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Sulejówek, 14.06.2018 

Dane Zamawiającego: 

Horus-Energia Sp. z o.o. 

ul. Drobiarska 43, 

05-070 Sulejówek 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 27/2018 

W związku z realizacją przez Horus-Energia Sp. z o.o. projektu w ramach poddziałania 1.1.1 POIR „Badania 

przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój na lata 2014-2020 o nazwie „Agregat prądotwórczy dużej mocy zasilany gazami odpadowymi niskiej 

jakości z modułowym układem oczyszczania gazów” (dalej: Projekt), zwracamy się z prośbą o przedstawienie 

oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia. 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego ze środków 

UE realizowanego przez Zamawiającego. Zamawiający jest zobowiązany do przeprowadzenia audytu 

zewnętrznego projektu zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (art. 34, ust. 

2). 

Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia audytu projektu zgodnie z Wytycznymi dla podmiotów 

audytujących projekty badawczo-rozwojowe opracowanymi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; 

dokument jest dostępny pod adresem: 

http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/pl/defaultaktualnosci/815/2686/1/wytyczne_do_audytu.pdf  

Audyt zewnętrzny projektu musi zostać przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w tym zakresie przepisami 

prawa, tj. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie 

przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. 2011 nr 207 poz. 

1237). 

Przedmiotowy audyt, zgodnie z wytycznymi NCBiR powinien w szczególności obejmować:  

- weryfikację kwalifikowalności poniesionych kosztów i sposobu ich dokumentowania, w tym m.in.: weryfikację, 

na podstawie reprezentatywnej próby, oryginałów dowodów księgowych dokumentujących zdarzenia dotyczące 

realizacji zadania/projektu (w okresie objętym audytem), w tym weryfikację opisu dowodów księgowych 

(klauzul), zgodnie z warunkami umowy; dobór próby powinien być oparty na metodach statystycznych, 

- ocenę prawidłowości i wiarygodności poniesionych kosztów (w tym m.in. czy zostały faktycznie poniesione, czy 

są zasadne, czy są związane z realizacją zadania/projektu, czy zostały poniesione w terminie realizacji 

zadania/projektu zgodnie z zasadą efektywności i racjonalności );  

- sprawdzenie poprawności zakupu towarów i usług pod kątem stosowania ustawy PZP lub, dla podmiotów 

zwolnionych z jej stosowania, zachowania zasady konkurencyjności, przejrzystości i jawności, w tym również z 

ustalonymi przez podmiot dokonujący zakupu zasadami i praktykami;  

- sprawdzenie wniesienia przez wykonawcę wkładu własnego, zgodnie z warunkami wskazanymi w umowie; 

- sprawdzenie zakupionych środków trwałych i środków trwałych w budowie w ramach projektu oraz weryfikacja 

odpisów amortyzacyjnych; sprawdzenie występowania podwójnego finansowania kosztów; sprawdzenie statusu 

podatkowego Zamawiającego (w szczególności w zakresie podatku VAT); analizę poprawności dokumentowania 

poniesionych kosztów: 

http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/pl/defaultaktualnosci/815/2686/1/wytyczne_do_audytu.pdf
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- sprawdzenie, czy Zamawiający stosuje odrębny kod księgowy umożliwiający łatwą identyfikację operacji 

współfinansowanych ze środków programu; 

- sprawdzenie kompletności i poprawności posiadanej przez Zmawiającego oryginalnej dokumentacji związanej 

z realizacją umowy o dofinansowanie: 

• dla dostaw, usług: dokumenty związane z wyborem wykonawcy dostaw usług: umowy dotyczące 

realizacji zamówień, faktury, rachunki lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej 

potwierdzające dokonanie zakupów, protokoły odbioru wykonanych prac oraz dowody uregulowania 

zobowiązań finansowych wynikających z dokonania zakupów, 

• dla kosztów osobowych i bezosobowych: dokumenty potwierdzające poniesienie tych kosztów na rzecz 

osób zatrudnionych do realizacji projektu (płaca brutto lub jej część proporcjonalna do zaangażowania danej 

osoby na rzecz projektu, z jej wszystkimi kwalifikującymi się do refundacji składowymi) oraz dowodami płatności, 

- weryfikację prawidłowości oryginalnych dokumentów księgowych potwierdzających poniesione koszty pod 

względem: 

• formalnym (data wystawienia, właściwy odbiorca/wystawca dokumentu, kwota usługi/dostawy, 

netto/brutto/słownie, sposób płatności, NIP, podpisy, opis kosztu na odwrocie dokumentu umożliwiający 

powiązanie kosztu z projektem); 

• merytorycznym (czy dokumentowany koszt odpowiada danym umieszczonym we wniosku lub 

załącznikach do wniosku); 

- weryfikację czy w wykazanych we wniosku kosztach bezpośrednich zostały ujęte koszty ogólne rozliczane 

metodą ryczałtową (dotyczy kosztów ogólnych rozliczanych metodą ryczałtową), 

- weryfikację merytoryczną projektu w zakresie: 

• zgodności wykonanych działań z opisem projektu i harmonogramem rzeczowo-finansowym, 

• adekwatności ponoszonych kosztów w stosunku do zadań zrealizowanych w ramach projektu i 

osiągniętych wskaźników, 

• rzeczywistej realizacji projektu poprzez oględziny miejsca i przedmiotu projektu (postęp rzeczowy).  

Wykonawca jest zobowiązany do zachowania zgodności przeprowadzanego audytu z zapisami ww. 

rozporządzenia (Dz. U. 2011 nr 207 poz. 1237).  

Audyt przeprowadzony będzie pod kierunkiem koordynatora audytu oddelegowanym ze strony wykonawcy, 

którym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011r. w sprawie 

przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę, może być osoba 

spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, 

poz.1240, z późn. zm.). 

Dane projektu podlegającego audytowi: 

a. Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0902/15 
b. Tytuł projektu: Agregat prądotwórczy dużej mocy zasilany gazami odpadowymi niskiej jakości z 

modułowym układem oczyszczania gazów  
c. Koszty projektu: 

• wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 5 677 258,08 zł; 

• kwota dofinansowania: 3 993 379,05 zł. 
d.  Kategorie kosztów: 

W ramach projektu ponoszone są wydatki związane z wynagrodzeniem osób zaangażowanych w 
realizację przedsięwzięcia, zakupem usług zewnętrznych, kosztami operacyjnymi oraz kosztami 
ogólnymi (rozliczanymi ryczałtowo). 
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e. Okres realizacji projektu: 01.11.2015 – 15.09.2018. 
 

Miejsce przeprowadzenia audytu: siedziba Horus-Energia Sp. z o.o. w Sulejówku (ul. Drobiarska 43), siedziba 

Wykonawcy audytu. 

 

Harmonogram realizacji usługi audytu 

 

1. Rozpoczęcie realizacji usługi – maksymalnie do 14 dni od daty zawarcia umowy. 

2. Zakończenie realizacji usługi, potwierdzone podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag 

Zamawiającego: maksymalnie do 30 dni od rozpoczęcia realizacji usługi.  

3. Inne elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia: 

a. W wyniku przeprowadzenia audytu projektu, Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu: 

- wstępny raport z audytu projektu wraz z opinią w zakresie przeprowadzonego audytu projektu i jej 

uzasadnieniem do 21 dni od daty rozpoczęcia realizacji usługi, 

- końcowy raport z audytu projektu wraz z opinią w zakresie przeprowadzonego audytu projektu i jej 

uzasadnieniem do 29 dni od daty rozpoczęcia realizacji usługi, 

przy czym Zamawiający ma prawo odnieść się/wnieść uwagi i zastrzeżenia do wstępnego raportu z audytu 

projektu wraz z opinią w zakresie przeprowadzonego audytu projektu i jej uzasadnieniem, a Wykonawca, o ile 

będą one zasadne, ma obowiązek je uwzględnić w końcowym raporcie z audytu projektu wraz z opinią w zakresie 

przeprowadzonego audytu projektu. 

4. Potwierdzeniem prawidłowego przeprowadzenia audytu będzie końcowy raport z audytu wraz z opinią, który 

powinien zostać przekazany Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach (napisanych w języku polskim) oraz w 

formie elektronicznej w pliku PDF maksymalnie do 29 dni od daty rozpoczęcia realizacji usługi.  

5. Z ważnych powodów po stronie Zamawiającego termin przeprowadzenia audytu może ulec zmianie. 

6. Płatność nastąpi po wykonaniu usługi audytu i dostarczeniu raportu z jego realizacji (brak dopuszczalności 

płatności pośrednich). 

 

• Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień: Kod przedmiotu zamówienia wg CPV: 79212000 - 3 - 

usługi audytu 

 

II. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków. 

Do realizacji zamówienia dopuszczone są podmioty, które: 

1. Posiadają wiedzę i doświadczenie. 

Opis sposobu oceny tego warunku: 

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, jeżeli w okresie ostatnich trzech 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wykaże się należytym wykonaniem co najmniej: 

pięciu audytów projektów podlegających dofinansowaniu ze środków UE (lub innych źródeł pomocy publicznej) 

o wartości kosztów kwalifikowanych równej lub większej niż 2 mln PLN.  

Weryfikacja na podstawie zestawienia min. pięciu audytowanych projektów (nazwa i nr działania, firma, tytuł 

projektu, wartość kosztów kwalifikowanych w PLN lub Euro, data przeprowadzenia audytu). Na potwierdzenie 

spełnienia przedmiotowego warunku dot. wiedzy i doświadczenia należy dostarczyć „Oświadczenie o 

posiadanym doświadczeniu” – stanowiące obligatoryjny element formularza ofertowego (punkt 4) 

stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 
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2. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Opis sposobu dokonania oceny tego warunku:  

Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony jeżeli:  

Wykonawca wykaże się posiadaniem i oddeleguje do przeprowadzenia audytu co najmniej: 

a. jednego Koordynatora audytu – spełniającego warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.) 

oraz  

b. co najmniej dwóch ekspertów, mogących wykazać się (każdy z nich odrębnie) w zakresie ostatnich 

trzech lat licząc od dnia wpływu oferty: 

• uczestnictwem w min. czterech audytach projektów współfinansowanych środkami z 

Weryfikacja na podstawie informacji podanych w formularzu ofertowym. 

Do oferty powinny zostać załączone kopie dokumentów poświadczających spełnianie warunków określonych w 

art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przez Koordynatora audytu. 

Na potwierdzenie spełnienia przedmiotowego warunku dot. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia należy dostarczyć: „Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia” 

– stanowiące obligatoryjny element formularza ofertowego (pkt.5) stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego. 

III. Kryteria oceny ofert 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

1) cena brutto - 60% 

2) termin rozpoczęcia realizacji usługi od daty zawarcia umowy – 30% 

3) termin płatności – 10% 

W przypadku braku informacji odnośnie określonego kryterium punkty nie zostaną przyznane. 

IV. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny: 

Ocena ofert odbędzie się poprzez zastosowanie jednolitych, niżej opisanych kryteriów oceny: 

Nazwa kryterium Waga Opis sposobu obliczania punktacji 

cena brutto  60% Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona 

według następującego wzoru: 

                                    najniższa cena brutto przedstawiona w ofertach 

Liczba punktów = ---------------------------------------------------------------------------- x 60 

                                            cena brutto oferty badanej 

 

Uwaga: Kryterium oceny ofert „cena brutto” odnosi się do całkowitego obciążenia 

Zamawiającego z tytułu realizacji transakcji zakupu przedmiotu zamówienia. W 

związku z powyższym, na potrzeby oceny ofert np. przesłanych przez firmy 

zarejestrowane w UE, poza granicami RP, do cen ofertowych netto doliczana będzie 

stawka podatku VAT obowiązująca w Polsce dla danego typu przedmiotu 

zamówienia. 

Termin rozpoczęcia 

realizacji usługi od 

30% Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona 

według następującej zasady: 
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daty zawarcia 

umowy 

 

                                    najkrótszy termin rozpoczęcia realizacji usługi 

Liczba punktów = ---------------------------------------------------------------------------- x 30 

                                    termin rozpoczęcia realizacji usługi oferty badanej 

 

Uwaga: Zamawiający za każdy dzień opóźnienia wobec terminu zadeklarowanego w 

złożonej ofercie naliczy karę w wysokości 0,5 % wartości całego zamówienia netto. 

Jako datę dostawy uznaje się datę dostarczenia do siedziby Horus-Energia Sp. z o.o. 

w Sulejówku. 

Termin płatności 10% Ofercie proponującej najlepsze warunki płatności przyznanych zostanie 10 

pkt, kolejnej ofercie 2 pkt mniej, itd. aż do momentu gdy kolejnej i 

pozostałym ofertom przyznane zostanie 0 pkt. W przypadku braku 

informacji w przedmiotowym zakresie punkty nie zostaną przyznane. 

Najwyżej oceniona zostanie oferta zakładająca płatność po wykonaniu 

całego zlecenia z najdłuższym terminem płatności za fakturę.  

1) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (max: 100 pkt). 

2) W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o wyborze decyduje niższa cena. 

3) Jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, odmówi zawarcia umowy z 

Zamawiającym (realizacji zamówienia), Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 

4) Wyniki postępowania zostaną upublicznione na portalu „Baza konkurencyjności” 

(http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl) oraz na stronie internetowej 

Zamawiającego (http://horus-energia.pl/o-firmie/zapytania-ofertowe/) 

5) Po wyłonieniu najlepszej oferty nastąpi podpisanie umowy. 

 

V. Warunki składania ofert 

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania. 

Obligatoryjnie złożona oferta zawierać musi: 

1) Pieczątkę firmową oferenta, 

2) Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

3) Podpis oferenta (czytelny lub nieczytelny wraz z pieczątką imienną), 

4) Cenę netto i brutto (w walucie PLN) wykonania przedmiotu zamówienia, na którą Oferent składa 

ofertę. Ceny na ofercie wyrażone w innej walucie niż złoty polski do celów wyboru oferty zostaną 

przeliczone na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP, obowiązującego w dniu ogłoszenia 

zapytania ofertowego. 

5) Termin rozpoczęcia realizacji usługi od daty zawarcia umowy 

6) Termin płatności 

7) Załącznik - Kopia dokumentów poświadczających spełnianie warunków określonych w art. 286 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przez Koordynatora audytu. 

Oferta może być przekazana na adres e-mail: p.pilarska@horus-energia.pl, osobiście w siedzibie Zamawiającego 

lub drogą pocztową na adres: Horus-Energia Sp. z o.o., ul. Drobiarska 43, 05-070 Sulejówek (liczy się data wpływu 

oferty do siedziby Zamawiającego). 

• Termin składania ofert upływa w dniu: 21.06.2018 r. 

http://horus-energia.pl/o-firmie/zapytania-ofertowe/
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• Nie będą rozpatrywane oferty: 

o niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia, 

o wariantowe, częściowe 

o złożone przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu, 

o złożone przez podmiot podlegający wykluczeniu, 

o złożone po terminie przyjmowania ofert, 

o niezłożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

• Wymagany okres ważności oferty: do 31.07.2018 r. 

• Dokumenty złożone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez Oferenta. 

• Oferta powinna być jednoznaczna, tzn. sporządzona bez dopisków, opcji i wariantów, skreśleń i 

poprawek. 

• Zamawiający ma prawo wglądu do dokumentów potwierdzających prawdziwość danych zawartych 

w ofercie, a Oferent ma obowiązek takie dokumenty przedstawić do wglądu na wezwanie 

Zamawiającego. 

Zamówienie będzie realizowane niezwłocznie po wyborze najwyżej punktowanej oferty.  
 

VI. Klauzula bezstronności 

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. 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 związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 

wykonawcą, polegające w szczególności na: 

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

• pozostawaniu 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. 

 

VII. Określenie warunków zmian umowy zawartej z wykonawcą wybranym w ramach niniejszego 

zapytania: 

1. Rozwiązanie umowy, bez regresu odszkodowawczego ze strony Wykonawcy jest dopuszczalne, jeżeli z 

Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa o dofinansowanie przez Narodowe Centrum Badań i 

Rozwoju. 

2. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy jest 
ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy, 
a ponadto jej dokonanie wskazane jest w szczególności, gdy: 

a. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu umowy; 

b. wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a 
zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu 
jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony. 

3. Zmiana Umowy wymaga podpisania przez Strony Aneksu. 
4. Wprowadzanie zmian do Umowy po jej zawarciu jest dopuszczalne na następujących warunkach: 

a. jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego 
prawa po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian 
przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

b. zmiana umownego terminu wykonania Umowy w związku z pojawieniem się okoliczności, 
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 



 

7 
 

c. zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu przestojów i opóźnień zawinionych 
przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu 
zamówienia - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień; 

d. zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu działania siły wyższej, mającej 
bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia - maksymalnie o czas 
jej występowania; 

e. zmiana umownego terminu wykonania Umowy na skutek działania organów administracji, a w 
szczególności odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty 
wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;  

f. zmiana umownego terminu wykonania Umowy w związku z koniecznością zakończenia zadania 
w danym roku budżetowym lub w związku z upływem terminu złożenia wniosku o uzyskanie 
środków unijnych; 

5. Zmiany do Umowy mogą nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy i będą mogły 
być wprowadzone za zgodą Stron. 

VIII. Postanowienia końcowe 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści niniejszego ogłoszenia ofertowego. 

Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert.  

2) W przypadku wprowadzenia modyfikacji, o której mowa powyżej, informacja zostanie niezwłocznie 

zamieszczona na portalu „Baza konkurencyjności” 

(http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl) oraz na stronie internetowej: 

http://horus-energia.pl/o-firmie/zapytania-ofertowe/. Dodatkowo w przypadku istotnej zmiany treści 

ogłoszenia Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w 

ofercie. 

3) Zamówienie będzie realizowane w oparciu o umowę zawartą w formie pisemnej między Zamawiającym, 

a wybranym Wykonawcą. Decyzją Zamawiającego zamówienie może zostać zrealizowane w oparciu o 

pisemne zlecenie, bez zawierania umowy w formie pisemnej. 

4) Zamawiający, bez konsekwencji finansowych wobec oferentów, może unieważnić i nie rozstrzygnąć 

postępowania ofertowego w całości lub w części na każdym jego etapie, w szczególności w 

następujących sytuacjach: 

a. cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia, 
b. w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie przez NCBiR, co skutkowałoby nieprzyznaniem 

środków dotacyjnych, które miały być przeznaczone na sfinansowanie zamówienia, 
c. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 
d. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
5) Zamawiający może wezwać w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących 

dokumentów załączonych do Oferty lub do uzupełnienia Oferty. 

6) Koszty związane z przygotowaniem Oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. 

7) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego (informacji udziela Paulina Pilarska , mail: 

p.pilarska@horus-energia.pl, tel. 22 33 15 366) w formie pisemnej o wyjaśnienie treści zapytania 

ofertowego. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

Zamawiającego oraz na portalu „Baza konkurencyjności”.  

IX. Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego - Formularz ofertowy 

X. Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego – wzór umowy 

 


