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Procedura Wyłaniania Dostawców lub Wykonawców Towarów i Usług 

w ramach realizacji Projektu, pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii 

oczyszczania zachromowanych ścieków odpadem z odsiarczania spalin metodą 

półmokrą”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Gekon UMOWA Nr 

GEKON1/O3/213667/3/2014 O WYKONANIE I FINANSOWANIE PROJEKTU 

REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU GEKON – GENERATOR KONCEPCJI 

EKOLOGICZNYCH 

 

W celu ułatwienia realizacji projektu pod nazwą „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej 

technologii oczyszczania zachromowanych ścieków odpadem z odsiarczania spalin 

metodą półmokrą”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Gekon UMOWA 

Nr GEKON1/O3/213667/3/2014 O WYKONANIE I FINANSOWANIE PROJEKTU 

REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU GEKON – GENERATOR KONCEPCJI 

EKOLOGICZNYCH ustala się następującą procedurę wyłaniania dostawców lub 

wykonawców towarów i usług w ramach projektu poprzez Przetarg Pisemny.  

 

1. Alwernia S.A. zobowiązuje się do ponoszenia wszystkich kosztów kwalifikowalnych z 

zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości oraz 

dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak 

bezstronności i obiektywności.  

 

2. Przy realizacji Projektu, Alwernia S.A. jest zobowiązana do wyboru dostawcy towarów lub 

usług z pominięciem podmiotów powiązanych z nią osobowo lub kapitałowo. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie sie wzajemne powiązania między Alwernia 

S.A. a wykonawcą, polegające na: 

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

b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji, 

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

pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić 

uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w 

szczególności pozostawanie 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. 

 

3. Uwarunkowania dotyczące sposobu przeprowadzenia Przetargu: 

a) Umowa dostawy lub wykonania towarów i usług może być zawarta w drodze 

przetargu pisemnego. 

b) W zapytaniu ofertowym zostanie określony czas, miejsce, przedmiot oraz warunki 

rozstrzygnięcia przetargu a także wskazany sposób udostępnienia tych warunków. 

c) Zapytanie ofertowe, a także warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane 

przez organizatora bez podania przyczyn.  
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d) Organizator od chwili udostępnienia warunków, a oferent od chwili złożenia oferty 

zgodnie z zapytaniem ofertowym są obowiązani postępować zgodnie z 

postanowieniami warunków przetargu.  

e) Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta 

albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

f) Organizator niezwłocznie powiadomi na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku 

albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru. 

g) Do ustalenia chwili zawarcia umowy w drodze przetargu stosuje się przepisy 

dotyczące przyjęcia oferty. 

h) Organizator przetargu zastrzega sobie prawo poboru od przystępujących do 

przetargu wadium, pod rygorem niedopuszczenia do Przetargu. 

i) Jeżeli uczestnik przetargu, mimo wyboru jego oferty, uchyla się od podpisania 

umowy, w szczególności jeżeli jej ważność zależy od spełnienia szczególnych 

wymagań przewidzianych w ustawie, organizator przetargu może pobraną sumę 

zachować albo dochodzić zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia. W pozostałych 

wypadkach zapłacone wadium będzie niezwłocznie zwrócone, a ustanowione 

zabezpieczenie wygaśnie. Jeżeli organizator przetargu uchyla się od zawarcia 

umowy, jej uczestnik, którego oferta została wybrana, może żądać zapłaty 

podwójnego wadium albo naprawienia szkody. 

j) Organizator oraz uczestnik przetargu może żądać unieważnienia zawartej umowy, 

jeżeli strona tej umowy, inny uczestnik lub osoba działająca w porozumieniu z nimi 

wpłynęła na wynik aukcji albo przetargu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi 

obyczajami. Jeżeli umowa została zawarta na cudzy rachunek, jej unieważnienia 

może żądać także ten, na czyj rachunek umowa została zawarta, lub dający zlecenie. 

Uprawnienie powyższe wygasa z upływem miesiąca od dnia, w którym uprawniony 

dowiedział się o istnieniu przyczyny unieważnienia, nie później jednak niż z upływem 

roku od dnia zawarcia umowy.  

 

4. Procedura Przetargowa składa się z następujących etapów: 

a) Przygotowanie i wysłanie identycznego zapytania ofertowego do przynajmniej 3 

różnych potencjalnych dostawców lub wykonawców. Jednocześnie zapytanie będzie 

zamieszczone na stronie internetowej Alwernia S.A. (www.alwernia.com.pl - zakładka 

GEKON) oraz w siedzibie Spółki w miejscu publicznie dostępnym. W zapytaniu będą 

podane: opis przedmiotu zakupu, kryteria wyboru (przykładowe zapytanie stanowi 

załącznik nr 1 tego dokumentu) oraz termin składania ofert. Po otrzymaniu zapytania 

dostawca lub wykonawca proszony jest o potwierdzenie wpłynięcia zapytania (ksero 

pierwszej strony zapytania ofertowego z adnotacją Oferenta „Wpłynęło dnia…” oraz 

podpisem i pieczęcią firmową Oferenta).  

b) Zgromadzenie ofert od dostawców lub wykonawców.  

Alwernia S.A. musi otrzymać minimum 1 ofertę od potencjalnych dostawców. 

Dostawca lub wykonawca zobowiązany jest do składania oferty wg zamieszczonego 

wzoru (wzór oferty oraz niezbędne jej elementy stanowi załącznik nr 2 tego 

dokumentu). Wzór oferty (pobranie do edycji) zamieszczony jest jako osobny 

dokument na stronie www.alwernia.com.pl - zakładka GEKON.  

http://www.alwernia.com.pl/
http://www.alwernia.com.pl/
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c) Wybór najkorzystniejszej oferty.  

Na podstawie kryteriów sformułowanych w zapytaniu ofertowym, dokonuje się wyboru 

najkorzystniejszej oferty. Sporządzany jest protokół z wyboru ofert. Wyniki Przetargu 

zostaną przesłane do wszystkich oferentów a następnie zamawiający zaproponuje 

oferentowi, którego oferta uzyskała największą ilość punktów, zawarcie umowy na 

realizację przedmiotu zamówienia. 

d) Podpisanie umowy z wybranym dostawcą.   

5. W przypadku, gdy: 

1) pomimo zamieszczenia zapytania ofertowego na stronie internetowej 

www.alwernia.com.pl - zakładka GEKON, upublicznieniu go w siedzibie Spółki oraz 

wysłania ww. zapytania do co najmniej trzech potencjalnych dostawców lub 

wykonawców, Alwernia S.A. otrzyma tylko jedną ofertę, uznaje się zasadę 

konkurencyjności za spełnioną, 

2) Alwernia S.A. otrzyma tylko jedną ofertę i na rynku nie istnieje trzech potencjalnych 

dostawców lub wykonawców towarów lub usług, uznaje się zasadę konkurencyjności 

za spełnioną 

Alwernia S.A. zobowiązuje się do ponoszenia wszystkich wydatków kwalifikujących się do 

objęcia wsparciem z zachowaniem należytej staranności oraz zobowiązują się dołożyć 

wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i 

obiektywności przy dokonywaniu zamówień w ramach projektu. 

Procedura przetargowa obowiązuje dla wszystkich zamówień w ramach projektu, które 

stanowią koszt kwalifikowany i przez co są współfinansowane ze środków krajowych. Dla 

zakupów niebędących wydatkami kwalifikowanymi w ramach projektu procedury 

przetargowej stosować nie trzeba. 

Niniejsza Procedura stanowi Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu Nr …/2014 

z dnia ….08.2014 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alwernia.com.pl/
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ZAŁĄCZNIK nr 1 – przykładowy wzór zapytania ofertowego 

 

do PROCEDURY WYŁANIANIA DOSTAWCÓW LUB WYKONAWCÓW TOWARÓW 
 I USŁUG w ramach realizacji Projektu, pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej 

technologii oczyszczania zachromowanych ścieków odpadem z odsiarczania spalin 

metodą półmokrą”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Gekon UMOWA 

Nr GEKON1/O3/213667/3/2014 O WYKONANIE I FINANSOWANIE PROJEKTU 

REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU GEKON – GENERATOR KONCEPCJI 

EKOLOGICZNYCH 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR …/…. 

 

związane z wyborem podwykonawcy dla projektu GEKON1/O3/213667/3/2014, pod nazwą 

"Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii oczyszczania zachromowanych ścieków 

odpadem z odsiarczania spalin metodą półmokrą”, realizowanego w ramach Programu 

GEKON – GENERATOR KONCEPCJI EKOLOGICZNYCH. Zapytanie dotyczy nabycia 

następujących usług/środków trwałych: ………………………………………………………….. 

 

Nazwa i adres  

zamawiającego:  

Alwernia Spółka Akcyjna, 32-566 Alwernia, ul. Karola 

Olszewskiego 25 

Tryb udzielania zamówienia:  Konkurs ofert 

Data ogłoszenia zapytania 

ofertowego:   
 

Data złożenia oferty:  
…………………………………………………………………………. 

Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Beneficjenta. 

Opis przedmiotu zapytania 

ofertowego: 
 

Termin realizacji przedmiotu 

oferty:  
 

Ważność oferty: Oferta ważna do  

Kryteria wyboru oferty 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o 

następujące kryteria: 

 

Zasady punktacji: 
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Oferta musi zawierać 

następujące elementy 

 

 Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr 

KRS/EDG),  

 Datę przygotowania i termin ważności oferty, 

 Zakres i szczegółowy opis oferowanych usług/produktów w 

ramach oferty, 

 Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu 

ofertowym kryteriów wyboru oferty, 

 Cenę całkowitą netto i brutto, 

 Warunki i termin płatności, 

 Datę/okres realizacji przedmiotu oferty, 

 Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres 

e-mail), 

 Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty. 

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może 

skutkować odrzuceniem oferty. 

Sposób składania oferty: 

 

Oferta może być złożona: 

1. Elektronicznie na adres: gekon@alwernia.com.pl 

2. W wersji papierowej do siedziby firmy Alwernia Spółka 

Akcyjna, 32-566 Alwernia, ul. K. Olszewskiego 25 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych 

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą 

rozpatrywane.  

Liczy się data wpłynięcia oferty do firmy. 

Oferty należy składać w języku polskim 

 

Po otrzymaniu oferty Oferent proszony jest o przesłanie na adres Zamawiającego 

potwierdzenie wpływu zapytania ofertowego do Oferenta (ksero/skan pierwszej strony 

niniejszego zapytania ofertowego z adnotacją „Wpłynęło dnia …” oraz pieczęcią 

firmową Oferenta i podpisem osoby upoważnionej ze strony Oferenta). 

 

W ramach składania wniosku o dofinansowanie, oferty mogą zostać przekazane w celu 

weryfikacji do właściwej instytucji publicznej. 

 

Szczegółowych informacji technicznych na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela 

Pan Leszek Urbańczyk 

tel. 12/25-89-132 lub 669 600 306,  
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e-mail: lurbanczyk@alwernia.com.pl 

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie www.alwernia.com.pl - 

zakładka GEKON, oraz w siedzibie Spółki, na tablicy ogłoszeń, w Alwerni przy ul. Karola 

Olszewskiego 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lurbanczyk@alwernia.com.pl
http://www.alwernia.com.pl/
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ZAŁĄCZNIK nr 2 – przykładowy wzór oferty 

FORMULARZ OFERTY 

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr … z dnia … dotyczące  …  składamy poniższą 

ofertę:  

Dane Oferenta 

Nazwa   

Adres   

NIP  

NR KRS/EDG  

Dane Osoby Kontaktowej 

Imię i Nazwisko  

Adres e-mail  

Telefon  

Parametry oferty 

Data przygotowania oferty  

Data ważności oferty  

Określenie przedmiotu oferty (zakres i szczegółowy opis oferowanych usług/produktów 

 

Odniesienie do kryteriów wyboru oferty 

Cena netto (PLN)  

Cena brutto (PLN)  

Doświadczenie Oferenta  

Czas realizacji zamówienia  

Dostępność serwisu  

Warunki realizacji i termin płatności 

Termin dostawy  

Termin płatności do 14 dni od wystawienia faktury VAT/14 dni od podpisania 

protokołu zdawczo-odbiorczego 

Oświadczenie oferenta: 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym i nasza oferta zawiera 

wszystkie elementy określone w Zapytaniu. 

Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do 

złożenia oferty 

 

Stanowisko służbowe  

 

Data i podpis 
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