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nr sprawy: BA.WZP.26.6.1.2022 

Zapytanie ofertowe dla zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp 

Przedmiot zamówienia: usługi programistyczne polegające na zapewnieniu działania 
istniejącego procesu historyzacji tj. tworzenia referencyjnej bazy adresowej, raportowej bazy 
adresowej i bazy raportowej. W ramach dotychczasowych prac wykonana została 
historyzacja danych adresowych, opracowano mechanizm przygotowujący referencyjne dane 
adresowe (konsolidujący adresy PRG z NOBC), wykonano geokodowanie oraz zmigrowano 
dane adresowe SIIS w oparciu o procesy stworzone w FME, pliki wsadowe i procedury w 
PL/SQL. 
 
 

Źródło finansowania  

Zamówienie finansowane będzie w ramach projektu nr POPC.04.01.01-00-0061/22 
„Finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
w 2022 r.” w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. 
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Rozdział 1 - Nazwa i adres Zamawiającego 

Zamawiający: Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa; 

Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Joanna Antczak, tel. 22 5349569; e-mail: 
Joanna.Antczak@uke.gov.pl 

Adres poczty elektronicznej do złożenia oferty: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl;  

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne 
wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem: https://bip.uke.gov.pl/zamowienia-
publiczne/. 

Rozdział 2 - Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, zwanego dalej „ZO”, do którego 
nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

Rozdział 3 - Opis przedmiotu zamówienia 

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą nazw i kodów ze Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

Kod Nazwa 

72316000-3 Usługi analizy danych 

72000000-5 
Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywanie 

oprogramowania, internetowe i wsparcia 

 

Przedmiotem zamówienia są usługi programistyczne polegające na zapewnieniu działania 
istniejącego procesu historyzacji tj. tworzenia referencyjnej bazy adresowej, raportowej bazy 
adresowej i bazy raportowej. W ramach dotychczasowych prac wykonana została 
historyzacja danych adresowych, opracowano mechanizm przygotowujący referencyjne 
dane adresowe (konsolidujący adresy PRG z NOBC), wykonano geokodowanie oraz 
zmigrowano dane adresowe SIIS w oparciu o procesy stworzone w FME, pliki wsadowe i 
procedury w PL/SQL. 
 
1. Zadaniem Wykonawcy jest realizacja usługi, zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

a) Weryfikacja i naprawa stwierdzonych błędów w istniejącym procesie tworzenia 
referencyjnej bazy adresowej i procesie tworzenia raportowej bazy adresowej, w 
szczególności zidentyfikowanego przez Zamawiającego błędu dotyczącego ładowania 
słowników TERYT w warstwie powiatów; 
b) Weryfikacja i naprawa stwierdzonych błędów w istniejącym procesie tworzenia 
bazy raportowej, polegającym na przetwarzaniu danych o infrastrukturze i usługach 
telekomunikacyjnych;  
c) Aktualizacja istniejącej dokumentacji w zakresie wykonanych prac; 

mailto:zamowienia.publiczne@uke.gov.pl
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2. Wsparcie w zakresie przygotowania ww. zagadnień będzie polegało na współpracy 
pracowników Zamawiającego z Wykonawcą, który będzie się dzielił wiedzą i doświadczeniem 
z pracownikami Zamawiającego; 
3.  Przygotowanie schematów testów (wraz z danymi testowymi) do wykonania przez 
Zamawiającego; 
4. Przedmiot zamówienia (punkty 1- 3) realizowany będzie przez Wykonawcę na rzecz 
Zamawiającego w wymiarze maksymalnie 100 godzin, przy czym 1 godzina rozumiana jest 
jako 60 minut; 
5. Przedmiot zamówienia (punkty 1- 3) musi być realizowany w oparciu o posiadane przez 
Zamawiającego rozwiązania (oprogramowanie: Oracle Database 19c Enterprise Edition, 
PostgresSQL w wersji 9.4 lub innej + PostGIS 2.1 (2.1 bundle for PostgreSQL x64 9.4 lub 
innej), QGIS 3.10, FME Desktop Professional Edition w wersji 2020.1, ArcGIS for Desktop 
Advanced 10.2-10.6) lub rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę, przy czym czas 
wdrożenia nowych rozwiązań, szkoleń dla pracowników Zamawiającego z zakresu nowych 
rozwiązań oraz czas dostosowania danych istniejących w dotychczas stosowanych 
rozwiązaniach nie wlicza się w pulę  100 godzin. Zaproponowane rozwiązania muszą działać 
bez konieczności zakupu dodatkowych programów lub licencji na ich wykorzystanie.   
6. Zamówienie finansowane będzie w ramach projektu nr POPC.04.01.01-00-0061/22 
„Finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
w 2022 r.” w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-
2020. 
 

Rozdział 4 - Termin wykonania zamówienia 

 
Godziny będą wykorzystywane od dnia podpisania umowy  do 30 listopada 2022 r. 

 

Rozdział 5 - Informacje dotyczące ofert częściowych i wariantowych 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. 

 

Rozdział 6 - Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich 
spełniania, w tym wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków (o ile są 
wymagane) 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu, dotyczące:  

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów;  

 
Opis sposobu spełnienia warunku:  
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.  
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2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu 
zamówienia; 
Opis sposobu spełnienia warunku:  
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.  
 

3. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia 
 

3.1. Opis sposobu spełnienia warunku zdolności technicznej:  
Wykonawca dla spełnienia powyższego warunku zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 
5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie w ramach wykonanych lub wykonywanych usług, należycie wykonał:  

a) co najmniej 2 (dwie) usługi w zakresie standaryzacji, poprawy i wzbogacenia danych 
zgromadzonych w relacyjnej bazie danych w zbiorze składającym się z co najmniej pięciu 
milionów unikalnych rekordów, o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto każda;  
b) co najmniej 1 (jedną) usługę w zakresie standaryzacji, poprawy i wzbogacenia danych 
adresowych wraz ze współrzędnymi geograficznymi lub co najmniej 1 (jedną) usługę w zakresie 
integracji danych pochodzących z różnych okresów czasowych. 

 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca przedstawi oświadczenie o wykonaniu 
usług. Usługi nie mogą się powtarzać. W przypadku powtórzenia usługi warunek uznany zostanie za 
niespełniony. Wykonawca zobowiązany jest w celu wykazania spełnienia warunku sporządzić wykaz 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 
 

3.2. Opis sposobu spełnienia warunku zdolności zawodowej: 
a) Wykonawca dla spełnienia powyższego warunku zobowiązany jest wykazać, że dysponuje 
programistą baz danych (1 osoba), który:  
- posiada wykształcenie wyższe,  
- posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie tworzenia i utrzymania kodu SQL, PL/SQL,  
- brał udział w co najmniej 2 (dwóch) projektach związanych z weryfikacją, standaryzacją, poprawą i 
wzbogaceniem danych.  
 
b) Wykonawca zobowiązany jest w celu wykazania spełnienia warunku sporządzić wykaz według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. W wykazie tym zobowiązany jest podać imię 
i nazwisko osoby oraz wszystkie informacje na temat jej wykształcenia i kwalifikacji zawodowych 
potwierdzających spełnianie ww. warunku tj. podać również nazwy projektów, w których uczestniczyła 
wskazana osoba, okres realizacji tych projektów, nazwę podmiotu zlecającego realizację projektu, 
wartość projektu, zakres czynności jakie dana osoba wykonywała we wskazanym projekcie, informacje 
w jaki sposób wskazana osoba nabyła wymagane doświadczenie. 
 
c) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy 
w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 
zamówienia.  
 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie złożonych 
przez Wykonawcę w ofercie dokumentów lub oświadczeń. 
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Rozdział 7 – Informacja o sposobie porozumiewania się 

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Joanna 
Antczak, tel. 22 5349569, e-mail: Joanna.Antczak@uke.gov.pl 

2. We wszelkiej korespondencji kierowanej do Zamawiającego drogą elektroniczną dotyczącej 
niniejszego postępowania należy wskazywać numer sprawy oraz nazwę postępowania. 

3. Zamawiający informuje, że Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

ZO do dnia 27.04.2022 r. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie. 

Rozdział 8 – Termin związania ofertą 

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert.  

Rozdział 9 – Opis sposobu przygotowania oferty 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi 

w ZO.  
2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. 
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
4. Ofertę należy przygotować w języku polskim. 
5. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do jej podpisania zgodnie 

z zasadami reprezentacji z aktualnego wpisu do właściwych rejestrów/ewidencji lub przez 
pełnomocnika/pełnomocników zgodnie z zakresem załączonego pisemnego 
pełnomocnictwa. Jeśli upoważnienie nie wynika z ogólnie dostępnych danych 
rejestrowych (wpis KRS, CEIDG) wówczas należy załączyć dokument poświadczający 
umocowanie danej osoby/ osób do podpisania oferty.  

6. Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane 
przez upoważnioną(e) osobę(y). 

 

Rozdział 10 – Miejsce oraz termin składania ofert 

1. Ofertę należy złożyć do dnia: 04.05.2022 r. do godz. 10:00 (decyduje data i godzina wpływu do 
UKE). 
2. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej (jako skan podpisanej oferty 
i załączników lub dokument elektroniczny podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym/ 
zaufanym lub osobistym) na adres: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl 
3. W tytule wiadomości proszę podać numer zapytania tj.: „Zapytanie ofertowe nr 
BA.WZP.26.6.1.2022”. 
4. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną pozostawione bez 
rozpatrzenia. 
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Rozdział 11 – Opis sposobu obliczenia ceny 

  

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym ZO, powinien 
w cenie brutto za realizację przedmiotu zamówienia ująć wszelkie koszty niezbędne dla 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a 
także ewentualne upusty i rabaty. 
2. Cena podana w ofercie nie podlega zmianom przez cały okres obowiązywania umowy. 
3. Cenę należy wyrazić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
4. Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, będą prowadzone w PLN.  
 

Rozdział 12 – Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o poniższe kryterium i jego wagę: 

Kryterium Waga kryterium 
Maksymalna liczba punktów jakie 

może otrzymać oferta za kryterium 

Cena z podatkiem VAT 100% 100 punktów 

 
Kryterium "Cena z podatkiem VAT" (C). 
W kryterium można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Punkty przyznawane będą zgodnie z 
poniższym wzorem, po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku:  

Pi (C) =   • Max (C) 

 
gdzie:  
i – numer oferty  
Pi(C) – liczba punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena z podatkiem VAT (C)";  
Cmin – najniższa cena brutto (z podatkiem VAT) spośród wszystkich ofert;  
Ci – cena brutto oferty „i” (oferty badanej);  
Max(C) – maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać badana oferta za kryterium "Cena 
z podatkiem VAT (C)" – 100 punktów. 
2. Cena musi obejmować wszystkie koszty, poniesione przez Wykonawcę, w związku 

z realizacją przedmiotu niniejszego zaproszenia do składania ofert.  
3. Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów w ww. kryterium oceny ofert zostanie 

uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością 
uzyskanych punktów.  

4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostaną złożone 
oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.  

Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane 

iC

Cmin
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Rozdział 13 – Informacje o wykluczeniu 

1. Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są 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 przygotowaniem i 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; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2. W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy obowiązani są przedłożyć 
Oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do ZO. 

3. Wykonawcy, którzy nie przedłożą oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zostaną 
odrzuceni z przyczyn formalnych. 
 

Rozdział 14 – Odrzucenie oferty 

1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy który: 
a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego, 
b) przedstawi nieprawdziwe informacje, 
c) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, 
d) złożył ofertę po terminie składania ofert; 
e) podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

Rozdział 15 – Informacje dotyczące RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), 
zwanego dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 
ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa, numer telefonu: +48 22 33 04 000, numer faksu: +48 22 53 
49 162. 

2) Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej: 
adres e-mail: iod@uke.gov.pl ; numer telefonu: +48 22 53 49 241. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z prowadzeniem postępowania na  „usługi programistyczne polegające na zapewnieniu 
działania istniejącego procesu  historyzacji  tj.  tworzenia  referencyjnej  bazy  adresowej,  

mailto:iod@uke.gov.pl
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raportowej bazy adresowej i bazy  
raportowej.”, nr sprawy:  BA.WZP.26.6.1.2022 

3) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest ustawa Pzp. 

4) Odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione na mocy obowiązujących przepisów 
prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja 
postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74–76 ustawy Pzp. Zasada jawności ma zastosowanie 
do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO 
(szczególna kategoria danych). 

5) Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do odbioru danych na 
podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. organy administracji, sądy, służby państwowe), 
podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Zamawiającego na podstawie zawartej 
z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. podmioty obsługujące systemy 
teleinformatyczne Zamawiającego), a także innym administratorom przetwarzającym dane we 
własnym imieniu (np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską). 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w stosunku do danych osobowych 
wskazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - przez okres trwania umowy 
o zamówienie, ale nie krócej niż 4 lata, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Ponadto 
dane osobowe będą przechowywane do celów archiwalnych przez okres przewidziany w przepisach 
kancelaryjno-archiwalnych Zamawiającego, przyjętych zgodnie z ustawą o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach. 

7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają 
z ustawy Pzp. 

8) Posiada Pani/Pan prawo: 

a) uzyskania potwierdzenia, czy Prezes UKE przetwarza Pana/Pani dane osobowe, a jeżeli ma to 
miejsce uzyskanie na podstawie art. 15 RODO dostępu do treści danych oraz informacji 
dotyczących takiego przetwarzania; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby 
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może, zgodnie z art. 75 ustawy Pzp, żądać 
od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia, 

b) uzyskania kopii danych osobowych, 

c) żądania na podstawie art. 16 RODO sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie 
z art. 76 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie może naruszać integralności protokołu 
postępowania oraz jego załączników, 

d) żądania na podstawie art. 18 RODO ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie 
z art. 74 ust. 3 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych 
osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 

9) W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 RODO.  
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10) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO. 

 

Rozdział 16 – Udzielenie zamówienia  

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 12. 
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie 
poinformowany o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy. 
3. Wybrany Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę, której warunki określono we Wzorze 
umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do ZO. 
4. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, 
możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 
5. Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba (osoby) upoważniona(e) do 
reprezentowania Wykonawcy. 
6. Usługi wykonywane będą zdalnie, po zapewnieniu bezpiecznego dostępu przez 

Zamawiającego dla Wykonawcy. Realizacja zamówienia obejmuje pracę z danymi 
stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa oraz danymi osobowymi. 

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy, wypłacane będzie Wykonawcy w częściach, za 
Okresy Rozliczeniowe, na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego protokołów 
odbioru okresowego, w wysokości obliczonej jako iloczyn faktycznie zrealizowanych 
godzin usługi wsparcia w danym Okresie Rozliczeniowym oraz wynagrodzenia za 1 
godzinę. Za kwartał rozliczeniowy przyjęty jest okres trzech miesięcy, w którym były 
realizowane usługi. 

8. Rozliczenie prac będzie potwierdzone podpisanym przez strony Umowy (lub zamówienia) 
Protokołem odbioru okresowego, na podstawie którego Wykonawca wystawi fakturę VAT 
(do faktury VAT należało będzie dołączyć kopię Protokołu odbioru okresowego). 

9. Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia w danym okresie rozliczeniowym zostanie 
uregulowana, po przekazaniu dokumentu wyszczególnionego w punkcie 8, przelewem w 
terminie do 21 dni liczonych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, 
poprzedzonej Protokołem odbioru okresowego;  

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia omyłek pisarskich w ofertach 
złożonych przez Wykonawców; 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zaproszenia do 
składania ofert w ramach procedury wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny. W takiej 
sytuacji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności zwrot kosztów z 
tytułu przygotowania oferty; 

12. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie przeniesie na 
Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich wraz z wyłącznym prawem do 
wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do wszelkiego 
oprogramowania oraz do wszystkich dokumentów sporządzonych w ramach realizacji 
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Przedmiotu umowy oraz prawo własności nośników, na jakich dokumenty te przekazane 
zostaną Zamawiającemu. 

 
  
 

Rozdział 17 – Załączniki 

Nr Załącznika Nazwa Załącznika 

1 Formularz oferty 

2 wzór wykazu wykonanych usług 

3 wzór wykazu osób 

4 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

5 Projekt umowy 
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

Formularz oferty 

Postępowanie nr BA.WZP.26.6.1.2022 

 

I. DANE WYKONAWCY: 

Nazwa Wykonawcy:  

……………………………………………………………………………………………… 

Adres lub siedziba: 

……………………………………………………………………………………………… 

Numer KRS (jeśli dotyczy)  

Numer NIP (jeśli dotyczy):  

Osoba upoważniona do kontaktu z 
Zamawiającym 

1) Imię i nazwisko: ………………………….. 

2) tel.: ………………………………………… 

3) adres e-mail: ……………………………… 

Nr konta bankowego, na które będzie 
kierowane wynagrodzenie dla Wykonawcy, 
w przypadku podpisania umowy 

…………………………………………………………………….…… 

Wykonawca zobowiązany jest do podania numeru 
rachunku bankowego, który widnieje w Wykazie 
podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych 
do rejestru VAT, prowadzonym przez Ministerstwo 
Finansów (jeżeli dotyczy) 

II. CENA OFERTY: 

Wartość netto  ……………….. zł słownie: …………………………………………. 

Wartość podatku VAT (…..% VAT)……zł słownie: …………………………………………. 

Wartość brutto ………………… zł słownie: …………………………………………. 

OŚWIADCZAMY, ŻE:  

1) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego 
świadczenia umownego; 
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2) zapoznaliśmy się z ZO, akceptujemy je w całości i nie wnosimy do niego zastrzeżeń; 

3) zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej 
oferty, do zawarcia umowy na określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego; 

4) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

5) w przypadku wyboru naszej oferty, wskazujemy następujące osoby do umieszczenia w umowie, jako 
reprezentacja Wykonawcy, zgodnie z wpisem w CEiDG / Krajowym Rejestrze Sądowym /udzielonym 
pełnomocnictwem*: 

 Imię i nazwisko - …………………………………….  

 stanowisko/funkcja  ……………………………… 

6) Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

7) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, 
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu1. 

*Zaznaczyć właściwe 

  

                                                 
1 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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Załącznik numer 2 do zapytania ofertowego– wzór wykazu wykonanych usług. 
 

WYKONAWCA(Y): 
(Nazwa i adres, NIP) 
 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY: 
SKARB PAŃSTWA - URZĄD KOMUNIKACJI 

ELEKTRONICZNEJ 
UL. Giełdowa 7/9 

01-211 WARSZAWA 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
 

L.
p. 

Wykonawc
a usługi 
(nazwa, 
adres) 

 
Nazwa usługi 

 

 
Wartość 

usługi 
 

Opis przedmiotu usługi 
(potwierdzający spełnianie 

warunku  
określonego w rozdziale 6 

pkt. 3.1. 

Data wykonywania 
usługi 

Odbiorca usługi 
 (nazwa, adres) 

   

 

 

 
Początek 

dzień/miesi
ąc/rok 

 

 
Koniec 

dzień/miesi
ąc/rok 

 

 

1. 

 
 

 
 
 
 

     

2. 

 
 

 
 
 
 

     

3. 

 
 
 
 

      

 
 
 
 
........................................................................................................ 
 (podpis*,  miejscowość, data) 
 
*Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z: 

a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy(ów) (odpis z  właściwego 

rejestru   lub   z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej),  lub, 

b) pełnomocnictwem(ami) wchodzącym(i) w skład oferty. 
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Załącznik numer 3 do zapytania ofertowego – wzór wykazu osób.  
 

 
WYKONAWCA(Y): 

(Nazwa i adres) 
 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY: 
SKARB PAŃSTWA - URZĄD KOMUNIKACJI 

ELEKTRONICZNEJ 
UL. Giełdowa 7/9 

01-211 WARSZAWA 

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 
stosownie do treści rozdziału 6 pkt. 3.2 zapytania ofertowego zaproszenia do składania ofert 

zamówienie niniejsze wykonywać będzie niżej wymieniona osoba: 
 

 
 
........................................................................................................ 
 (podpis*,  miejscowość, data) 
 
*Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z: 

a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy(ów) (odpis z  

właściwego rejestru   lub   z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej),  lub, 

b) pełnomocnictwem(ami) wchodzącym(i) w skład oferty. 

L.p. 
Zakres wykonywanych 
czynności 

Imię i nazwisko 
 

Wykształcenie 
 

Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie  

1. Programista baz danych    
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Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

Znak sprawy: BA.WZP.26.6.1.2022 

Ja, niżej podpisany(a) 

………………………………………………………………………………………………… 

Reprezentujący firmę……………………………………………………………………… 

oświadczamy, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania 

osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, polegające 

w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu najmniej 10% udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
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