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Zapytanie ofertowe nr 2/2020/RR 
prowadzone w trybie rozeznania rynku 

z dnia 05.08.2020r. 
Dotyczy: Zakup i wdrożenie oprogramowania księgowego 

      
CPV: 48440000-4 Pakiety oprogramowania do analizy finansowej i rachunkowości/księgowości 

      
w ramach Projektu o tytule: 

„Rozbudowa centrum logistycznego TERMINUS” 

Umowa nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0059/18-00 
Nr Projektu WND-RPPD.01.04.01-20-0059/18 

      
Działania 1.4 „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej 
województwa”, Poddziałania 1.4.1 „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności 
inwestycyjnej województwa – Centra logistyczne” 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014 – 2020 

      

SŁOWNICZEK POJĘĆ 

1. Zapytanie Ofertowe – Zapytanie ofertowe nr 2/2020/RR z dnia 
05.08.2020. 

2. Postępowanie Ofertowe – postępowanie polegające na wyborze 
najkorzystniejszej Oferty w celu realizacji Przedmiotu Zamówienia zgodnie 
z określoną w Wytycznych zasadą konkurencyjności  

3. Przedmiot Zamówienia – dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem 
oprogramowania księgowego w siedzibie głównej Terminus w  
Białymstoku przy ul. Octowej 26.  

4. Projekt – projekt pt. „Rozbudowa centrum logistycznego TERMINUS”, 
realizowany w ramach Działania 1.4 „Promocja przedsiębiorczości oraz 
podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa”, Poddziałania 
1.4.1 „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności 
inwestycyjnej województwa – Centra logistyczne” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014 – 2020 

5. Zamawiający – AGENCJA CELNA „TERMINUS” E.S. GRYGATOWICZ-
SZUMOWSKA SPÓŁKA JAWNA 

6. Oferent – podmiot, który złożył Ofertę w odpowiedzi na niniejsze 
Zapytanie Ofertowe 

7. Oferta – pisemne oświadczenie woli Oferenta zainteresowanego 
wykonaniem Przedmiotu Zamówienia, przygotowana zgodnie z zapisami 
niniejszego Zapytania Ofertowego 

8. Wykonawca – Oferent spełniający wszelkie kryteria formalne i dostępu, 
którego Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród pozostałych 
ocenianych Ofert i z którym Zamawiający zawarł Umowę 
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9. Umowa – umowa zawarta z wyłonionym Wykonawcą na realizację 
Przedmiotu Zamówienia 

10. Wytyczne – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 
2017 r. 

NAZWA I ADRES 
ZAMAWIAJĄCEGO: 

AGENCJA CELNA „TERMINUS” E.S. GRYGATOWICZ-SZUMOWSKA SPÓŁKA 
JAWNA 
UL. OCTOWA 26 
15-399 BIAŁYSTOK 

TRYB UDZIELANIA 
ZAMÓWIENIA: 

Postępowanie jest prowadzone z zachowaniem zasad ochrony uczciwej 
konkurencji, przejrzystości, jawności postępowania i równego traktowania 
Oferentów w trybie procedury Rozeznania Rynku zgodnie z Wytycznymi w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014 -2020. 

Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.  
Niniejsze zapytanie zostało upublicznione na stronie internetowej 
Zamawiającego www.acterminus.pl Zamówienie udzielane jest w ramach 
Projektu: „Rozbudowa centrum logistycznego TERMINUS” 
Umowa nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0059/18-00; Nr Projektu WND-
RPPD.01.04.01-20-0059/18 
 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na poszczególne 
elementy zamówienia (niedopuszczalne jest dzielenie zamówienia 
na mniejsze części). 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

DATA OGŁOSZENIA 
ZAPYTANIA 

OFERTOWEGO: 
05.08.2020 r. 

DATA ZŁOŻENIA OFERTY: 
Oferty można składać do dnia 14.08.2020 r. do godziny 16:00. 
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data 
 i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego. 

SPOSÓB SKŁADANIA 
OFERTY: 

Oferta może być złożona: 
w wersji papierowej do siedziby firmy Agencja Celna TERMINUS E.S. 
Grygatowicz-Szumowska sp.j ul. Octowa 26, 15-399 Białystok lub 
elektronicznie na adres e-mail: Marcin.wolejko@acterminus.pl.      
 



 

3 
 

Oferty złożone po wskazanym powyżej terminie nie będą rozpatrywane. 
Obowiązuje data i godzina wpłynięcia Oferty do Zamawiającego. Oferent nie 
może wprowadzić zmian w Ofercie po upływie terminu składania Ofert. 
      
Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres e-mail 
Marcin.wolejko@acterminus.pl najpóźniej do dnia 10.08.2020 r. do północy. 
 
Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie zapytania jest: Marcin Wołejko, 
tel. +48 608 047 838, e-mail: marcin.wolejko@acterminus.pl 
 
Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
W przypadku składania oferty przez pełnomocnika – do oferty należy dołączyć 
ważny dokument pełnomocnictwa podpisany przez osoby umocowane do 
składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy 

 

OPIS PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA: 

 48440000-4 Pakiety oprogramowania do analizy finansowej i 
rachunkowości/księgowości 
  
Celem zamówienia jest zakup i wdrożenie oprogramowania księgowego. 
 
1. Dostęp do protokołu API pozwalającego na pełne powiązanie 
oprogramowania z systemem CRM Zamawiającego. 
 
2. Pełna kompatybilność z oprogramowaniem księgowym typu Comarch 
Optima celem integracji z obsługą księgową Zamawiającego. 
 
3. System oparty o MS SQL Server 
 
4. Zapewnione zabezpieczenie danych SQL Srv 
 
5. Możliwość rozszerzenia produktu o Spółki powiązane/ kolejne działalności 
gospodarcze 
 
6. Możliwość przygotowania systemu kopii zapasowych 
 
7. Migracja obecnych danych do nowego systemu 
 
8. Skonfigurowanie dostępu zdalnego dla pracowników/ administratorów 
 
9. Szkolenie pracowników i administratorów systemu 
 
SYSTEM 
 
Konfiguracja systemu 
Zmiana hasła 
Zmiana okresu obrachunkowego 

mailto:marcin.wolejko@acterminus.pl
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Zmiana użytkownika 
Zmiana języka 
Ograniczenia dla poszczególnych użytkowników 
Domyślne ustawienia okien 
Ustawienia użytkownika 
Ustawienia drukarki 
 
MENU  
 
Kontrahenci – otwiera okno z listą kontrahentów. Lista kontrahentów musi 
zostać podzielona na oddzielne listy:  
- Odbiorcy i Dostawcy  
Kontrahent 
Pracownicy 
Urzędy 
Banki 
Waluty 
Towary/ usługi 
Magazyny 
Załączniki 
 
KSIĘGOWOŚĆ I ŚRODKI TRWAŁE 
Prowadzenie ksiąg rachunkowych, rozliczeń z podmiotami, obsługa banków, 
deklaracji podatkowych, ewidencja środków trwałych. 
 
Księgowość, zawiera narzędzia konieczne do prawidłowego prowadzenia 
rachunkowości firmy, zgodnie z treścią Ustawy o rachunkowości z dnia 29 
września 1994 r., przy czym w ramach działań dozwolonych ustawą, pozwala 
na dużą różnorodność sposobu pracy z programem.  
 

a. Konta Księgi Głównej (konta syntetyczne) 
b. Konta ksiąg pomocniczych (konta analityczne) 
c. Zestawienia obrotów i sald kont Księgi Głównej oraz 

zestawienia obrotów i sald kont ksiąg pomocniczych. 
 
Moduł pozwala na generowanie i księgowanie w oparciu o utworzone 
schematy księgowań różnego rodzaju dokumentów: 
 
a. Handlowe – faktury zakupu, faktury sprzedaży, faktury importowe, SAD, 
faktury eksportowe 
b. Magazynowe – PZ, WZ, RW, PW, MMP, MMW itd. 
c. Rejestry VAT 
d. Raporty kasowe 
e. Raporty bankowe 
f. Listy płac 
g. Noty memoriałowe 
h. Dokumenty kompensaty 
i. Dokumenty związane ze środkami trwałymi – OT, LT, AM, itd. 
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Wszystkie wymienione wyżej dokumenty mają być księgowane do dowolnej 
ilości zdefiniowanych wcześniej przez Użytkownika dzienników księgowań, 
grupujących operacje według rodzaju, np.: KASA dla zapisów 
kasowo/bankowych, ZAKUP dla faktur zakupu, a dodatkowo mogą być 
księgowane do Bufora (na brudno) lub bezpośrednio do Księgi Głównej. 
 
Umożliwia również Użytkownikowi sporządzanie obligatoryjnych sprawozdań 
finansowych takich jak: 
 
-Bilans 
-Rachunek wyników 
-Cash Flow. 
-Możliwość rozliczenia się z podatku VAT w oparciu o deklarację VAT – 7, 
prowadzenia płatności i rozrachunków z kontrahentami krajowymi i 
zagranicznymi, pracownikami i urzędami, analizę ekonomiczną danych w 
oparciu o zdefiniowane wskaźniki. 
-ilość jednocześnie otwartych okresów obrachunkowych może być 
nieograniczona 
-plan kont musi posiadać pięciopoziomową analitykę 
- rozliczanie płatności w walucie systemowej i w walutach obcych 
- automatyczne naliczanie, rozliczanie i księgowanie różnic kursowych itp. 
 
Dodatkowe funkcjonalności w ramach księgowości 
 
Zapisy księgowe 
Bilans otwarcia 
Plan kont 
Noty memoriałowe  
Korekta podatku dochodowego 
Przeszacowanie walut 
Zmienne 
Sprawozdania GUS 
Zestawienia – umożliwia otworzenie zestawień związanych z:  
– bilansem, rachunkiem wyników, Cash Flow, oraz listę wszystkich zestawień 
Deklaracje – umożliwia wygenerowanie deklaracji VAT 7, VAT UE, VAT-27, 
deklaracji INTRASTAT oraz CIT- 2, CIT – 2O, CIT- 8, CIT- 8O, CIT-D, CIT-10Z, IFT-
2, IFT-2R 
Zmiana okresu  obrachunkowego 
Zamknięcie okresu obrachunkowego 
 
REJESTRY VAT 
 
Dokumenty Handlowe i Magazynowe 
Zamówienia 
Lista RKZ – rejestr kosztów zakupów 
Wydatki pracowników 
Delegacje pracowników 
Umowy 
Budżety projektów 
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KASA -BANK 
W menu: Kasa/Bank, dostępne są okna związane z obsługą kasy/banku. 
 
Zapisy kasowe/bankowe 
Rejestry kasowe/bankowe 
Operacje kasowo/bankowe 
Delegacje pracowników 
 
ROZLICZENIA I ROZRACHUNKI 
 
Płatności nierozliczone 
Preliminarz płatności 
Paczki przelewów 
Rozrachunki 
Kompensaty 
Dokumenty różnic kursowych 
Generowanie not i upomnień 
Prolongaty 
Windykacja 
 
SPRZEDAŻ I HANDEL 
Wydzielone w systemie listy: 
 
Kontrahenci 
Towary i usługi 
Magazyny 
Lista oddziałów 
Banki 
Waluty 
SWW/PKWiU 
Dodatkowa parametryzacja usług i towarów 
Kody pocztowe 
Samochody 
Reklamacje 
Kody CN 
Kategorie celne 
Słowniki kwot SAD 
Załączniki 
Umowy i wzory umów 
Projekty  
Zestawienia 
Intrastat 
Promocje i rabaty 
Cenniki sprzedaży - dodatkowo definiowanie wielu cen towaru/ usługi 
Raporty 
Dokumenty handlowe – listy: 
- dokumentów zakupowych,  
- importowych,  
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- sprzedażowych,  
-eksportowych,  
- kaucji, 
-  wewnętrznych,  
- magazynowych,  
- reklamacji,  
- transportowych 
Zamówienia 
Wizyty handlowe 
Wydatki pracowników – rejestrowanie wydatków związanych z wizytami oraz 
spotkaniami pracowników z kontrahentami 
Plany sprzedaży 
Umowy  
Notatnik 
 
Czas dostawy oprogramowania do 14 dni od podpisania umowy. 
Czas wdrożenia oprogramowania do 30 dni od podpisania umowy. 
 
Miejsce realizacji: Białystok, ul. Octowa 26 
      

WARUNKI UDZIAŁU  
W POSTĘPOWANIU: 

Kryteria dostępu: 
Oferent zobowiązany jest udokumentować spełnienie następujących 
warunków udziału w postępowaniu: 
 

1. Oferent posiada doświadczenie w realizacji co najmniej 3 projektów 
na przestrzeni ostatnich 5 lat (lub w przypadku krótszego okresu 
funkcjonowania Oferenta, w okresie funkcjonowania), o zbliżonej 
skali i zakresie do przedmiotu Zapytania Ofertowego. 
Potwierdzeniem spełnienia przedmiotowego kryterium będzie 
złożenie oświadczenia przez Oferenta w Formularzu oferty. W 
przypadku wątpliwości, co do prawdziwości złożonego oświadczenia, 
Zamawiający może poprosić Oferenta o przedstawienie referencji 
potwierdzających posiadane doświadczenie.   

2. Termin realizacji zamówienia do 30 dni od daty podpisania umowy 

KRYTERIUM DOSTĘPU: 
WADIUM 
1. Każda Oferta Ostateczna musi być zabezpieczona wadium na cały okres 
związania ofertą, w wysokości 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 
00 gr). 
2. Wadium może być wniesione w jednej z następujących form: 
a) pieniądzu, 
b) gwarancji bankowej. 
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wnosi się wyłącznie przelewem na 
rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Nie jest dopuszczalna 
bezpośrednia wpłata kwoty wadium np. w kasie Zamawiającego lub banku. 
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4. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: 
PL 60 1090 2587 0000 0001 4199 3426 z podaniem nazwy Postępowania. 
5. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu uznaje się termin uznania 
na rachunku Zamawiającego. 
6. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 
7. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej oryginał 
dokumentu należy złożyć przed terminem do złożenia Ofert w siedzibie 
Zamawiającego: Agencja Celna Terminus E.S. Grygatowicz-Szumowska sp.j. , 
ul. Octowa 26, 15-399 Białystok, a kserokopię potwierdzoną za zgodność z 
oryginałem przez Oferenta dołączyć do Oferty. Zamawiający dopuszcza 
również załączenie oryginału gwarancji do Oferty. 
8. W przypadku wnoszenia przez Oferenta wadium w formie gwarancji, 
gwarancja ma być co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną i 
płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zgodnie z warunkami 
poniżej i musi określać termin ważności gwarancji odpowiadający terminowi 
związania Ofertą. 
9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Oferentom w przeciągu 5 dni 
roboczych po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 
postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego Oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktu 13 poniżej. 
10. Oferentowi, którego Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
Zamawiający zwraca wadium w przeciągu 5 dni roboczych po zawarciu umowy 
w sprawie realizacji przedmiotu Zamówienia. 
11. Zamawiający zwraca wadium, na wniosek Oferenta, który wycofał Ofertę 
przed upływem terminu składania Ofert w terminie do 5 dni roboczych. 
12. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone na rachunek bankowy 
wskazany przez Oferenta. 
13. Zamawiający, zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Oferent, 
którego Oferta została wybrana: 
a) odmówił podpisania Umowy w sprawie na warunkach określonych w 
Ofercie. 
 
 
SPOSÓB OCENY: 
1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

na podstawie oświadczenia Oferenta. Ocena spełnienia wymogu zostanie 
dokonana metodą spełnia/nie spełnia. 

2. Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do 
weryfikacji oświadczeń Oferenta (spełnia/nie spełnia) dot. warunków 
udziału w postępowaniu na podstawie właściwych dokumentów 
potwierdzających oświadczenie Oferenta. 

3. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i 
kapitałowo z Zamawiającym. 
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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 
Oferentem, 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. 

Weryfikacja przedstawionego powyżej warunku dotyczącego braku powiązań 
kapitałowych lub osobowych odbędzie się na podstawie oświadczenia 
składanego przez Oferenta. 

TERMIN REALIZACJI 
PRZEDMIOTU OFERTY: 

Przedmiot Zamówienia zostanie zrealizowany przez Wykonawcę do 30 dni od 
podpisania umowy. 

KRYTERIA WYBORU 
OFERTY ORAZ SPOSÓB 

DOKONYWANIA OCENY: 

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria; 
● Cena netto PLN (80%), 
● Okres gwarancji (10%). 

● Termin realizacji (wdrożenia) (10%). 

2. Oferty złożone w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone na walutę PLN 
po kursie średnim NBP z dnia zakończenia terminu składania Ofert. 

3. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
● Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego, 
● Zostaną złożone przez Oferentów niewykluczonych przez 

Zamawiającego z niniejszego postępowania. 

4. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące 
kryterium i jego znaczenie: 

Kryterium 
Znaczenie 
procentowe 
kryterium 

Maksymalna liczba punktów jakie 
może otrzymać oferta  

Cena (C) 80% 80 punktów 
Okres gwarancji 10% 10 punktów 
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(O) 
Termin realizacji 
(wdrożenia) (T) 

10% 10 punktów 

Całkowitą liczbę punktów będzie stanowić suma punktów przyznana w 
ramach kryteriów zgodnie z przedstawioną poniżej zasadą oceny 
kryteriów „Cena”,  „Okres gwarancji” i „Termin realizacji” 

      
Zasady oceny kryterium "Cena" 
Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów 
wynikającą z działania: 
      
Pi (C) = (Cmin / Ci) • Max (C) 
      
gdzie: 

Pi(C) - liczba punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"; 
Cmin - Najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych 

ofert; 
Ci - cena oferty "i"; 
Max 

 

- maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za 
kryterium "Cena"; 

      
Zasady oceny kryterium "Okres gwarancji" 
W zakresie kryterium „Okres gwarancji” punkty zostaną przyznane w 
następujący sposób: 
1. okres gwarancji wynoszący poniżej 12 miesięcy – 0 pkt;  
2. okres gwarancji wynoszący co najmniej 12 miesięcy ale mniej niż 24 
miesiące – 5 pkt; 
2. okres gwarancji wynoszący co najmniej 24 miesiące – 10 pkt; 
 
Zasady oceny kryterium "Termin realizacji (wdrożenia)" 
W zakresie kryterium „Termin realizacji (wdrożenia)” punkty zostaną 
przyznane w następujący sposób: 
1. termin realizacji (wdrożenia) wynoszący do 30 dni – 10 pkt;  
2. termin realizacji (wdrożenia) wynoszący od 30 dni do 60 dni – 5 pkt;  
3. termin realizacji (wdrożenia) powyżej 60 dni – 0 pkt; 
 
Wszystkie punkty uzyskane przez Oferenta w ramach kryteriów wyboru 
„Cena”, „Okres gwarancji”, „Termin realizacji” zostaną zsumowane wg 
poniższego wzoru, w wyniku czego zostanie wyznaczona punktacja końcowa 
dla Oferenta: 
W=C+O+T, gdzie: 

− „W” oznacza sumę punktów uzyskaną przez Oferenta w ramach 
kryteriów wyboru „Cena”, „Okres gwarancji”, „Termin realizacji 
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(wdrożenia)”; 
− „C” oznacza liczbę punktów uzyskaną przez Oferenta w ramach 

kryterium wyboru „Cena”; 
− „O” oznacza liczbę punktów uzyskaną przez Oferenta w ramach 

kryterium wyboru „Okres gwarancji”. 
− „T” oznacza liczbę punktów uzyskaną przez Oferenta w ramach 

kryterium wyboru „Termin realizacji (wdrożenia)”. 
Oferta złożona przez Oferenta spełniającego wszystkie warunki udziału w 
Postępowaniu Ofertowym, która uzyskała największą liczbę punktów zostanie 
uznana za najkorzystniejszą, pozostałe Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie 
z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja Przedmiotu Zamówienia zostanie 
powierzona Wykonawcy spełniającemu wszystkie warunki udziału w 
Postępowaniu Ofertowym, który uzyska najwyższą liczbę punktów. 

OFERTA MUSI ZAWIERAĆ 
NASTĘPUJĄCE 

ELEMENTY: 
 

1. Formularz oferty przygotowany na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 
obejmujący: 
● Dane identyfikujące Oferenta, 
● Datę przygotowania i termin ważności oferty (min. 90 dni od 

ostatniego dnia składania ofert), 
● Informację odnośnie doświadczenia Oferenta w zakresie przedmiotu 

zamówienia (zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w sekcji: 
„Warunki udziału w postępowaniu”), 

● Cena całkowita netto, 
● Okres gwarancji (liczba miesięcy), 
● Termin realizacji (wdrożenia) przedmiotu Zamówienia (liczba dni), 
●  Warunki i termin płatności, 
● Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty. 
● Potwierdzenie wniesienia wadium (przesłane drogą mailową wraz z 

ofertą lub jako załącznik (wydruk potwierdzenia płatności) do oferty 
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z zapytaniem ofertowym, zawierające 

potwierdzenie kompletności oferty (zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
niniejszego zapytania). 

3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z 
Zamawiającym (zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania). 

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować 
odrzuceniem oferty. 

ZMIANA UMOWY: 

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z 
podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów: 
1. Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu 

zamówienia, 
2. Obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Oferenta, 
3. Okoliczności siły wyższej, 
4. Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, 
5. Otrzymania decyzji jednostki finansującej Projekt zawierającej zmiany 
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zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe 
postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany. 

DODATKOWE 
INFORMACJE: 

1. Zamawiający zastrzega, że: 
● ma prawo nie dokonać wyboru żadnej ze złożonych Ofert; 
● ma możliwość odwołania Postępowania Ofertowego w dowolnym 

terminie bez podania przyczyny lub uprzedniego poinformowania 
Oferentów; 

● ma prawo zmienić lub uzupełnić dokumenty wchodzące w skład 
zapytania ofertowego, które staną się jego integralną częścią; 

● może przedłużyć termin składania ofert; 
przy czym z powyższych tytułów nie przysługują Oferentowi w stosunku do 
Zamawiającego żadne roszczenia. 
2. W przypadkach, o których mowa powyżej, Oferentom nie przysługują w 

stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze. W 
przypadku wprowadzenia zmiany w Zapytaniu Ofertowym, informacja o 
tym fakcie zostanie ogłoszona niezwłocznie w taki sam sposób jak zostało 
upublicznione Zapytanie Ofertowe. Informacja w tej sprawie zostanie 
również przesłana do Oferentów, którzy złożyli Ofertę przed dokonaniem 
zmiany. 

3. W przypadku wprowadzenia zmiany do Zapytania Ofertowego termin na 
składanie Ofert zostanie wydłużony o czas niezbędny do wprowadzenia 
zmian w Ofertach, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres 
wprowadzonych zmian. 

4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
6. Zamawiający nie przewiduje publicznego rozpatrzenia Ofert. 
7. Zamawiający poprawi oczywiste pomyłki pisarskie i rachunkowe. 
8. Oferenci zostaną poinformowani o wynikach oceny Ofert niezwłocznie po 

dokonaniu wyboru Wykonawcy przez Zamawiającego – informacja 
zostanie zamieszczona na stronie Zamawiającego: acterminus.pl. 

9. Wybrany Oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem o 
terminie i miejscu podpisania Umowy. Umowa zostanie uznana za 
zawartą po jej podpisaniu przez obie strony. 

10. W przypadku, w którym złożona Oferta (w tym dodatkowe dokumenty i 
oświadczenia) nie spełnia kryteriów formalnych Postępowania, 
Zamawiający może wezwać Oferenta do uzupełnienia Oferty w ciągu 2 dni 
od otrzymania wezwania. Wezwanie do uzupełnień zostanie przekazane 
Oferentowi mailowo lub pisemnie, w zależności od sposobu przekazania 
Oferty przez Oferenta. W Wezwaniu Zamawiający określi sposób złożenia 
uzupełnień. Oferta podlega jednokrotnemu uzupełnieniu. Oferty, które 
pomimo wezwania do uzupełnień nie spełnią wymogów formalnych 
zostaną odrzucone przez Zamawiającego. Korektom oraz uzupełnieniom 
podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza 
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się możliwości zmiany warunków złożonej Oferty. 
11. W przypadku nieprzystąpienia do zawarcia Umowy przez Oferenta, który 

złożył najkorzystniejszą Ofertę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
podpisania Umowy z kolejnym Oferentem, który uzyskał kolejną 
najwyższą liczbę punktów bez przeprowadzania ponownego 
Postępowania Ofertowego. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy 
zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia 
podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości 
zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówień 
dodatkowych, nieobjętych Przedmiotem Zamówienia podstawowego w 
wysokości nieprzekraczającej 50% wartości Przedmiotu Zamówienia 
podstawowego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania i 
wynikających m.in.: 
● z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia 

dodatkowego od Przedmiotu Zamówienia podstawowego 
wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, 

● wykonanie Przedmiotu Zamówienia podstawowego jest uzależnione 
od wykonania zamówienia dodatkowego. 

14. Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone według przepisów Ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

15. Zamawiający zawrze umowę Wykonawcą, który przedstawi 
najkorzystniejszą ofertę.  

16. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania protestów i odwołań. 

 
 
     
 


	Celem zamówienia jest zakup i wdrożenie oprogramowania księgowego.

