
 

Załącznik nr 5 -  POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

 

I. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA   

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

2. Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

3. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający wskaże miejsce i termin podpisania umowy. 

Umowa podpisana zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o 

wyborze oferty.  

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie 

mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownej ich 

oceny, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie, przed podpisaniem umowy, 

przedłożyć Zamawiającemu: 

a) Umowę regulującą zasady współpracy Wykonawców składających wspólną ofertę, stwierdzającą 

solidarną odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za realizację zamówienia oraz zawierającą 

upoważnienie dla jednego z Wykonawców do składania i przyjmowania oświadczeń wobec 

Zamawiającego w imieniu wszystkich Wykonawców, a także do otrzymywania należnych płatności 

(dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 

b) Pełnomocnictwo do podpisania umowy, o ile upoważnienie to nie wynika z dokumentów złożonych wraz 

z ofertą. 

6. O terminie na przedłożenie dokumentów, o których mowa w  pkt. 5) Wykonawca zostanie powiadomiony 

przez Zamawiającego odrębnym pismem. 

 

II. DANE OSOBOWE  

1. Zamawiający informuje, że w zakresie przeprowadzenia niniejszego zamówienia pełni obowiązki 

Administratora danych osobowych w stosunku do wykonawców niebędących osobami prawnymi albo 

jednostkami organizacyjnymi, którym przepisy prawa przyznają zdolność prawną zgodnie z 

postanowieniami 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 orz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO.  

2. Otrzymane dane osobowe w zakresie wykonawców, o których mowa w pkt. 1   przetwarzane będą na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu związanym z niniejszym postanowieniem oraz w celu 

dokumentowania prawidłowości przeprowadzenia postępowania.  

3. Wszelkie inne szczegółowe informacje regulujące kwestie danych osobowych, zawarte są w klauzuli 

informacyjnej, której treść stanowi załącznik  do oferty do niniejszego zapytania ofertowego. 

III.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. 

2. Zamawiający wykluczy wykonawców nie spełniających warunków udziału w postępowaniu.  

3. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.  

4. Oferty złożone po terminie lub nie odpowiadające wymogom nie zostaną rozpatrzone.  



5. Zamawiający zastrzega prawo negocjowania wynagrodzenia za usługi objęte niniejszym zapytaniem 

ofertowym w wypadku, gdyby wynagrodzenie zaproponowane przez wykonawców nie mieściło się w 

budżecie Zamawiającego. Brak zgody Wykonawcy na obniżenie proponowanego wynagrodzenia 

skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy.  

6. Brak nieusprawiedliwionego stawiennictwa Wykonawcy w wyznaczonym terminie może spowodować 

odstąpienie od podpisania umowy, a tym samym niespełnienie warunków udziału w postępowaniu i 

ostatecznie odrzucenie oferty Wykonawcy oraz zatrzymaniem wpłaconego wadium.  

7. W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

podpisania umowy z następnym w kolejności Wykonawcą. 

 


