
  

 

Warszawa, 26.04.2021r.  

 
Zapytanie ofertowe nr MSODI/FPE/U2/2 

 

I. Przedmiot zapytania 

Zamawiający zaprasza do składania ofert na zakup, montaż i obsługę: 

- hardware systemu SCADA wraz z dostępem do baz danych systemu SCADA dla 4 obiektów, na 

których będzie testowana usługa zgodnie ze specyfikacją z załącznika nr.1  

przeznaczonego do realizacji Projektu Grantobiorcy pn. „Wprowadzenie nowych usług o charakterze 

proinnowacyjnym dla przedsiębiorców Mazowsza, dzięki partnerskiej współpracy Centrum Innowacji 

FPE”, realizowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 nr RPMA.03.01.02-14-b657/18, pn.: 

„Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”, Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i 

przedsiębiorczości, Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP 

przez konsorcjum złożone z podmiotów: FPE (lider) oraz CPR i ZAE.  

 

II. Podmiot Zamawiający (płatnik) 

Fundacja Poszanowania Energii 
ul. Świętokrzyska 20,  
00-002 Warszawa,  
NIP:  5262095317,  
REGON:  010602702,  
KRS: 0000117141, 

 

III. Forma postępowania 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady 

konkurencyjności gwarantującej zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania 

wykonawców w rozumieniu obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wersja z 21 grudnia 2020 r. 

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest zakup, montaż i obsługa hardware systemu SCADA wraz z dostępem do 

baz danych systemu SCADA dla 4 obiektów, na których będzie testowana usługa, wg specyfikacji 

zawartej w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania.  

 

V. Rodzaj zamówienia 

Dostawy / Usługi 



  

 

 

Kody CPV: 

Główny: 

48100000-9 Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania 

Dodatkowe: 

48421000-5 Pakiety oprogramowania do zarządzania urządzeniami 

31682210-5 Aparatura i sprzęt sterujący 

31731100-0 Moduły 

38423000-6 Urządzenia do pomiaru ciśnienia 

35125100-7 Czujniki 

42515000-9 Kotły lokalnych układów ogrzewania 

72220000-3 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne 

72228000-9 Usługi doradcze w zakresie integrowania urządzeń komputerowych 

 
VI. Warunki udziału w postepowaniu: 

 

Do udziału w postepowaniu zostanie dopuszczony Oferent, który:  

1) Posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym oraz uprawnienia niezbędne 

do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa. 

2) W stosunku, do którego nie wszczęto postępowania upadłościowego lub układowego, a 

także postępowania egzekucyjnego. 

3) Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

4) Posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. 

5) Znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej umożlwiającej realizację zamówienia. 

6) Przedstawi ofertę gwarantującą realizację zadań zgodnie ze wskazanym zakresem 

stosownie do wyniku niniejszego postępowania z okresem ważności oferty nie krótszym 

niż 30 dni – weryfikacja na podstawie dostarczonej do Zamawiającego oferty, której wzór 

stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania. 

7) Złoży oświadczenie o akceptacji istotnych postanowień umowy. 

8) Nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, 

społeczne - brak zobowiązań wobec Skarbu Państwa z tytułu podatków oraz zobowiązań 

wobec ZUS. 

 

Weryfikacja kryteriów zawartych w punkcie VI nastąpi na podstawie podpisanego oświadczenia, 

stanowiącego Załącznik nr 3 do zapytania. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość do sprawdzenia prawdziwości danych zawartych w oświadczeniach, w tym także zgodności 

z dokumentami finansowymi Oferenta oraz w razie wątpliwości będzie uprawniony do zażądania 

stosownych zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami. 

 



  

 

VII. Termin składania ofert:  

 

wtorek, 4 maja 2021 – godzina 24:00.  

 

VIII. Miejsce składania oraz otwarcia ofert, forma składania ofert:  

 

Oferta powinna być przesłana mailem na adres smachul@fpe.org.pl do dnia 04.05.2021r. do godziny 

24:00. Datą złożenia oferty jest dzień i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po 

terminie nie będą rozpatrywane.  

• Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 05.05.2021r. o godz. 10:00 w Warszawie,  

przy ul. Świętokrzyskiej 20 (biuro fundacji). 

• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

• W toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert i załączonych dokumentów.  

• Podpisanie umowy nastąpi w przeciągu 3 dni od zawiadomienia przez Zamawiającego 

wybranego Oferenta o przyznaniu mu kontraktu. 

• Oferent składając ofertę wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez 

Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty, danych 

osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.  Dz.U. 2018 poz. 

1000  z póź. zm.), oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE zawartych w ofercie oraz załącznikach do niej. 

• Zamawiający informuje, że dane osobowe o których mowa w poprzednim akapicie 

przetwarzane są w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu jakim jest 

w szczególności: przeprowadzenie postępowania w formule Zapytania Ofertowego 

zgodnie z zasadą konkurencyjności, zawarcie i realizacja umowy z wyłonionym 

w niniejszym postępowaniu Wykonawcą, dokonanie rozliczenia i płatności związanych z 

realizacją umowy. 

• Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego 

przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z aktem rejestracyjnym, 

wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. 

• Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego. 

• Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym 

w sposób czytelny, pismem drukowanym. 

• Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 

podpisującej ofertę (imię i nazwisko). 

• Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela jest on 

zobowiązany do przedłożenia wraz z ofertą właściwego pełnomocnictwa lub umocowania 

prawnego, które należy dostarczyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

W takim przypadku oferta nie może zostać przesłana mailem.  

mailto:smachul@fpe.org.pl


  

 

• Złożenie przez oferenta nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć 

wpływ na wynik niniejszego postępowania stanowi podstawę do odrzucenia oferty. 

 

IX. Sposób przygotowania oferty: 

 

Oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego 

zapytania oraz posiadać podpisane przez osoby uprawnione niżej wymienione załączniki i dokumenty: 

1) Zestawienie oświadczeń Oferenta o spełnianiu warunków do udziału w postępowaniu 

zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania. 

2) Oświadczenie dotyczące powiązań kapitałowych i osobowych zgodnie ze wzorem 

stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania. 

 

Przesłanki odrzucenia oferty: 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

1) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego; 

2) nie będzie spełniała jakiegokolwiek parametru lub warunku wymaganego (granicznego) z listy 

wymagań technicznych wg. specyfikacji zawartej w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego; 

3) zostanie złożona po terminie składania ofert; 

4) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 

5) nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub 

oświadczeń. 

 

X. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

 

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie: 

1. Kryterium ceny tj. wysokość proponowanej przez Oferenta ceny netto za realizację 

zamówienia – waga kryterium stanowi 100% (100 pkt.)  

 

Sposób oceny ofert: 

1) Kryterium 1 – Cena netto  

- sposób obliczenia: Pk1 =(Cmin /Cr x 100%) x 100  

gdzie:  

Pk1 – ilość punktów dla kryterium  

Cmin – najniższa oferowana cena  

Cr – cena oferty rozpatrywanej  

 

Ww. kryterium będzie weryfikowane na podstawie formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 

2 do niniejszego zapytania. 

 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, to jest takiej która uzyska największą ilość 

punktów. Wyniki wszystkich obliczeń dokonywanych w kryterium „cena” podlegają zaokrągleniu do 

dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.  

 



  

 

Oferta powinna zawierać wynagrodzenie netto za przedmiot zamówienia oraz obowiązujący podatek 

od towarów i usług VAT.  

 

XI. Termin wykonania zamówienia:   

 

I etap: Do 13.05.2021 r. – zakup, montaż i obsługa hardwaru systemu SCADA w wybranym przez 

Fundację jednym miejscu; 

II etap: do końca 2021 r. – zakup, montaż i obsługa  hardwaru systemu SCADA trzech kompletów we 

wskazanych przez Fundację trzech miejscach 

 

XII. Powiat:  

 

m. st. Warszawa 

 

XIII. Informacja na temat zakresu wykluczenia:   

 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym 

osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 

wzajemne powiązania między Grantobiorcem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 

w imieniu Grantobiorcy lub osobami wykonującymi w imieniu Grantobiorcy czynności związane z 

przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy, a dostawcą, 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 będącą stroną Umowy o powierzenie grantu, 

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

d) 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. 

 

XIV. Istotne postanowienia umowy:  

 

Wykonawca winien zwrócić szczególną uwagę na oświadczenie zawarte w Załączniku nr 3 do 

niniejszego zapytania, w którym oświadcza, że zapoznał się z istotnymi postanowieniami umowy 

i w przypadku wybrania jego oferty jest gotów do podpisania umowy na podanych przez 

Zamawiającego warunkach. Umowa z dostawcą będzie sporządzona w oparciu o treść niniejszego 

zapytania oraz przedstawioną ofertę. 

Ogólne warunki umowy istotne dla Zamawiającego są następujące: 

 

a) Przedmiot umowy obejmuje zakup i montaż i obsługę hardwaru systemu SCADA oraz zakup 

dostępu do bazy danych systemu SCADA dla 4 obiektów niezbędnych do realizacji Projektu 

Grantobiorcy pn. „Wprowadzenie nowych usług o charakterze proinnowacyjnym dla 

przedsiębiorców Mazowsza, dzięki partnerskiej współpracy Centrum Innowacji FPE”, 



  

 

realizowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 nr RPMA.03.01.02-14-

b657/18, pn.: „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”, Oś Priorytetowa III Rozwój 

potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na 

Mazowszu Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP przez konsorcjum złożone z podmiotów: FPE (lider) 

oraz CPR i ZAE, zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania 

ofertowego nr: MSODI/FPE/U2/2 z dnia 26.04.2021 r. 

b) Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 1 do 

niniejszego Zapytania ofertowego nr: MSODI/FPE/U2/2 z dnia 26.04.2021 r. 

c) Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie ze złożoną ofertą (stanowiącą załącznik do 

umowy) i dokumentacją przetargową będącą integralną częścią umowy oraz według 

wytycznych Zamawiającego.  

d) Wykonawca oświadcza, że dla wykonania przedmiotu umowy posiada odpowiednie zaplecze 

techniczne oraz stosowne uprawnienia i kwalifikacje.  

e) Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu 

odbioru bez uwag, potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy. 

f) Wypłata wynagrodzenia nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru, na podstawie faktury VAT 

wystawionej przez Dostawcę nie później niż 7 dni. 

g) Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu 

podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

 

XV. Warunki zmiany umowy. 

 

Wprowadzanie zmian do Umowy z Wykonawcą po jej zawarciu jest dopuszczalne jedynie 

w następujących przypadkach: 

a) zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy Zamawiającego z 

Województwem Mazowieckim, jeżeli umowa ta została zmieniona po udzieleniu zamówienia, 

b) jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

c) zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu przestojów i opóźnień zawinionych 

przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu 

zamówienia - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień, 

d) zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu działania siły wyższej, mającej 

bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia - maksymalnie o czas 

jej występowania. 

 

 

XVI. Unieważnienie postępowania: 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku: 

a) jeżeli najkorzystniejsza oferta przekraczać będzie budżet ustalony przez zamawiającego na 

realizację zadania, jaki zostanie ostatecznie zaakceptowany przez Instytucję Zarządzającą,  



  

 

b) w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie, co 

skutkowałoby nieprzyznaniem środków dotacyjnych, które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie zamówienia, 

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć, 

d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania w ramach postępowania żadnej oferty, bez 
podania przyczyn. 

 

W przypadku unieważnienia postępowania lub nie wybrania żadnej oferty Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za koszty poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem 

ofert. Z tytułu odrzucenia ofert oferentom nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego. 

 

XVII. Warunki płatności: 

 
Wypłata wynagrodzenia nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru, na podstawie faktury VAT 

wystawionej przez Dostawcę nie później niż 7 dni. 

 
XVIII. Informacje dodatkowe: 

 

• W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Oferenta udzielenia 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokonania jej ostatecznej korekty. 

• Niniejsze zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej Fundacji 

https://fpe.org.pl/ 

• Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania na stronie internetowej Fundacji 

https://fpe.org.pl/ 

• Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty 

w ustalonym terminie.  

 

XIX. Informacja o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym: 

 

Osobą wyznaczoną do bezpośrednich kontaktów z Oferentami w sprawach formalnych jest:  

Marek Amrozy tel. +48 604 712 464, Pytania i wątpliwości należy kierować drogą e-mailową na adres: 

mamrozy@nape.pl   Odpowiedzi udzielane będą w poniższym trybie: 

• Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym 

postępowaniem ofertowym i umieści je na stronie internetowej Fundacji: https://fpe.org.pl/ 

bez wskazania źródła zapytania, pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane i doręczone 

Zamawiającemu przed upływem wyznaczonego terminu na składanie ofert. Zamawiający 

udzieli odpowiedzi w terminie 24 godzin od daty wpłynięcia (w dni robocze).  



  

 

• W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu 

składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. O każdej takiej zmianie Zamawiający 

poinformuje niezwłocznie na stronie internetowej Fundacji: https://fpe.org.pl/ oraz 

zawiadomi Oferentów, którzy zgłosili swoje zainteresowanie postępowaniem.  

• W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji Oferty, Zamawiający 

przedłuży termin składania Ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania – 

Wykonawcy i Zamawiającego – będą podlegały nowemu terminowi.  

 

XX. Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Specyfikacja sprzętu 

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 3 - Oświadczenia oferenta o spełnianiu warunków do udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące powiązań kapitałowych i osobowych 

 

 


