Zapytanie ofertowe nr 2/2021
z dnia 19.01.2021r.
Dotyczy: Dostawa wraz z montażem infrastruktury technicznej w budynkach centrum logistycznego
Terminus przy ul. Octowej 26 w Białymstoku
CPV: 48820000-2 – Serwery
31213300-5 - Szafy kablowe
31682530-4 – Awaryjne urządzenia energetyczne
32413100-2 – Routery sieciowe
48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
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
1.
2.

3.
4.

SŁOWNICZEK POJĘĆ

5.
6.
7.

Zapytanie Ofertowe – Zapytanie ofertowe nr 2/2021 z dnia 19.01.2021.
Postępowanie Ofertowe – postępowanie polegające na wyborze
najkorzystniejszej Oferty w celu realizacji Przedmiotu Zamówienia zgodnie
z określoną w Wytycznych zasadą konkurencyjności
Przedmiot Zamówienia – dostawy wraz z montażem regałów wysokiego
składowania w magazynie Terminus przy ul. Octowej 26 w Białymstoku.
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
Zamawiający – AGENCJA CELNA „TERMINUS” E.S. GRYGATOWICZSZUMOWSKA SPÓŁKA JAWNA
Oferent – podmiot, który złożył Ofertę w odpowiedzi na niniejsze
Zapytanie Ofertowe
Oferta – pisemne oświadczenie woli Oferenta zainteresowanego
wykonaniem Przedmiotu Zamówienia, przygotowana zgodnie z zapisami
niniejszego Zapytania Ofertowego
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Wykonawca – Oferent spełniający wszelkie kryteria formalne i dostępu,
którego Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród pozostałych
ocenianych Ofert i z którym Zamawiający zawarł Umowę
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.
8.

NAZWA I ADRES
ZAMAWIAJĄCEGO:

TRYB UDZIELANIA
ZAMÓWIENIA:
DATA OGŁOSZENIA
ZAPYTANIA
OFERTOWEGO:
DATA ZŁOŻENIA OFERTY:

SPOSÓB SKŁADANIA
OFERTY:

AGENCJA CELNA „TERMINUS” E.S. GRYGATOWICZ-SZUMOWSKA SPÓŁKA
JAWNA
UL. OCTOWA 26
15-399 BIAŁYSTOK
Zapytanie ofertowe realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną
w Wytycznych 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.
19.01.2021 r.
Oferty można składać do dnia 29.01.2021 r. do godziny 16:00.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data
i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
Oferta może być złożona:
Elektronicznie na adres: marcin.wolejko@acterminus.pl,
lub
w wersji papierowej do siedziby firmy:
AGENCJA CELNA „TERMINUS” E.S. GRYGATOWICZ-SZUMOWSKA SPÓŁKA
JAWNA
UL. OCTOWA 26
15-399 BIAŁYSTOK
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 w/w adres
e-mail najpóźniej do dnia 25.01.2021 r. do północy.
Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie zapytania jest: Marcin Wołejko,
tel. +48 608 047 838, e-mail: marcin.wolejko@acterminus.pl
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CPV:
48820000-2 – Serwery
31213300-5 - Szafy kablowe
31682530-4 – Awaryjne urządzenia energetyczne
32413100-2 – Routery sieciowe
48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Przedmiot Zamówienia – celem zamówienia jest dostawa wraz z montażem
infrastruktury technicznej w budynkach centrum logistycznego Terminus przy
ul. Octowej 26 w Białymstoku
Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy:
Część 1 – sprzęt i oprogramowanie IT
1. Serwer RACK (1 szt)

OPIS PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA:

- 2.5" Chassis with up to 10 Hard Drives
- Trusted Platform Module 2.0
- Intel Xeon Silver 4208 2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s, 11M Cache, Turbo, HT (85W)
DDR4-2400
- Intel Xeon Silver 4208 2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s, 11M Cache, Turbo, HT (85W)
DDR4-2400
- 8x 16GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank
- BOSS controller card + with 2 M.2 Sticks 480GB (RAID 1),LP
- PERC H730P RAID Controller, 2Gb NV Cache, Adapter, Low Profile
- 4szt 480GB SSD SATA (Hot-Plug, 6Gb/s, Read Intensive, 2,5")

- Dual, Hot Plug, Redundant Power Supply (1+1), 550W
- 2x Rack Power Cord 2M (C13/C14 10A)
- Riser Config 3, 2 x 16 LP
- iDRAC9,Enterprise
- Dual-Port 1GbE On-Board LOM
- Standard Bezel for x10 chassis
- ReadyRails Sliding Rails Without Cable Management Arm
- 4x 5-pack of Windows Server 2019/2016 User CALs (Standard or Datacenter)
- ProSupport and Next Business Day Onsite Service, 36 Mies.
2. Szafa RACK (1 szt.)
Minimalne wymagania techniczne szafy serwerowej typu RACK planowanej do
nabycia w ramach Projektu:
-wysokość 27U;
-nośność: 800 kg;
-szerokość całkowita: 600 mm;
-głębokość zewnętrzna: 1000 mm;
-możliwość montażu ściennego
-dwa przepusty kablowe: sufitowy i podłogowy;
-stopień ochrony IP20;
-drzwi przednie i tylne wyposażone w zamek.
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3.Zasilacz UPS (1 szt.)
Minimalne wymagania techniczne zasilacza UPS planowanego do nabycia w
ramach Projektu:
-moc rzeczywista 2700 W;
-moc pozorna 3000 VA;
-port USB;
-architektura line-interactive;
-liczba gniazd wyjściowych: 8;
-układ AVR;
-czas podtrzymania przy 100% obciążeniu: 3 min.
4. Router wraz z zarządzanym przełącznikiem (1 szt.)
Minimalne wymagania techniczne:
-12 gigabitowych portów Ethernet 10/100/1000 Mb/s
-4 sloty SFP
-Port serial RJ45
-Port USB typu A
-procesora TLR-03680 (architektura TILE) posiadającym 36 rdzeni o taktowaniu 1,2 GHz
-8 GB pamięci RAM i 1 GB pamięci wbudowanej (NAND)
-obudowa Rack 19" o wysokości 1U
-2 wbudowane zasilacze AC działające redundantnie
5. Oprogramowanie serwerowe do stacji roboczych w celu skuteczniejszego
funkcjonowania centrum logistycznego. (pakiet do 15 licencji)
Minimalne wymagania techniczne oprogramowania planowanego do nabycia
w ramach Projektu:
− rodzaj licencji: Client Access License (CAL);
− rodzaj oprogramowania: Electronic Software Download;
− architektura 64 bit;
− wersja językowa: Multilingual.
6. Oprogramowanie biurowe do stacji roboczych (7 szt.)
Minimalne wymagania techniczne oprogramowania planowanego do nabycia
w ramach Projektu:
−
−
−
−
−

rodzaj licencji: Client Access License (CAL);
oprogramowanie typu Office
rodzaj oprogramowania: Electronic Software Download;
architektura 64 bit;
wersja językowa: Multilingual.

7. Oprogramowanie pozwalające na obsługę i zarządzanie serwerem typu
RACK (1 szt.)
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Minimalne wymagania techniczne oprogramowania do zarządzania serwerem:
− autoryzacja użytkowników znajdujących się w folderach LDAP i bazie
SGL;
− oprogramowanie
typu
Windows
Server®
2019
Standard,16CORE,FI,No Med,No CAL, Multi Language
− oprogramowanie
typu
Windows
Server
2019
Standard,16CORE,Digitally Fulfilled Recovery Image, Multi Language
− kompatybilność ze środowiskiem typu Azure
− procesor 64 Bit;
− pulpit zdalny;
− obsługa pamięci fizycznej do 24 TB;
− fizyczna obsługa procesów logistycznych do 512;
Część 2 CPV - 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
1.Wyposażenie techniczne (1 komplet
przyłączeniowych)
− kable – wg zużycia
− gniazda – minimum 24 szt
− wtyki – wg zużycia
− patchpanele (minimum 24 porty)
− patchcordy – wg zużycia
− kanały / koryta sieciowe,

na

około

30

punktów

2.Wykonanie, instalacja i konfiguracja infrastruktury technicznej centrum
logistycznego (1 komplet)
Wykonawca jest zobowiązany, aby wszystkie pozostałe po procesie montażu
materiały zostały przetworzone, unieszkodliwione i/lub magazynowane
zgodnie z ustawą o odpadach.
Miejsce realizacji: Białystok, ul. Octowa 26

Kryteria dostępu:
Oferent zobowiązany jest udokumentować
warunków udziału w postępowaniu:
WARUNKI UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU:

1.
2.

spełnienie

następujących

Oferent nie posiada zaległości w zobowiązaniach podatkowych oraz
w płaceniu składek na ubezpieczenia społeczne.
Wszystkie osoby zaangażowane przy realizacji zamówienia muszą
posiadać aktualne wymagane prawem badania lekarskie, szkolenia
bhp itp.
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3.
4.

5.

6.

Oferent dysponuje odpowiednimi zasobami technicznymi do
wykonania Zamówienia.
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.
Zamawiający może poprosić Oferenta o przedstawienie referencji
potwierdzających posiadane doświadczenie.
Wszystkie prace oraz usługi powinny być zgodne z dokumentacją
projektową, obowiązującymi Normami i będą realizowane z
poszanowaniem środowiska, mając na względzie jego ochronę.
Termin realizacji zamówienia do 6 tygodni od daty podpisania umowy
o wykonanie prac budowlanych.

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.
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.
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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 6 tygodni
od podpisania umowy o wykonanie prac budowlanych, lecz nie później niż do
dnia 01 marca 2021
1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria;
● Cena netto PLN (80%),
● Okres gwarancji (10%).

● Termin realizacji (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.

KRYTERIA WYBORU
OFERTY ORAZ SPOSÓB
DOKONYWANIA OCENY:

4. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące
kryterium i jego znaczenie:
Znaczenie
Maksymalna liczba punktów jakie
procentowe
Kryterium
może otrzymać oferta
kryterium
Cena (C)

80%

80 punktów

Okres gwarancji 10%
10 punktów
(O)
Termin realizacji 10%
10 punktów
(T)
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)
Cmin

- liczba punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
- Najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych
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Ci
Max

ofert;
- cena oferty "i";
- 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 2 lat – 0 pkt;
2.okres gwarancji wynoszący co najmniej 2 lata, ale krócej niż 5 lat – 5 pkt;
3. okres gwarancji wynoszący co najmniej 5 lat – 10 pkt;
Zasady oceny kryterium "Termin realizacji"
W zakresie kryterium „Termin realizacji” punkty zostaną przyznane w
następujący sposób:
1. termin realizacji wynoszący poniżej 3 tygodni – 10 pkt;
2. termin realizacji wynoszący od 3 do 4 tygodni – 5 pkt;
3. termin realizacji powyżej 4 tygodni – 0 pkt;

OFERTA MUSI ZAWIERAĆ
NASTĘPUJĄCE
ELEMENTY:

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”;
− „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”.
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.
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 w konkursie),
● Określenie przedmiotu Oferty zgodnego z przedmiotem zamówienia
opisanym w niniejszym zapytaniu,
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●

ZMIANA UMOWY:

DODATKOWE
INFORMACJE:

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),
● Warunki i termin płatności,
● Datę/okres realizacji przedmiotu Zamówienia,
● Podpis osoby upoważnionej do wystawienia 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.
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
zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe
postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
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.
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3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

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.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje publicznego rozpatrzenia Ofert.
Zamawiający poprawi oczywiste pomyłki pisarskie i rachunkowe.
Oferenci zostaną poinformowani o wynikach oceny Ofert niezwłocznie po
dokonaniu wyboru Wykonawcy przez Zamawiającego.
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.
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
się możliwości zmiany warunków złożonej Oferty.
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.
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.
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.
Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone według przepisów Ustawy z
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dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
14. Zamawiający zawrze umowę Wykonawcą, który przedstawi
najkorzystniejszą ofertę.
15. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania protestów i odwołań.
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