup drzewa na pniu w ilości ok. 300 m³ z terenu
działek 347/1 i 73/2 obręb Tarnówek”.

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1. Oferty należy składać do dnia 16.02.2016 r. do godz. 9:00 w sekretariacie (I piętro, pok. 28):
KGHM Polska Miedź S.A.
Oddział Zakład Hydrotechniczny
ul. Polkowicka 52
59-305 Rudna
2. Oferty otrzymane przez Sprzedającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone
Kupującym bez ich otwierania.
3. Otwarcie ofert nie jest jawne.

IX. OPIS SPOSOBU OCENY OFERTY:
1. Do oceny zostaną dopuszczone oferty spełniające wszystkie wymagania zapytania
ofertowego.
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona poprzez analizę ceny netto za pozyskane
drewno.
3. Cena oferty musi być kompletna, jednoznaczna i obejmować wszelkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym i wszystkich załącznikach do zapytania
ofertowego.
4. Cena może być podana wyłącznie w PLN.
5. Cenę należy podać z dokładnością do pełnych jednostek walutowych, cyfrowo i słownie.

X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Sprzedający będzie się kierował kryterium ceny.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najwyższą ceną za pozyskanie drewna.
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XI. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM:
A. WADIUM
1. Kupujący zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie:
5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100).
2. Wadium wniesione w postaci pieniężnej przechowywane jest na rachunku bankowym
Spółki i nie podlega oprocentowaniu.
3. Sprzedający dopuszcza następujące formy wadium:
a) w pieniądzu,
b) poręczenia bankowe,
c) gwarancje bankowe,
4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
Sprzedającego w Banku Handlowym S.A. w Warszawie, nr konta:
- 79 1030 1508 0000 0005 0022 8229 dla wadiów w PLN,
W tytule płatności należy wpisać: JGZH/DS/Zakup drzewa na pniu w ilości ok. 300 m³
z terenu działek 347/1 i 73/2 obręb Tarnówek. W takim przypadku do oferty należy
dołączyć oryginał lub kopię dokumentu wniesienia wadium, potwierdzoną przez
Kupującego za zgodność z oryginałem. Wadium uznaje się za wniesione, z chwilą
uznania rachunku bankowego Sprzedającego, w terminie składania ofert, tj.
16.02.2016 r. do godz. 9:00.
5. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, do oferty należy
dołączyć oryginał dokumentu wystawionego na rzecz: KGHM Polska Miedź S.A.
ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin (dokumentów tych prosimy nie zszywać
z ofertą). Dokument winien zawierać:
a) termin ważności wynoszący 45 dni licząc od dnia upływu terminu do złożenia oferty,
b) zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej, nieodwołalnej zapłaty na pierwsze
żądanie Beneficjenta, w przypadku rezygnacji z zawarcia umowy na warunkach
określonych w ofercie lub jeżeli zawarcie umowy jest niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Kupującego.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej, do oferty należy dołączyć
„Instrukcję płatniczą” z podaniem nazwy Banku i numeru rachunku bankowego, na
który zwrócone będzie wadium. Wypełniona i podpisana przez umocowanych
reprezentantów Kupującego „Instrukcja płatnicza” stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ.
7. Wadium jest zwracane Kupującym w ciągu 14 dni, jeżeli zajdzie co najmniej jedna
z przesłanek:
upłynął termin związania ofertą,
zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
Sprzedający unieważnił lub zamknął postępowanie,
na wniosek Kupującego, w przypadku, gdy Kupujący wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert,
e) wykluczono Kupującego z postępowania,
f) odrzucono ofertę Kupującego,
g) Kupujący nie zostali wybrani do realizacji zadania.
a)
b)
c)
d)

8. Kupujący traci wadium na rzecz Sprzedającego, w przypadku, gdy:
a)

wycofał ofertę złożoną w postępowaniu przetargowym po terminie wyznaczonym na
jej złożenie lub złożył kolejną ofertę mniej korzystną od poprzedniej,
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b)
c)
d)

odmówił lub uchyla się od podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie w
wyznaczonym terminie,
nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych
w umowie,
gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Kupującego.

9. Zwrotu wadium wniesionego przez Kupującego w postaci niepieniężnej, Sprzedający
dokona za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres Kupującego wskazany
w formularzu ofertowym.

XII.

OGÓLNE WARUNKI UMOWY:
Sprzedający wymaga, aby Kupujący, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą,
zawarł umowę zgodnie z treścią projektu umowy stanowiącego Załącznik Nr 2 do
zapytania ofertowego.

XIII. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
Sprzedający udzieli zamówienia Kupującemu, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona, jako
najkorzystniejsza w oparciu o kryteria oceny ofert podane w pkt X.

XIV. INFORMACJE KOŃCOWE:
1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji i/lub dogrywki
w formie aukcji elektronicznej oraz dopuszczenia nie więcej niż 3 Kupujących, którzy
przedstawią najkorzystniejszą cenę.
2. O aukcji elektronicznej Sprzedający powiadomi Kupującego/Kupujących z odpowiednim
wyprzedzeniem.
3. Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli:
a) została złożona z naruszeniem postanowień Kodeksu Cywilnego lub Kodeksu
Spółek Handlowych albo innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa
regulujących zasady reprezentacji podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą,
b) została złożona z naruszeniem Zasad lub warunków udziału w postępowaniu,
c) treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
d) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
e) została złożona przez Kupującego wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (§12 „Zasad wyboru wykonawców robót i usług, dostawców
wyrobów oraz trybu zawierania umów na rzecz KGHM Polska Miedź S.A.”) lub nie
zaproszonego do składania ofert,
f) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
4. Sprzedający może odrzucić ofertę Kupującego, który prowadzi ze Spółką spór przed
sądem lub arbitrażem w sprawie dotyczącej wykonania zobowiązań lub w stosunku do
Kupującego orzeczono o odszkodowaniu na rzecz Spółki.
5.

Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania postępowania w sprawie
zamówienia (przetargu).

6.

Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania warunków postępowania.

7.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania
o udzielenie zamówienia, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

8.

Dokumenty i informacje zawarte w zapytaniu ofertowym mogą być wykorzystane jedynie
zgodnie z ich przeznaczeniem. Dane zawarte w poszczególnych punktach zapytania
ofertowego są poufne i nie mogą być wykorzystane do innych celów.
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9.

Kupujący zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi
w zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w nim określonymi.

10. Kupujący ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Sprzedający w żadnym przypadku nie
odpowiada za koszty poniesione przez Kupujących w związku z przygotowaniem
i złożeniem oferty i nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Kupujący
zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem
Sprzedającego.
11. Kupującym nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Sprzedającego
w przypadku odrzucenia oferty.
12. Jakiekolwiek ustalenia dokonane przed zawarciem umowy nie dają podstaw prawnych
do składania roszczeń finansowych wobec Sprzedającego.

XV. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy.
Załącznik Nr 2 – Projekt umowy wraz z załącznikami.
Załącznik Nr 3 – Instrukcja płatnicza.
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