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Szanowni Państwo, 

 

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pod nazwą „System wspomagania detekcji 

i obrazowania ataków APT”, zwracamy się z  Zapytaniem ofertowym nr 2/2021 na realizację części prac B+R 

w ww. projekcie.  

Projekt jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach Programu Krajowego 

CyberSecIdent, IV konkurs CyberSecIdent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość i realizowany na podstawie 

Umowy o dofinansowanie nr CYBERSECIDENT/488393/IV/NCBR/2021, zawartej w dniu 23.06.2021 r. 

Informacja o Zamawiającym:  

Zamawiający – ComCERT SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Adama Branickiego 13, 02-972 Warszawa, 

wpisany pod numerem KRS 0000406425 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 5252524691; kapitał 

zakładowy 136 000 zł, opłacony w całości. 

Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami w imieniu ComCERT SA na podstawie zawartej pomiędzy 

ComCERT SA będącej członkiem Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A., a Asseco Poland S.A., umowy z dnia 

01.02.2021 r. na realizację usług w zakresie doradztwa projektowego, usług finansowo-księgowych oraz 

doradztwa prawnego i podatkowego: 

Grzegorz Warzocha - Dyrektor Biura Projektów Unijnych w Asseco Poland S.A.  

e-mail: Oferty_Projekty_Dofinansowane@asseco.pl 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

a) Przedmiotem zamówienia jest realizacja części prac B+R w ww. projekcie na stanowisku badawczym, 

zgodnie z planowanym na nim zakresie obowiązków, określonym w zał. nr II do Zapytania ofertowego 

nr 2/2021 pn. „Specyfikacja wymagań na stanowisko badawcze” – w projekcie, którego przedmiotem jest 

opracowanie prototypu systemu wspomagania detekcji i obrazowania ataków APT. 

b) Ww. usługi będą wykonywane w ramach projektu nr 488393, pn. ”System wspomagania detekcji 

i obrazowania ataków APT” na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji projektu 

nr CYBERSECIDENT/488393/IV/NCBR/2021, zawartej w dniu 23.06.2021 r. 

c) Szczegółowe informacje oraz wymagania stawiane Wykonawcy znajdują się w załączniku nr II do Zapytania 

ofertowego nr 2/2021 pn. „Specyfikacja wymagań na stanowisko badawcze”.  

d) Świadczenie usług o których mowa w pkt 1 a) odbywać się będzie, według metodyki i specyfikacji 

Zamawiającego w zakresie wskazanym w załączniku nr II do Zapytania ofertowego nr 2/2021 

pn. „Specyfikacja wymagań na stanowisko badawcze”. 
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e) Szacowany wymiar liczby godzin świadczenia usług przez Wykonawcę został określony w załączniku nr II do 

Zapytania ofertowego nr 2/2021 pn. „Specyfikacja wymagań na stanowisko badawcze”, a ponadto 

uzależniony będzie od zapotrzebowania na prace B+R w projekcie. 

f) Zamawiający może udostępnić Wykonawcy powierzchnię biurową we własnym obiekcie jeżeli uzna, iż jest 
to niezbędne do należytego wykonywania przedmiotu zamówienia. 

g) Zważywszy na krytyczną potrzebę ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, ochrony danych osobowych, innych 

tajemnic prawnie chronionych, jak również potrzebę zapewnienia integralności i bezpieczeństwa 

środowiska informatycznego, Zamawiający może powierzyć Wykonawcy do korzystania sprzęt 

komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem, inne urządzenie końcowe oraz zasoby 

teleinformatyczne ComCERT SA służące do przetwarzania informacji, m.in. systemy informatyczne, bazy 

danych, sieci komputerowe. 

h) Zamawiający zobowiązany jest do nadania Wykonawcy dostępów do określonych systemów i zasobów 

teleinformatycznych Spółki związanych z realizacją usług i niezbędnych do ich świadczenia. 

i) Zamawiający dopuszcza możliwość zwrotu innych kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku 

z wykonywaniem powierzonych usług, których kwoty zostaną uzgodnione i potwierdzone z Zamawiającym 

w formie protokołu akceptacji wynagrodzenia zmiennego.  

Do protokołu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć skany dokumentów potwierdzających wysokość 

poniesionych kosztów, a w przypadku kosztów związanych z przejazdem samochodem osobowym 

zaakceptowany przez Zamawiającego wykaz przejechanych kilometrów, które rozliczone zostaną jako 

iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, określoną w przepisach 

wydanych na podstawie art. 34 a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 1265 oraz z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.). 

j) Wykonawca będzie świadczyć usługi rozliczane według ustalonej stawki za jedną roboczogodzinę, które 

rozliczane będą w trybie miesięcznym na podstawie wykazu prac, wraz z informacją na temat liczby godzin 

świadczonej usługi, zatwierdzanych przez Zamawiającego w miesięcznych raportach wykonania usługi. 

2. Miejsce świadczenia usług: 

Wykonawca może świadczyć usługi w miejscu prowadzenia przez siebie działalności gospodarczej, 

w siedzibie Zamawiającego zlokalizowanej przy ul. Adama Branickiego 13, 02-972 Warszawa, a także 

w każdym innym miejscu koniecznym w celu należytego wykonania usług. 

3. Kod CPV: 

73000000-2 

4. Nazwa kodu CPV: 

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze. 

5. Tryb i termin realizacji zamówienia: 

a) Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jedn. Dz. U. z 2017 r. Poz. 1579 z późn. zm.), i jest prowadzone zgodnie z zapisami zwartymi w umowie 
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o dofinansowanie projektu z dnia 23.06.2021 r. w ramach Programu Krajowego CyberSecIdent, IV konkurs 

CyberSecIdent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość.  

b) Planowany okres realizacji przedmiotu zamówienia dotyczącego wykonania części prac B+R w projekcie 

został określony przez Zamawiającego w załączniku nr II do Zapytania ofertowego nr 2/2021 

pn. „Specyfikacja wymagań na stanowisko badawcze”. 

c) Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności 

i przejrzystości. 

d) Płatności na rzecz Wykonawcy będą następowały każdorazowo w terminie do 7 dni od daty dostarczenia 

do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, co poprzedzone zostanie przygotowaniem 

przez Wykonawcę i  podpisaniem przez obie strony miesięcznego raportu wykonania usługi. 

e) Zasady przeniesienia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych do 

wykonanego utworu zostały opisane w § 10 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr III do Zapytania 

ofertowego. 

6. Termin i forma składania ofert: 

a) Oferty należy składać zgodnie z zasadami uczestnictwa określonymi w punkcie 7 Zapytania ofertowego, 

w terminie do:  29.07.2021 r. do godz. 10.00 w formie: 

➢ pisemnej na Formularzu Ofertowym wraz z załącznikami - osobiście, listownie lub za pośrednictwem poczty 

kurierskiej na adres: ComCERT SA, ul. Adama Branickiego 13, 02-972 Warszawa. 

b) Oferta musi zostać złożona w języku polskim, na obowiązujących w postępowaniu wzorach dokumentów. 

c) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania przez Wykonawców ofert częściowych. 

d) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania przez Wykonawców ofert wariantowych. 

e) Oferta powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

f) Oferta musi zostać opatrzona czytelnym podpisem lub podpisem wraz z pieczęcią imienną osoby 

upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, na podstawie załączonego do oferty pełnomocnictwa do 

reprezentowania Wykonawcy, podpisanego przez osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy, jeżeli nie 

wynika ono z CEIDG, KRS lub dołączonej do oferty umowy lub statutu jednostki. 

g) Pełnomocnictwo do złożenia oferty powinno zostać dołączone do oferty w oryginale lub kopii. Obowiązek 

dołączenia pełnomocnictwa nie dotyczy osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. 

h) Za termin złożenia oferty przez Wykonawcę uważa się dzień i godzinę faktycznego wpływu oferty do 

siedziby Zamawiającego. 

i) Ofertę należy złożyć w formie wydrukowanej, w zamkniętej kopercie lub przesyłce, oznaczonej nazwą 

i adresem Zamawiającego, z podaną nazwą i adresem Wykonawcy składającego ofertę z dopiskiem: 

”Odpowiedź na Zapytanie ofertowe nr 2/2021. Nie otwierać do dnia 29.07.2021 r. do godz. 10.15”. 

j) Zamawiający informuje, że pozyskane w trakcie postępowania dane osobowe będą przetwarzane do celów 

związanych z niniejszym postępowaniem i ewentualnym zawarciem umowy na realizację przedmiotu 

zamówienia, w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania. 

k) Zamawiający nie będzie brał pod uwagę i odrzuci oferty, które: 

➢  wpłyną w formie pisemnej później niż do dnia 29.07.2021 r. do godz. 10.00; 
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➢  zostaną złożone przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;  

➢  nie spełniają warunków stawianych w Zapytaniu ofertowym nr 2/2021 oraz załącznikach, które 

stanowią jego integralną część. 

7. Zasady uczestnictwa 

a) Ofertę w postaci Formularza Ofertowego wraz z załącznikami może złożyć: 

➢ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że w przypadku 

wybrania złożonej przez nią oferty na stanowisko badawcze, będzie ona zobowiązana do założenia 

działalności gospodarczej1; 

➢ osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą; 

➢ osoba prawna; 

➢ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 

która spełni łącznie wymagane przez Zamawiającego kryteria udziału w postępowaniu, o których mowa 

w punkcie 7 Zapytania ofertowego. 

b) Ofertę może złożyć Wykonawca opisany w punkcie 7 a) Zapytania ofertowego, który posiada wymagane 

kwalifikacje lub dysponuje personelem o wymaganych kwalifikacjach, określonych w zał. nr II do Zapytania 

ofertowego nr 2/2021 pn. „Specyfikacja wymagań na stanowisko badawcze”. 

c) Ofertę może złożyć Wykonawca, który nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym 

(oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego). 

d) Wykonawca musi znajdować się w dobrej kondycji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie 

przedmiotu zamówienia na wysokim poziomie oraz we wskazanym w ofercie terminie (oświadczenie 

według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego). 

e) Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz kadrowym do wykonania 

zamówienia we wskazanym w ofercie terminie (oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 

Formularza ofertowego). 

f) Wykonawca musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw (oświadczenie 

według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego); 

g) Wykonawca nie może być karany za przestępstwo popełnione umyślnie (oświadczenie według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego). 

h) Przeciwko Wykonawcy nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie 

o ubezwłasnowolnienie (oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Formularza 

ofertowego). 

i) Wykonawca musi posiadać lub dysponować osobą posiadającą odpowiednie doświadczenie zawodowe, 

wykształcenie oraz niezbędne umiejętności merytoryczne, co zostanie zweryfikowanie na podstawie: 

➢ oświadczenia podmiotu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do Formularza ofertowego); 

➢ informacji przedstawionych w Formularzu informacji zawodowych (według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 3 do Formularza ofertowego);   

➢ poziomu wykonania testu kompetencyjnego. 

 

1 Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej może złożyć swoją ofertę. W przypadku wybrania oferty osoby 
fizycznej, będzie ona zobligowana do założenia działalności gospodarczej w terminie do dnia zawarcia umowy. Decyduje 
data rozpoczęcia działalności wpisana w systemie CEIDG. Nie założenie działalności gospodarczej w terminie, który zostanie 
wskazany przez Zamawiającego oznaczać będzie automatyczne odrzucenie oferty. 
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j) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

k) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści Zapytania ofertowego nr 2/2021 przed upływem terminu 

składania ofert określonego w punkcie 6 a) Zapytania ofertowego. W takim przypadku Zamawiający 

opublikuje informację o zmianie na https://www.comcert.pl/. 

l) Zamawiający przedłuży termin składania ofert jeśli w wyniku modyfikacji treści Zapytania ofertowego 

niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.  

m) Termin związania ofertą wynosi 90 dni od upływu terminu składania ofert. 

n) Koszty opracowania i dostarczenia Formularza ofertowego wraz z załącznikami oraz uczestnictwa 

w postępowaniu obciążają wyłącznie Wykonawcę. 

8. Etapy i kryteria oceny oferty: 

a) Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 29.07.2021 r. o godz. 10.15. Otwarcie ofert będzie jawne. 
W otwarciu ofert mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani Wykonawcy. Podczas otwarcia ofert 
Zamawiający poda nazwy Wykonawców oraz ceny ofert złożonych przez poszczególnych Wykonawców.  

b) W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego Zamawiający informuje, że otwarcie ofert będzie 

transmitowane online. Transmisja z otwarcia ofert odbędzie się w dacie i godzinie wskazanej w pkt 8 a) oraz 

będzie dostępna dla zainteresowanych Wykonawców po uprzednim skierowaniu przez nich prośby o jej 

udostępnienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

Oferty_Projekty_Dofinansowane@asseco.pl. W odpowiedzi na otrzymaną prośbę Zamawiający udostępni 

zainteresowanemu Wykonawcy link do transmisji online z otwarcia ofert. 

c) Ocena ofert zostanie dokonana przez Zamawiającego poprzez powołaną do tego celu Komisję Wyboru  

Dostawców i będzie składała się z trzech etapów. 

➢ Etap I - ocena dopuszczająca do udziału w postępowaniu (formalna): 

• Obejmuje weryfikację kompletności i poprawności złożenia, a także wypełnienia wszystkich 

wymaganych zapytaniem ofertowym dokumentów (Formularza ofertowego i załączników) zgodnie 

z zasadami uczestnictwa wskazanymi w punkcie 7, w tym poprawności rachunkowej zaproponowanej 

w ofercie wyceny. 

• Na tym etapie oceny zostaną ponadto sprawdzone informacje zawarte w Formularzu informacji 

zawodowych pod kątem potwierdzenia wymagań określonych w zał. nr II do Zapytania ofertowego 

nr 2/2021. 

• W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że informacje przekazane w Formularzu ofertowym 

(zał. nr I do Zapytania ofertowego) oraz w załącznikach do niego nie dokumentują w sposób 

wystarczający wymagań określonych w zał. nr II do Zapytania ofertowego nr 2/2021, Zamawiający ma 

prawo żądać od Wykonawcy wyjaśnień zgodnie z zapisami pkt 8 d) oraz 8 e).  

• Informacja o wynikach I etapu oceny zostanie przesłana do Wykonawców biorących udział 

w postępowaniu, drogą elektroniczną z adresu Oferty_Projekty_Dofinansowane@asseco.pl, na adresy 

e-mail wskazane przez Wykonawców w Formularzu ofertowym. 

• Oferty, które pozytywnie przejdą I etap oceny formalnej zostaną dopuszczone do II etapu oceny. 

➢ Etap II oceny polegać będzie na praktycznej weryfikacji spełniania przez Wykonawcę (lub jego pracownika 

albo podwykonawcy), kryteriów obligatoryjnych dopuszczających, wskazanych w zał. nr II do Zapytania 

ofertowego nr 2/2021, poprzez konieczność wykonania przez Wykonawcę (lub jego pracownika albo 

podwykonawcę) testu kompetencyjnego wielokrotnego wyboru. 

• Wykonanie testu kompetencyjnego przez kandydatów odbędzie się w  biurze Zamawiającego, 

zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Adama Branickiego 13, 02-972 Warszawa lub w formie zdalnej. 

• Szacowany czas na wykonanie testu kompetencyjnego wynosić będzie około 1 godziny zegarowej. 

https://www.comcert.pl/
https://www.comcert.pl/
https://www.comcert.pl/
mailto:Oferty_Projekty_Dofinansowane@asseco.pl
mailto:Oferty_Projekty_Dofinansowane@asseco.pl
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• Poziom wykonania testu kompetencyjnego będzie podlegał ocenie przez pracowników 

Zamawiającego. Uzyskanie przez Wykonawcę (lub jego pracownika albo podwykonawcę) wyniku 

z wykonania testu kompetencyjnego minimum 70% prawidłowych odpowiedzi, stanowić będzie 

potwierdzenie spełnienia przez niego kryteriów obligatoryjnych dopuszczających dla danego 

stanowiska badawczego. W przypadku uzyskania przez kandydata z tytułu wykonania testu 

kompetencyjnego wyniku poniżej 70% prawidłowych odpowiedzi, oferta na stanowisko badawcze 

zostanie odrzucona na II etapie oceny. 

• Informacja o wynikach II etapu oceny ofert, zostanie przesłana przez Zamawiającego drogą 

elektroniczną z adresu Oferty_Projekty_Dofinansowane@asseco.pl, indywidualnie do każdego 

z Wykonawców, który pozytywnie przeszedł I etap oceny, wraz z podaniem wyniku oceny testu 

kompetencyjnego. 

• O terminie przeprowadzenia II etapu oceny tj. wykonania testu kompetencyjnego, Zamawiający 

zawiadomi Wykonawców drogą elektroniczną z wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych. 

Dopuszczalna jest jednorazowa zmiana terminu przystąpienia do II etapu oceny przez Wykonawcę, 

jednak o termin nie dłuższy niż o 2 dni robocze. Przesunięcie terminu przystąpienia do II etapu oceny 

wymaga uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego w formie elektronicznej.   

• Za przekazanie informacji o uzgodnionym terminie II etapu oceny ofert z personelem Wykonawcy 

odpowiedzialny jest Wykonawca.  

• W przypadku gdy pomimo wyznaczenia i uzgodnienia z Wykonawcą drogą elektroniczną terminu 

przystąpienia do II etapu oceny, Wykonawca (lub jego pracownik albo podwykonawca) nie zgłosi się 

w wyznaczonym terminie na spotkanie lub nie przystąpi do rozwiązania testu w formie zdalnej, to 

złożona przez niego oferta na osobę w ramach stanowiska badawczego podlegać będzie odrzuceniu. 

Informacja o odrzuceniu oferty zostanie przesłana przez Zamawiającego do Wykonawcy drogą 

elektroniczną z adresu Oferty_Projekty_Dofinansowane@asseco.pl.  

➢  Etap III oceny oferty będzie polegał na przyznaniu punktów według Kryterium oceny oferty: cena 100%. 

• Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie informacji zawartych w Formularzu ofertowym 

stanowiącym zał. nr I do Zapytania ofertowego nr 2/2021. 

• Ocenie podlegała będzie cena netto za jedną godzinę w polskich złotych (z dokładnością do pełnych 

złotych) w ramach stanowiska badawczego. 

• Punkty przyznawane w ramach kryterium cena będą przyznawane dla stanowiska badawczego według 

następującej formuły: 

C = (Cm / Co) x 100 

 

gdzie: 

C - liczba punktów przyznana danej ofercie w ramach stanowiska badawczego w kryterium cena, 

Cm - najniższa cena netto w ramach stanowiska badawczego spośród ważnych ofert; 

Co - cena netto podana przez Wykonawcę dla którego wynik jest obliczany w ramach stanowiska 

badawczego. 

• Liczba punktów w kryterium cena netto będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie 

z zasadami matematyki. 

• Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę na stanowisko badawcze, która uzyska największą liczbę 

punktów. 
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• W przypadku zaproponowania przez kilku Wykonawców takiej samej ceny, Zamawiający wybierze 

ofertę Wykonawcy, który uzyskał wyższą liczbę punktów z rozwiązanego testu kompetencyjnego 

w ramach II etapu oceny ofert. 

• Zamawiający zastrzega, że o dokonanym wyborze powiadomi w terminie do 3 dni roboczych od daty 

zakończenia III etapu oceny ofert wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu oraz 

upubliczni wyniki postępowania na stronie https://www.comcert.pl/.   
 

d) Zamawiający zastrzega, że w toku badania i oceny ofert może żądać od Wykonawcy wyjaśnień, dotyczących 

treści złożonych ofert w formie kopii dokumentu, oświadczenia itp. 

e) Wymagane przez Zamawiającego dokumenty powinny zostać dostarczone przez Wykonawcę w terminie 

4 dni roboczych od dnia poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o zaistnieniu takiej 

konieczności. Zamawiający w przypadku niedotrzymania wskazanego terminu lub udzielenia 

niewystarczających wyjaśnień przez Wykonawcę ma prawo do odrzucenia oferty.  

f) Zamawiający w toku oceny ofert zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej oferty na stanowisko 

badawcze w przypadku, jeśli żaden z kandydatów nie spełni wymagania/wymagań dopuszczających do 

udziału w postępowaniu.      

g) Ocena ofert jest ostateczna, a Wykonawcom nie przysługuje prawo odwołania. 

h) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia Zapytania ofertowego nr 2/2021 w każdym czasie 

oraz na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn. 
 

9. Opis sposobu obliczania ceny: 
 

a) Podstawową jednostką obliczeniową będzie cena netto za jedną godzinę (rozliczenie na podstawie faktury 

lub rachunku).  

b) Ustalone w toku postępowania cena będzie obowiązywała w całym okresie ważności oferty i nie będzie 

podlegała jakimkolwiek zmianom. 

c) Ostateczne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie uzależnione od rzeczywistej ilości 

pracy wykonanej przez Wykonawcę (lub jego pracownika albo podwykonawcy) i stanowić będzie iloczyn 

liczby godzin oraz stawki netto za godzinę pracy osoby, wynikającej z Formularza ofertowego. 

10. Warunki udzielenia zamówienia: 

a) W terminie do 5 dni roboczych od dnia powiadomienia, wybrany przez Zamawiającego Wykonawca 

zobowiąże się do zawarcia Umowy o współpracy.  

b) Wybrany przez Zamawiającego Wykonawca zobowiąże się, w przypadku zawarcia umowy, do wykonania 

przedmiotu zamówienia osobiście lub za pośrednictwem swojego pracownika albo podwykonawcy, zgodnie 

z zakresem określonym w Zapytaniu ofertowym nr 2/2021, za cenę netto podaną przez Wykonawcę 

w Formularzu ofertowym w odniesieniu do osoby na stanowisku badawczym. 

c) W przypadku wycofania się Wykonawcy, którego oferta została wybrana lub jego uchylania się od zawarcia 

umowy, Zamawiający może dokonać wyboru kolejnej oferty pod względem ceny, która spełnia kryteria 

dopuszczające do udziału w postępowaniu.  

d) Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do utworów powstałych 

w wyniku realizacji Umowy, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych 

w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50 oraz art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666, ze zm.). 
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11. Warunki zmiany umowy 

 

a) Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia Wykonawcy, z którym podpisze umowę, w okresie do 1 roku 

od udzielenia zamówienia, realizacji usług określonych we wzorze umowy w § 1 ust. 4, stanowiącej 

zał. nr III do Zapytania ofertowego nr 2/2021, wykraczających poza okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, a których wartość nie będzie przekraczać 50% wartości zamówienia, która zostanie określona 

w § 5 ust. 2 umowy. 

b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w zakresie, terminie i sposobie realizacji 

przedmiotu zamówienia, które będą mogły być dokonane z powodu zaistnienia okoliczności, niemożliwych 

do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących 

sytuacji: 

➢ zmiana przepisów wypływających na sposób i/lub zakres wykonania umowy;   

➢ konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach 

pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi 

realizację projektu, w ramach którego realizowany będzie przedmiot zamówienie;  

➢ konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących 

projektów współfinansowanych ze środków krajowych; 

➢ okoliczności siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie 

z umową; 

➢ innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, uniemożliwiających 

wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie umową. 
 

12. Do Formularza ofertowego (Załącznik nr I do Zapytania ofertowego) należy dołączyć następujące 

dokumenty: 
 

a) Załącznik nr 1: Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych. 

b) Załącznik nr 2: Oświadczenie podmiotu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

c) Załącznik nr 3: Formularz informacji zawodowych. 

d) Kopia dokumentu rejestrowego – jeśli dotyczy. 

e) Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy. 

 

                                  ComCERT SA 

 

 

 

          Warszawa, 16.07.2021 r.                                                               …………………………………………………………  

                 (data i miejsce)                                                                             (podpis Zamawiającego) 

 

Załączniki: 

I. Formularz ofertowy. 

II. Specyfikacja wymagań na stanowisko badawcze. 

III. Wzór Umowy o współpracy. 
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