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Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym  nr  GW/NDD/05 
którego przedmiotem jest 

„Opracowanie dokumentacji projektowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych” 

 

 

1. Termin składania ofert 

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie - do 25.11.2022 do godziny 23:59:59.  

2. Nazwa zamawiającego 
 

Greenway Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia  
e-mail: office@greenwaypolska.pl 
 

3. Miejsce i sposób składania ofert 
 

3.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty e-mail na adres: piotr.wolski@greenwaypolska.pl .  
 

3.2. Podstawowe dane o ofercie należy zamieścić w Załączniku nr 1, zgodnie ze wzorem stanowiącym 
załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

3.3. Dla zachowania ważności, składane oferty należy podpisać, opieczętować i wysłać zeskanowane  
(w formacie PDF lub JPG w przypadku poczty elektronicznej). 

3.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych co do poszczególnych lokalizacji wskazanych w 
Załączniku nr 2. 

3.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia jednej oferty przez kilka podmiotów, które na potrzeby 
wykonania zamówienia zawarły porozumienie/konsorcjum (dalej: konsorcjum). 

3.6. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian warunków umowy zawartej  
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie terminu realizacji Przedmiotu umowy wyłącznie 
w przypadku zaistnienia Siły Wyższej lub takich innych wyjątkowych okoliczności i zdarzeń zewnętrznych, 
niezależnych od woli Stron, których nie były one w stanie przewidzieć przy zawieraniu Umowy. Zmiana terminu 
realizacji Przedmiotu Umowy będzie wymagała podpisania pisemnego pod rygorem nieważności porozumienia 
zmieniającego warunki realizacji Przedmiotu umowy.   

3.7. Ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego wymieniony w p. 3.1, najpóźniej do dnia 25.11.2022 
do godziny 23:59:59 (decyduje data i godzina dostarczenia przesyłki na adres elektroniczny skrzynki 
pocztowej Zamawiającego). 

3.8. Wykonawca może złożyć oferty częściowe co do dowolnej liczby lokalizacji objętych niniejszym 
postępowaniem. 

3.9. Zamawiający przewiduje zawarcie odrębnej umowy co do każdej z lokalizacji określonej  
w Załączniku nr 2. 

3.10. Oferent nie może wprowadzać zmian w złożonej przez siebie ofercie, ale może ją wycofać przed 
upływem ostatecznego terminu składania ofert. 

3.11. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty na adres elektroniczny Zamawiającego  
(w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną). Oferty złożone po terminie wskazanym w zapytaniu 
ofertowym nie będą rozpatrywane. 

3.12. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
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3.13. Wątpliwości, które mogą powodować wezwanie Oferenta do przedłożenia Zamawiającemu wyjaśnień 
i wyliczeń dotyczyć mogą w szczególności: 

a) wykonalności danej oferty przy zachowaniu wysokiej jakości wykonania przedmiotu zamówienia. 
 

4. Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę drogą elektroniczną 

piotr.wolski@greenwaypolska.pl 
 

5. Osoba upoważniona przez Zamawiającego do kontaktów w sprawie ogłoszenia 
 

Piotr Wolski, piotr.wolski@greenwaypolska.pl 
 

6. Numery telefonów osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 

+48 797 165 399 

8.  Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowych stacji ładowania pojazdów 
elektrycznych we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach (załącznik nr 2) oraz na podstawie 
wytycznych projektowych dla danych lokalizacji (załącznik nr 7). 

9. Kategoria ogłoszenia 

Usługi projektowe 

10. Nazwa kodu CPV 
 

Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych  

Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

11. Kod CPV 
 

71321000-4  
71320000-7 

12. Miejsce realizacji zamówienia 
 

Na terenie całej Polski, zgodnie z załącznikiem nr 2 (lista lokalizacji). 
 
13. Termin związania ofertą 

13.1. Oferta będzie dla Oferenta wiążąca w okresie co najmniej 30 dni od wygaśnięcia terminu składania 
ofert.  

13.2. Oferent może podać dłuższy okres związania ofertą.  
 

14. Cel zamówienia 
 

 Opracowanie dokumentacji projektowych dla inwestycji realizowanych we wskazanych przez Zamawiającego 
lokalizacjach w ramach projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) pn. „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych  
i infrastruktury do tankowania wodoru”. Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawców dokumentacji 
projektowej.  
 

15. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

1) Przedmiotem zamówienia jest  opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy stacji ładowania 
pojazdów elektrycznych, w skład której wchodzi Koncepcja oraz Projekt.  Z wybranymi Wykonawcami 
Zamawiający zawrze umowy których wzór określony jest w Załączniku Nr 3 do niniejszego zapytania 
„Wzór umowy”. 
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2) Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletna dokumentację projektową (tj. Koncepcję i Projekt) 
w wersji papierowej w jednym egzemplarzu oraz wersji elektronicznej w formacie PDF (wydruk do 
PDF oraz skan Projektu z podpisami) oraz wersji edytowalnej tj. pliki dwg, doc, xls itp. 

3) Pod pojęciem Koncepcja, Zamawiający rozumie wykonanie projektu (wykonawczego lub budowlano-
wykonawczego) na mapie roboczej. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wersję elektroniczną 
Koncepcji (PDF oraz edytowalną tj. pliki dwg, doc, xls) w celu uzgodnienia przez Zamawiającego. 

4) Pod pojęciem Projekt, Zamawiający rozumie wykonanie projektu (wykonawczego lub budowlano-
wykonawczego) na mapie do celów projektowych wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  
(m. in. uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej, popularnie zwanej ZUD itp.), dokonanie zgłoszenia 
budowy lub złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę w odpowiednim organie.  
Projekt będzie wykonany na bazie zatwierdzonej przez Zamawiającego Koncepcji.  
Wykonawca przekaże Zamawiającemu zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia  
lub prawomocną decyzje o pozwoleniu na budowę lub potwierdzenia złożenia zgłoszenia  
do odpowiedniego organu (np. wniosek z potwierdzeniem przyjęcia przez urząd, potwierdzenie 
nadania przesyłki ze zgłoszeniem, potwierdzenie złożenia wniosku wraz z wnioskiem przez EPUAP itp.) 
- oryginał i skan PDF, kompletny Projekt w wersji papierowej w jednym egzemplarzu oraz wersji 
elektronicznej w formacie PDF (wydruk do PDF oraz skan Projektu z podpisami) oraz wersji 
edytowalnej tj. pliki dwg, doc, xls itp. 

5) Powstałe w wyniku realizacji Umowy dokumentacje projektowe są przedmiotem prawa autorskiego w 
myśl przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1934 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

6) Zamawiający zobowiązuje się wraz z udzielanym zamówieniem dostarczyć Wykonawcy wytycznych 
dla realizacji dokumentacji projektowej w postaci: 
a) Zdjęć terenu parkingów i rozdzielnic do których planowane jest przyłączenie, 
b) Mapy do celów projektowych, 
c) Lokalizacji miejsca zasilania (złącze kablowe, rozdzielnica obiektu lub stacja transformatorowa), 
d) Rzutów parkingów i kondygnacji z zaznaczeniem lokalizacji punktów ładowania  

oraz orientacyjnym przebiegiem przyłącza elektroenergetycznego, 
e) Specyfikacji technicznej stacji ładowania, 
f) Pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora przed jednostkami administracji urzędowej, 

7) Zamawiający nie gwarantuje, iż przekazane elementy przekazane zgodnie z pkt. 10 i 11 będą 
wystarczające do wykonania zadania. W związku z tym Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 
wizji lokalnej dla każdego z Projektów, które będą tego wymagały. 

8) Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 
r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z późń. zm.). 

9) Zamawiający wskazuje następujące maksymalne terminy realizacji poszczególnych elementów 
dokumentacji projektowej: 
a) wykonanie Koncepcji – do 3 tygodni od podpisania umowy 
b) wykonanie Projektu – do 8 tygodni od zatwierdzenia Koncepcji 

10) Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego podczas budowy stacji ładowania 
pojazdów elektrycznych na podstawie opracowanej przez niego dokumentacji projektowej. Koszt 
nadzorów autorskich należy uwzględnić w cenie jednostkowej oferty. Terminy realizacji nadzoru 
autorskiego obejmują okres realizacji robót budowlanych w zakresie objętym dokumentacją 
projektową.  

11) Należność z tytułu przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich dla dokumentacji 
projektowej, zawiera się w cenie jednostkowej oferty. 

12) Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania osobą posiadającą uprawienia budowlane bez 
ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych. Spełnienie tego wymagania powinno być potwierdzone 
oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania. 

13) Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia majątkowych praw autorskich po wykonaniu 
dokumentacji projektowej dla danej lokalizacji. 
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17. KRYTERIA OCENY OFERT 

  
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia w każdej lokalizacji  będącej przedmiotem zapytania: 
maksymalnie 100 punktów. 
 
Wszystkie ceny podane w ofercie powinny być wyrażone w złotych polskich, w wartościach bez VAT oraz z VAT 
obowiązującym w dniu złożenia oferty, z uwzględnieniem drugiego miejsca po przecinku, cyframi oraz słownie, 
a także powinny uwzględniać całość czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 
niniejszym Zapytaniem ofertowym oraz załącznikami do niego. 
Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie koszty związane z realizacją Zlecenia wynikające wprost z 
przepisów prawa, niezbędne do wykonania Zlecenia, a w szczególności dodatkowe opracowania projektowe 
wymagane przez instytucje i władze w celu uzyskania opinii uzgodnień, zgód i pozwoleń niezbędne 
Zamawiającemu do przygotowania i przeprowadzenia budowy, koszty związane z udzieloną gwarancją i 
rękojmią, nadzoru autorskiego, przeniesienia majątkowych praw autorskich. W wypadku, gdy w toku 
wykonywania przedmiotu umowy pojawi się konieczność dokonania dodatkowych uzgodnień, z którymi będą 
związane jakiekolwiek opłaty, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego w terminie … dni wskazując 
wysokość tych opłat. W takim wypadku opłaty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zostaną pokryte 
przez Zamawiającego, jednakże jedynie wyłącznie w wysokości kosztów rzeczywiście poniesionych przez 
Wykonawcę i tylko wówczas, gdy zostaną one uprzednio uzgodnione lub zaakceptowane przez Zamawiającego. 
 

18. SPOSÓB OCENY OFERT 
 

18.1. Zamawiający dokona oceny ofert dotyczących wykonania dokumentacji projektowej dla każdej lokalizacji, 
kierując się punktowym systemem oceny kryteriów, wg poniższego przydziału punktów (maksymalnie 
do uzyskania jest 100 punktów dla każdej lokalizacji). 

 

18.2. Punktacja za oferowaną cenę netto za wykonanie robót dla danej lokalizacji będzie obliczana  
wg następującego wzoru (maksymalnie do uzyskania 100 pkt co do każdej lokalizacji): 

 

najniższa oferowana cena netto dla danej lokalizacji 

     A = ------------------------------------------------------------------------------x 100 punktów 

cena netto  dla danej lokalizacji w rozpatrywanej ofercie 

 

18.3. Za najkorzystniejszą dla każdej z lokalizacji zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę 
punktów z oceny oferty pod kątem kryterium wymienionego w pkt. 18.1.1. 

18.4. Zamawiający dopuszcza zawarcie umów z kilkoma Wykonawcami Na daną lokalizację Zamawiający 
zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów dla danej lokalizacji 
(części) zgodnie z zasadami określonymi w pkt 18.1. 

18.5. Zamawiający może przeprowadzić negocjacje z Wykonawcami, którzy złożyli oferty niepodlegające 
odrzuceniu, w celu polepszenia warunków zamówienia.  Po zakończeniu negocjacji Zamawiający zaprasza 
tych Wykonawców do składania ofert ostatecznych.  

18.6. W toku negocjacji Zamawiający zapewnia równe traktowanie potencjalnych Wykonawców oraz 
przejrzystość procesu negocjacji. 

18.7. W wyniku negocjacji nie może nastąpić pogorszenie warunków lub zmiana opisu przedmiotu zamówienia 
oraz wymagań w zapytaniu ofertowym (w tym warunków udziału i kryteriów oceny ofert) 

18.8. Zaproszenie do negocjacji zostanie przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

18.9. Zamawiający po zakończeniu negocjacji wskazuje termin do złożenia ofert ostatecznych, nie krótszy niż 
3 dni. Sposób złożenia oferty jest tożsamy ze sposobem złożenia pierwotnej oferty. Oferta ta nie może 
zawierać warunków mniej korzystnych niż oferta pierwotna.  
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18.10.W przypadku, jeśli Wykonawca odmówi udziału w negocjacjach, negocjacje nie doprowadzą  
do wiążących ustaleń lub Wykonawca nie przedłoży ostatecznej oferty, ocenie podlega pierwotnie złożona 
przez tego Wykonawcę oferta. 

18.11. Zamawiający dokona oceny ofert i wybierze Wykonawcę, którego oferta jest najkorzystniejsza  
po upływie terminu do składania ofert ostatecznych.  

18.12. Prowadzone negocjacje mają charakter poufny, w szczególności charakter ten ma treść ofert 
podlegających negocjacji.  

18.13. Przebieg negocjacji dokumentuje się w formie pisemnego protokołu, podpisanego przez wszystkie 
osoby biorące udział w negocjacjach.   

 

19. Harmonogram procedury wyboru wykonawcy i realizacji zamówienia 
 

       19.1. Planowane terminy procedury wyboru wykonawcy i realizacji zamówienia: 
                1. Od 18.11.2022  do 25.11.2022  –  opublikowanie  ogłoszenia   o  zapytaniu    ofertowym   
oraz przygotowanie ofert i złożenie ich Zamawiającemu przez Oferentów. 

   2. W dniu 28.11.2022 , o godz. 08:00 – otwarcie ofert, 
                3. Od 28.11.2022 do 29.11.2022 –   analiza   ofert   przedstawionych   przez   Oferentów, 

W  przypadku konieczności wezwania Oferenta do złożenia  wyjaśnień   Zamawiający wysyła   do 
Oferenta odpowiednie żądanie w ciągu 3 dni roboczych, za pośrednictwem poczty elektronicznej 
na adres e-mail Oferenta podany w treści oferty. Oferent zobowiązany jest dostarczyć  
Zamawiającemu   przedmiotowe wyjaśnienia  w  nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od 
wysłania żądania przez Zamawiającego. 

               4.  Od 02.11.2022  do 05.12.2022, do godz. 24:00:00 – ewentualne rozpatrywanie dokumentacji 
                     wyjaśniającej lub uzupełniającej,   przekazanej  przez  Oferentów,   

5. Do dnia 06.12.2022 – analiza ofert uzupełnionych o ewentualnie wniesione wyjaśnienia 
Oferentów i dokonanie wyboru  Wykonawcy przedmiotu  zamówienia oraz sporządzenie protokołu 
z wyboru najkorzystniejszej oferty. 

6. Wybór najkorzystniejszej oferty i ogłoszenie o wyniku postępowania do dnia 07.12.2022r. 
7. W okresie do 3 dni od daty wyboru Wykonawcy, określonej w ust. 6 powyżej - podpisanie przez 

Zamawiającego i Wykonawcę umowy. Podstawowy zakres Umowy, która będzie podpisana przez 
Zamawiającego i Wykonawcę wyłonionego w wyniku postępowania przetargowego ujęty jest w 
Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego. 

8. Umowa, o której mowa powyżej zostanie zawarta na czas do dnia 07.04.2023r 
9. Bieg terminu na składanie ofert rozpoczyna się w dniu następującym po dniu upublicznienia 

zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia. 
10. Oferty dostarczone po wyżej wymienionym terminie zostaną odrzucone. Decyduje data i godzina 

wpływu oferty do Zamawiającego. 
 
20. Zmiany treści zapytania ofertowego  

Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu 
ofertowym. W takim przypadku informacja o zmianie zostanie upubliczniona w sposób w jaki  upubliczniono 
zapytanie ofertowe, wraz z podaniem nowego terminu na składanie ofert, jeśli jest to  konieczne z uwagi na 
zakres wprowadzonych zmian.  

 
 

21. Pytania i wyjaśnienia 
       

21.1. Dopuszcza  się  wystąpienia Oferentów z zapytaniami dotyczącymi treści zapytania ofertowego    
         wyłącznie  w  formie  elektronicznej.  
21.2. Zapytania Oferentów mogą być zadawane nie później niż w terminie trzech dni roboczych przed 

upływem ostatecznego terminu składania ofert. Dni robocze to: dni od poniedziałku od godz. 8:00 
do piątku do godziny 15:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

21.3. Odpowiedzi na zapytania zadane przez Oferentów Zamawiający udziela w terminie nie dłuższym niż 
2 dni od zgłoszenia zapytania. 
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21.4. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego publikowana jest w taki sam sposób, w jaki 
opublikowano zapytanie ofertowe. 

 
 

22. Opis warunków udziału w postępowaniu 

      W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 

      22.1. Przedstawią   aktualny   na   dzień  składania   oferty  odpis, wypis lub inny dokument potwierdzający   

  wpis do właściwego rejestru uprawniającego do prowadzenia działalności gospodarczej 

              (z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru). 

      22.2. Złożą zgodne ze wzorem Załącznika nr 5 do oferty oświadczenie o niewystępowaniu powiązań 
osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym, przy czym 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 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 instytucję zarządzająca programem operacyjnym,  

c. 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. 

22.3.Posiadają uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych, co zostanie potwierdzone oświadczeniem zgodnie z załącznikiem 
nr 4. 

22.3.Spełniają warunki wskazane w niniejszym ogłoszeniu, co zostanie potwierdzone oświadczeniem 
zgodnie z załącznikiem nr 6. 

 

Z  udziału  w  postępowaniu  wykluczone  są  podmioty,  które   są   powiązane  z  Zamawiającym                 
osobowo  lub  kapitałowo, w rozumieniu wskazanym powyżej. 
 
23. Warunki dodatkowe 
 
23.1  Do oferty  należy  dołączyć  kopię uprawnień budowlanych wskazanych w pkt. 22.3 pracowników 

Wykonawcy, którzy będą brali udział w realizacji przedmiotu postępowania 
 

23.2  Do oferty  należy  dołączyć  kopię polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na jednostkowe zdarzenie w wysokości 
min. 100 000,00 PLN   

23.3  Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na całość wykonanych w ramach Umowy prac 
projektowych. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wad 
fizycznych lub prawnych albo dostarczenia nowego projektu. Termin gwarancji jakości ustala się na 
okres 24 miesięcy, liczony od dnia odbioru. 

 

 

24. Opis sposobu przygotowania ofert 
 

24.1. Oferty powinny być sporządzone w formie elektronicznej w formacie PDF lub JPG. 

24.2. W odpowiedzi na zamówienie: 

        a) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę przy czym może złożyć dowolną ilość ofert  częściowych; 

        b) ofertę  składa  się  w  formie  pisemnej  wypełniając  „Formularz Ofert” oraz wszystkie oświadczenia 
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            i zobowiązania wymienione w niniejszym zapytaniu ofertowym; 

        c) oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim, zaś cena wyrażona w złotych polskich; 

        d) wszelkie zmiany w  tekście  oferty   (przekreślenia, poprawki, dopiski)  powinny  być  podpisane  lub 

            parafowane przez Oferenta, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane; 

        e) oferta Oferenta oraz wszystkie załączniki do niej muszą być podpisane    przez    osobą    upoważnioną    

            do reprezentacji   Oferenta   na  podstawie  wpisu  do  rejestru przedsiębiorców właściwego dla formy 

            działalności  gospodarczej   prowadzonej   przez   Oferenta  –  lub przez osobę upełnomocnioną, wraz 

            z załączeniem kopii upoważnienia; 

        f) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; 
 

25. Unieważnienie postępowania 
 

Zamawiający  zastrzega  sobie prawo  do  unieważnienia   postępowania w każdym czasie, na każdym 
etapie postępowania, bez podawania jego przyczyny, w szczególności w wyniku zaistnienia następujących 
okoliczności: 

 

       25.1. Brak co najmniej jednej oferty spełniającej kryteria zapytania ofertowego; 
 

       25.2.  W  przypadku  wygrania  oferty,  której  cena  przewyższa  zakładany  na  wykonanie   przedmiotu 

                  zamówienia budżet Zamawiającego. 
 

26. Wykluczenia 
 

       26.1. Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli: 

                a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego; 

                b) jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów  o  nieuczciwej 

                     konkurencji; 

 c) zawiera tzw. „rażąco niską cenę” - zgodnie z definicją określoną w ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych 

                d) oferent nie odpowiedział na wezwanie Zamawiającego do przekazania wyjaśnień dotyczących 

                     treści złożonej oferty. 

         26.2. Z  udziału  w  postępowaniu  wykluczone  są  podmioty,  które   są   powiązane  z  Zamawiającym 
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 związane z 
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 instytucję zarządzająca programem operacyjnym,  

c. 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. 
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 27. Zamawiający (beneficjent) 

        

       27.1. Nazwa:                GreenWay Polska Sp. z o.o. 
 

       27.2. Adres:                 al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia  
 

       27.3. Numer telefonu:    +48 58 325 10 17 
 

 

       27.4. NIP:                    5833195289 

 

28. Załączniki i oświadczenia 
 

        Załącznik nr 1  - Formularz Oferty, 

Załącznik nr 2  -  Lista lokalizacji,  

Załącznik nr 3  - Wzór umowy, 

        Załącznik nr 4  - Oświadczenie o posiadaniu osoby z uprawnieniami, 

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o niewystępowaniu powiązań osobowych lub kapitałowych 
z Zamawiającym  

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o spełnieniu warunków wskazanych w ogłoszeniu o 
zapytaniu ofertowym  

        Załącznik nr 7  - Wytyczne projektowe dla lokalizacji, 

 

 


