
        

 

 

 

Poznao, 31.08.2017 r.  

ZAPYTANIE OFERTOWE 
Nr 15/POZ/OLiWR1/5.4/egzamin 

 
w sprawie wyłonienia członków komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia kursów 
specjalistycznych „Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz.1” dla pielęgniarek i położnych, 
realizowanych w ramach projektu „Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie” w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020, Działanie 5.4 
Kompetencje i kwalifikacje zawodowe Kadr medycznych, współfinansowanego przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, numer WND-POWR.05.04.00-00-0053/15. 
 

I. Dane Zamawiającego 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu 
ul. Grunwaldzka 65 
60-311 Poznao 
NIP: 7781318627 
 
Osoby do kontaktów z Wykonawcami: 
Małgorzata Nosal  
Dział merytoryczny 
Tel.:  +48  506 562 165 
e-mail:  merytoryczny1@oipip-poznan.pl 
 
Teresa Wiśniewska 
Dział merytoryczny 
Tel.:  +48 506 562 165 
e-mail:  merytoryczny2@oipip-poznan.pl 
 
Koordynator  szkoleo  
Jadwiga  Malioska 
Tel.: +48 506 943 018 
e-mail:  projekt_malinska@onet.pl 
 

II. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Wspólny słownik zamówieo CPV: 

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 
 

Przedmiot zamówienia obejmuje wyłonienie członków komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia 
kursów specjalistycznych „Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz.1” dla pielęgniarek 
i położnych, realizowanych w ramach projektu „Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie” 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020, Działanie 
5.4 Kompetencje i kwalifikacje zawodowe Kadr medycznych, współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, numer WND-POWR.05.04.00-00-
0053/15.  
 

2. Program kursu 
Kurs będzie realizowany zgodnie z programem zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia 
Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (źródło: www.ckppip.edu.pl).  
 

mailto:merytoryczny2@oipip-poznan.pl
mailto:projekt_malinska@onet.pl
http://www.ckppip.edu.pl/


        

 

 

 

Link do programu „Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz.1” dla pielęgniarek i 
położnych znajduje się na stronie:  
http://www.ckppip.edu.pl/uploads/docs/Programy_ksztalcenia/kursy_specjalistyczne_3/Ordynowan
ie%20lek%C3%B3w%20i%20wypisywanie%20recept.pdf 
 

3. Zakres usługi. 
Zapytanie dotyczy udziału w  2 posiedzeniach komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia 2 edycji 
kursu specjalistycznego „Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz.1” dla pielęgniarek i położnych.  
 
1 posiedzenie - 1 dzieo (4 godziny).  
 
Liczba osób pełniących funkcję członka komisji egzaminacyjnej: 2 osoby.  
Wymagania i zakres obowiązków członka komisji egzaminacyjnej zostały określone w załączniku 
1 do niniejszego zapytania ofertowego. 
 

4. Terminy i lokalizacja 
Kursy będą się odbywały w następujących lokalizacjach i terminach: 
 

województwo miasto numer  edycji 
 

Termin realizacji 

wielkopolskie Szamotuły 14 13.10.2017 r.- 24.11.2017 r. 

wielkopolskie Szamotuły 15 27.10.2017 r.- 24.11.2017 r. 

Komisja egzaminacyjna przeprowadzi egzamin w ostatni dzieo kursu.  
 

5. Złożona oferta powinna zawierad: 
- imię i nazwisko lub nazwę Wykonawcy/ Oferenta 
- adres Wykonawcy/ Oferenta 
- opis nawiązujący do warunków specyfikacji zawartej w Zapytaniu 
- wartośd oferty 
- data wystawienia oferty 
- termin ważności oferty – minimum 30 dni od dnia zakooczenia składania ofert 
Oferta powinna ponadto zawierad także inne informacje niezbędne do jej oceny z punktu 
widzenia kryteriów dostępu i kryteriów punktowych wskazanych w Zapytaniu. 

6. Oferta musi byd złożona wg wzoru na formularzu ofertowym – Załącznik nr: 2  
7. Oferta powinna byd opatrzona pieczęcią i/lub podpisem Wykonawcy, posiadad datę 

sporządzenia oraz powinna byd podpisana przez osoby upoważnione do działania w imieniu 
Wykonawcy. 

8. Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych (1 osoba – członek komisji egzaminacyjnej = 1 
częśd).  

9. Postępowanie dotyczy wyboru jednego lub kilku Wykonawców. 
10. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia (udział w 2 posiedzeniach 

komisji egzaminacyjnej) zostaną odrzucone. 
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji poszczególnych części w ramach oddzielnych 

umów. 
 

III. Warunki zmiany umowy 
1. Zamawiający przewiduje możliwośd zmiany postanowieo zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, o ile zmiany te wynikły 
z okoliczności, których nie można było przewidzied w chwili zawarcia umowy. Zmiany mogą 
dotyczyd w szczególności: terminu obowiązywania umowy, harmonogramu i terminów 
realizacji kursów, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

http://www.ckppip.edu.pl/uploads/docs/Programy_ksztalcenia/kursy_specjalistyczne_3/Ordynowanie%20lek%C3%B3w%20i%20wypisywanie%20recept.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/uploads/docs/Programy_ksztalcenia/kursy_specjalistyczne_3/Ordynowanie%20lek%C3%B3w%20i%20wypisywanie%20recept.pdf


        

 

 

 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. O zmianach Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 

2. Zamawiający przewiduje możliwośd zmiany Wykonawcy osobiście realizującego usługi będące 
przedmiotem niniejszego zapytania, jeżeli wystąpią okoliczności uniemożliwiające 
Wykonawcy realizację zamówienia, a których nie można było wcześniej przewidzied, 
w szczególności:   
– choroba Wykonawcy 
- szczególna sytuacja zawodowa Wykonawcy (w szczególności wyjazd służbowy, przeniesienie 
na inną placówkę, zmiana zakresu obowiązków i/lub godzin pracy u obecnego pracodawcy)  
- szczególna sytuacja rodzinna Wykonawcy (w szczególności np. opieka nad osoba zależną).  
W przypadku zajścia jednej z powyższych sytuacji Wykonawca wskaże osobę, która go 
zastąpi. Osoba ta musi spełniad warunki określone w części V niniejszego zapytania 
ofertowego, a także posiadad doświadczenie umożliwiające uzyskanie co najmniej takiej 
samej jak Wykonawca liczby punktów w kryterium merytoryczno/jakościowym. 

3. Zamawiający przewiduje możliwośd zlecenia przez Wykonawcę innej osobie wykonywania 
usługi będące przedmiotem niniejszego zapytania, jeżeli wystąpią okoliczności 
uniemożliwiające realizację zamówienia, a których nie można było wcześniej przewidzied, 
w szczególności:   
– choroba osoby realizującej usługę, 
- szczególna sytuacja zawodowa osoby realizującej usługę (w szczególności wyjazd służbowy, 
przeniesienie na inną placówkę, zmiana zakresu obowiązków i/lub godzin pracy u obecnego 
pracodawcy),  
- szczególna sytuacja rodzinna osoby realizującej usługę (w szczególności np. opieka nad 
osoba zależną).  
Osoba,  której wykonawca zlecił wykonanie usługi musi spełniad warunki określone w części V 
pkt. 7 niniejszego zapytania ofertowego, a także posiadad doświadczenie umożliwiające 
uzyskanie co najmniej takiej samej liczby punktów w kryterium merytoryczno/jakościowym, 
jaka uzyskał Wykonawca podczas postepowania ofertowego. 

4. Wykonawca osobiście realizujący usługę może rozwiązad umowę z 2 miesięcznym okresem 
wypowiedzenia, jeżeli wystąpią ważne powody, których nie można było wcześniej 
przewidzied, w szczególności: 
– choroba Wykonawcy, 
- szczególna sytuacja zawodowa Wykonawcy (w szczególności wyjazd służbowy, przeniesienie 
na inną placówkę, zmiana zakresu obowiązków i/lub godzin pracy u obecnego pracodawcy),  
- szczególna sytuacja rodzinna Wykonawcy (w szczególności np. opieka nad osoba zależną).  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy realizacji dodatkowych usług, 
nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie 
następujące warunki: 
a. zmiana Wykonawcy nie może zostad dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 
usług zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b. zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodnośd lub znaczne 
zwiększenie kosztów dla zamawiającego, 

c. wartośd każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w umowie, o ile zmiana nie 
prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
a. koniecznośd zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzied,  
b. wartośd zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie 

w umowie. 



        

 

 

 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zastąpienia Wykonawcy nowym wykonawcą 
a. na podstawie postanowieo umownych, o których mowa w pkt. 2, 
b. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz 
nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

c. w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązao wykonawcy względem jego 
podwykonawców. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany umowy, o ile zmiana nie prowadzi do zmiany 
charakteru umowy a łączna wartośd zmian jest mniejsza niż 209 000 euro i jednocześnie jest 
mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu zamówienia jeżeli nie zostanie 
zrekrutowana zaplanowana liczba uczestników/uczestniczek projektu.  

10. Zamawiający zastrzega, że zwiększenie lub zmniejszenie zakresu  zamówienia nie stanowi  
podstawy do  roszczeo Wykonawcy. 

 
IV. Wymagania i obowiązki wobec Wykonawcy. 

1. Wykonawca będzie świadczyd usługę osobiście lub zobligowany jest wskazad z imienia 
i nazwiska osoby, które w jego imieniu zrealizują usługi.  

2. Wykonawca jeśli świadczy usługę osobiście lub osoba wskazana przez Wykonawcę do 
realizacji usługi, jest zobowiązana prowadzid ewidencję godzin i zadao realizowanych 
w ramach projektu. Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów 
finansowych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działao finansowych 
z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów nie może przekroczyd 276 
godzin miesięcznie. 

3. Wykonawca ponosi koszty związane z realizacją usługi (dojazd, nocleg, wyżywienie itp.). 
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwośd naliczania kar umownych za odstąpienie od realizacji 

umowy oraz za realizację usługi niezgodnie z postanowieniami umowy. 
5. Szczegółowe wymagania stawiane członkom komisji egzaminacyjnej i zakres obowiązków 

określa załącznik nr:  1 do Zapytania. 

 
V. Warunki udziału w postępowaniu. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki: 
1. Akceptują treśd zapytania bez zastrzeżeo – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści 

zapytania. 
2. Spełniają warunki opisane w pkt. „Zakres usługi”, „Wykształcenie i kwalifikacje” niniejszego 

zapytania, a także w Załączniku nr: 1. 
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – oświadczenie, załącznik 2. 
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia - 

oświadczenie, załącznik 2. 
5. Nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym – oświadczenie, załącznik 4. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w dokumentację potwierdzającą 

wykształcenie i doświadczenie oferenta lub osób oddelegowanych w imieniu Oferenta do 
realizacji zajęd, w tym zwłaszcza, dyplomy, certyfikaty, referencje. W razie nieudostępnienia 
Zamawiającemu ww. dokumentów oferta Wykonawcy ulega odrzuceniu. 

7. Wykształcenie i kwalifikacje członka komisji egzaminacyjnej kursu specjalistycznego 
„Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz.1”  dla pielęgniarek i położnych: 
- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. Dz.U z 2016r. poz. 
1761; 
- zgodnie z zakresem obowiązków stanowiącym Załącznik nr 1. 



        

 

 

 

 
VI.  Przygotowanie oferty 
1. Wymagania podstawowe. 

- dopuszcza się składanie ofert częściowych;  
- oferta oraz wszelkie załączniki muszą byd podpisane przez osoby upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy; 
- upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikad 
z dokumentów dołączonych do oferty; jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost 
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyd 
oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do 
tego upoważnione; 
- wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostad wypełnione przez 
Wykonawcę i dołączone do oferty lub przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej 
z niniejszym zapytaniem; 
- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; 
- cena jednostkowa podana w ofercie nie podlega zmianom przez cały okres trwania umowy; 
- podana cena jest ceną brutto, co oznacza że zawiera wszelkie podatki i ewentualne koszty 
ZUS  
- cenę należy podad w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 

2. Sposób  złożenia oferty. 
a. Ofertę należy złożyd pocztą tradycyjną, elektroniczną, kurierem, lub osobiście. 

Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą byd przedstawiane w formie oryginałów lub 
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodnośd z oryginałem kopii.  

b. Oferta powinna byd opatrzona pieczęcią i/lub podpisem Wykonawcy, posiadad datę 
sporządzenia oraz powinna byd podpisana przez osoby upoważnione do działania w 
imieniu Wykonawcy. Załączniki przygotowane przez Wykonawcę powinny byd podpisane 
we wskazanych miejscach, pozostałe strony zaparafowane przez osoby upoważnione do 
działania w imieniu Wykonawcy.  

c. Zamawiający może żądad przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

d. Oferta powinna przedstawiad:  
- cenę brutto za przeprowadzenie 1 dnia egzaminów,  
- cenę za realizację wszystkich dni postępowania egzaminacyjnego (2 dni). 
  

3. Elementy oferty. 
a. Załącznik nr 2: formularz oferty; jeżeli Wykonawca wskazuje kilka osób do realizacji 

zamówienia, należy złożyd oddzielny Załącznik nr 2 dla każdej osoby; 
b. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, zgodnie z:  

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. Dz.U z 2016r. poz. 1761, 
- Programem  kursu specjalistycznego „Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz.1”  
dla pielęgniarek i położnych zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia z dnia 03.11.2015r. 

c. CV Wykonawcy/Oferenta lub osoby oddelegowanej w imieniu Oferenta do realizacji 
zamówienia 

d. Załącznik nr 3: liczba edycji kursów, podczas których sprawowana była funkcja członka 
komisji egzaminacyjnej kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych; jeżeli 
Wykonawca wskazuje kilka osób do realizacji zamówienia, należy złożyd oddzielny 
Załącznik nr 3 dla każdej osoby; 



        

 

 

 

e. Załącznik nr 4: oświadczenie Wykonawcy o braku powiązao kapitałowych i osobowych 
z Zamawiającym; 

f. Dokument stwierdzający status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej); 

g. Pełnomocnictwo w przypadku jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika 
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego 
rejestru lub zaświadczeo o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). 

4. Zapytanie ofertowe nr 15/POZ/OLiWR1/5.4/egzamin i załączniki znajdują się na stronie 
www.oipip-poznan.pl 

 
 

VII. Złożenie oferty – termin i miejsce  
1. Oferty należy składad do dnia 06.10.2017 r. do kooca dnia:  

a. osobiście w sekretariacie siedziby OIPiP w Poznaniu lub pocztą w zamkniętej kopercie 
z dopiskiem:  

,,Oferta – zapytanie ofertowe nr 15/POZ/OLiWR1/5.4/egzamin” 
Godziny otwarcia sekretariatu  od 8.00 -16.00. 

b.  pocztą elektroniczną na adres projekt_malinska@onet.pl wpisując w polu temat:         
,,Oferta – zapytanie ofertowe nr 15/POZ/OLiWR1/5.4/egzamin” przesyłając w 
załączeniu skany dokumentów podpisanych zgodnie z instrukcją zawartą 
w niniejszym zapytaniu.  

2. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu, ul. Grunwaldzka, 60-311 Poznao. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Wykonawca może zmienid lub wycofad ofertę przed upływem terminu przesyłania ofert, 
5. Oferty należy składad wyłącznie na załączonym wzorze oferty. 
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania od 

Wykonawców ewentualnych wyjaśnieo dotyczących treści złożonych ofert. 
 

VIII. Ocena ofert  
1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie następujących kryteriów: 

Kryterium 
Maksymalna liczba punktów, jakie może 

otrzymad oferta za dane kryterium 

Cena oferty  70 pkt 

Kryterium merytoryczno/jakościowe  30 pkt 

2. Zasady oceny kryterium "Cena oferty"  
W kryterium „cena oferty” ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: 
liczba punktów = najniższa cena/cena oferty ocenianej x 70 
Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 70 punktów. 
Przez „cenę oferty” rozumie się „cenę brutto”. 
 
3. Zasady oceny kryterium " Kryterium merytoryczno/jakościowe”. 
W "Kryterium merytoryczno/jakościowym” ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu 
następujących zasad: 
- liczba edycji kursów, podczas których sprawowana była funkcja członka komisji egzaminacyjnej 
kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych: 

0 - 1 -  0 punktów 
2 - 3 - 10 punktów 
4 - 5 - 20 punktów 
powyżej 6 - 30 punktów 

Ocena zostanie przeprowadzone na podstawie informacji zawartych w załączniku 3. 
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4. Ostateczna ocena punktowa oferty. 
Maksymalna ostateczna ocena punktowa oferty (Cena oferty + kryterium 
merytoryczno/jakościowe): 100 pkt. 
Liczba punktów wynikająca z działao matematycznych zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po 
przecinku. 
 
Jeżeli Wykonawca oddeleguje do pełnienia funkcji członka komisji egzaminacyjnej więcej niż 
jedną osobę, ocena zostanie przeprowadzona oddzielnie dla każdej osoby oddelegowanej 
przez Wykonawcę. 
 
Jeżeli nie będzie można dokonad wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub 
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 
przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami. 

 
IX. Informacje o wyborze oferty 
1. Zapoznanie się z treścią ofert nastąpi w dniu 09.10.2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie 

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 65, 60-311 Poznao. 
2. Oceny ofert dokona Komisja. 
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcom, których oferta jest najkorzystniejsza zgodnie 

z powyższymi kryteriami wyboru ofert. 
4. Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Oferentów o wyborze oferty. 
5. W przypadku nie wybrania Wykonawców np. z powodu braku ofert, odrzucenia ofert, 

Zamawiający może ponownie rozpocząd procedurę zapytania ofertowego. 
6. Wybór ofert zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.oipip-poznan.pl   
7. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania 

którejkolwiek z ofert. 

 
X. Odrzucenie oferty 
Zamawiający odrzuci oferty, które: 

1. zawierają treśd niezgodną z treścią zapytania ofertowego, 
2. zostały złożone po terminie składania ofert, 
3. wykazują powiązania kapitałowe lub osobowe pomiędzy Wykonawcą/Oferentem 

a Zamawiającym, 
4. są nieważne na podstawie odrębnych przepisów.  

 
XI. Pozostałe postanowienia w zakresie postępowania 
1. Unieważnienie postępowania może nastąpid w sytuacji: 

- stwierdzenia wady uniemożliwiającej zawarcie ważnej umowy, 
- jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może 
przeznaczyd na sfinansowanie zamówienia, 
- zaistnienia innej ważnej przyczyny, która jest niezależna od Zamawiającego. 

2. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostad dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia zostaną przekazane Wykonawcy niezwłocznie po 
dokonaniu wyboru oferty. 

3. Umowa zostanie zawarta w terminie do 14 dni od zakooczenia postępowania. Informacje 
o miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcom wybranym 
w wyniku niniejszego postępowania. 

4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
5. Nie przewiduje się procedury odwoławczej. 
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