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          Łódź, dnia 06.08.2019r.  
 

WARUNKOWE ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 /RPOWŁ/2.1.2 
 

W związku z planowanym ubieganiem się o współfinansowanie  projektu pt. „Wzrost konkurencyjności dzięki prorozwojowym 
usługom IOB”, w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa 
II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.1 Otoczenie biznesu / 2.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych. 
 

A. Zamawiający: 
SPIŻARNIA RYDZYŃSKA SP. Z O.O. 
RYDZYNY 89E 
95-200 PABIANICE 

B. Procedura 
 

1. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w pkt. 6.5.2 „Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020”. 

2. Zapytanie ofertowe skierowane zostało upublicznione w Bazie konkurencyjności. 
3. Zgodnie z art. 701 § 3 Kodeksu cywilnego Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu lub 

odwołania zapytania w każdym momencie bez podawania przyczyn. 
4. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana pod warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie 

projektu pt. „Profesjonalizacja organizacji i działalności firmy”, w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 
2.1 Otoczenie biznesu / 2.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych. 
 

 
C. Opis przedmiotu Zapytania ofertowego 

 
Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie następujących dostaw i usług: 
 
1.3.1. Badanie rynku, w tym zapotrzebowania na produkt (wyrób/usługę) 
1.1.2. Opracowanie strategii marketingowej 
1.3.5. Opracowanie kampanii marketingowej/promocyjnej 
 
Każda z usług powinna być zakończona raportem, w którym widoczne będą przeprowadzone prace ich rezultaty. Termin realizacji 
oraz ilość czasochłonność poszczególnych usług powinna zostać oszacowana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.  
 
1.3.1. Badanie rynku, w tym zapotrzebowania na produkt (wyrób/usługę) 
 W ramach zadania pierwszego eksperci Instytucji Otoczenia Biznesu przygotują profesjonalne, kompleksowe 
badanie rynku informatycznego w Polsce pod kątem zapotrzebowania na produkt (wyrób/usługę) przedsiębiorstwa Spiżarnia 
Rydzyńska Sp. z o.o.  Dzięki badaniom rynkowym w przedmiotowym zadaniu możliwe będzie przygotowanie kompleksowego 
planu rozwoju firmy oraz wybór najlepszej strategii firmy. Zadanie będzie uwzględniało m.in. następujące etapy:  
1) ETAP  I - PROJEKTOWANIE PROCESU BADAWCZEGO. 
a) Wykonawca zaplanuje i przeprowadzi warsztat strategiczny przy zastosowaniu metod kreatywnych. Zadaniem 
Wykonawcy będzie opracowanie scenariusza warsztatu, przygotowanie materiałów dla uczestników warsztatu oraz jego 
facylitacja. Scenariusz warsztatu podlega akceptacji Zamawiającego. W warsztacie weźmie udział min. 5, max. 10 osób. Osobami 
uczestniczącymi w warsztacie będą pracownicy Zamawiającego. Czas warsztatu to min. 3 godziny, max. 8h.  
Warsztat strategiczny odbędzie się nie później niż 7 dni od dnia podpisania umowy  
z Wykonawcą. 
b) Etap ten ma na celu:  

 powołanie zespołu projektowego składającego się z pracowników Zamawiającego oraz ekspertów wyznaczonych 
do realizacji zamówienia ze strony Wykonawcy. Wykonawca wnosi do zespołu kompetencje w zakresie badań jakościowych  i 
ilościowych oraz projektowania usług w metodologii service design, 

 dokładne zdefiniowanie problemu badawczego, zidentyfikowania głównych grup interesariuszy i ich 
najważniejszych potrzeb w kontekście oferowanych przez Zamawiającego produktów  
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 określenie założeń do badań,  
 przyjęcie metodologii całego procesu badawczego, 

c) Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym opracuje plan badania oraz scenariusze badań dla wybranych metod 
badawczych, które będą podlegać akceptacji przez Zamawiającego. 
 
2) ETAP II - ANALIZA MATERIAŁÓW WTÓRNYCH (desk research): 
a) Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym zaplanuje i przeprowadzi analizę materiałów wtórnych. Cel badania, 
zakres badania oraz źródła badania desk research zostaną uzgodnione z Zamawiającym i podlegają jego akceptacji. 
3) ETAP III – BADANIA JAKOŚCIOWE – WARSZTATY BADAWCZE: 
a) Badania jakościowe zostaną przeprowadzone zgodnie z metodą zogniskowanych wywiadów grupowych.  
b) Wykonawca odpowiadał będzie za zrekrutowanie osób na warsztaty (badania jakościowe). 
c) Zadaniem Wykonawcy będzie zrekrutowanie uczestników do badań jakościowych (respondentów). Szczegółowe 
wymagania co do profilu uczestników badania zostaną określone w metodologii badań, jednak dobór uczestników musi 
zapewnić uzyskanie rzetelnych wyników. Zamawiający zapewnia salę na wszystkie warsztaty. 
d) Badania jakościowe (warsztaty badawcze) zakończą się zgodnie  z terminami określonymi  w harmonogramie 
ustalonym i zaakceptowanym przez Wykonawcę i Zamawiającego. Termin zakończenia realizacji badań jakościowych może ulec 
zmianie pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego zaktualizowanego harmonogramu. 
4) ETAP IV -  BADANIA ILOŚCIOWE 
a) Na podstawie wyników uzyskanych podczas warsztatów badawczych oraz analizy materiałów wtórnych 
Wykonawca opracuje w porozumieniu z Zamawiającym narzędzia do badań ilościowych. 
b) Zadaniem Wykonawcy będzie zrekrutowanie respondentów do badań ilościowych. 
c) Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym ustali profil i liczbę respondentów, która zapewni uzyskanie 
rzetelnych wyników. 
d) Wykonawca przeprowadzi badania ilościowe zgodnie z terminami określonymi  
w harmonogramie ustalonym i zaakceptowanym przez Wykonawcę i Zamawiającego. Termin zakończenia realizacji badań 
ilościowych może ulec zmianie pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego zaktualizowanego harmonogramu. 
5) ETAP V – SYNTEZA I ANALIZA 
a) Celem tego etapu jest przeanalizowanie zebranego na poprzednich etapach materiału. Analiza z zastosowaniem 
technik specyficznych dla podejścia service design pozwoli na określenie potrzeb, które zaspokoić ma produkt, wartości, które 
ma dostarczyć oraz problemów, które ma rozwiązać.  
b) Na podstawie wyników prac wykonanych na poprzednich etapach, Wykonawca opracuje brief projektowy, w 
którym przedstawione zostaną co najmniej: 
- uzgodnione problemy/wyzwania na które ma odpowiadać Pakiet Usług, w tym problem wybrany jako najważniejszy; 
- opracowane profile głównych użytkowników/beneficjentów/klientów; 
- zdefiniowane propozycje wartości, jakie ma dostarczyć produkt 
- określenie doświadczenia, z jakim wiązać się ma korzystanie z produktu. 
c) Brief projektowy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
d) Wykonawca przeprowadzi z zespołem projektowym spotkanie podsumowujące przeprowadzone badania na 
których przedstawi wyniki badań wraz z briefem projektowym. 
e) Etap V zakończy się zgodnie  z terminami określonymi w harmonogramie ustalonym  i zaakceptowanym przez 
Wykonawcę i Zamawiającego. Termin zakończenia syntezy  i analizy może ulec zmianie pod warunkiem akceptacji przez 
Zamawiającego zaktualizowanego harmonogramu. 
f) Wykonawca zakończy przedmiot zamówienia przedstawiając Zamawiającemu spójny dokument opisujący, każdy 
etap zamówienia oraz rekomendacje do dalszych prac związanych z produktami Zamawiającego. 
1.1.2. Opracowanie strategii marketingowej 
1. Analiza konkurencji pod kątem oferty produktowej i realizacji działań promocyjnych  
2. Wsparcie w dokonaniu segmentacji rynku i wyborze docelowej grupy klientów. 
3. Opracowanie i stworzenie oferty dla nowego segmentu dystrybucji. 
4. Przygotowanie koncepcji i opracowanie propozycji folderów informacyjnych oraz spójnych 
materiałów reklamowych. 
5. Rekomendacje w zakresie kanałów marketingowych dla komunikacji z odbiorcami. 
6. Opracowanie kierunkowej propozycji działań marketingowych wykorzystujących Internet (z podziałem na poszczególne 
kanały typu media społecznościowa, kampanie AdWords itp.) 
7. Opracowanie strategii promowania firmy oraz produktu podczas wydarzeń takich jak targi, 
konferencje branżowe. 
8. Opracowanie harmonogramu działań promocyjnych. 
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9. Opracowanie budżetu wdrożenia kampanii marketingowo/promocyjnej. 
1.3.5. Opracowanie kampanii marketingowej/promocyjnej 
Przedmiotem zamówienia jest zakup prorozwojowej usługi doradczej w zakresie opracowania kampanii 
marketingowej/promocyjnej w zakresie dystrybucji produktów spożywczych . Zamawiający oczekuje, że w ramach usługi 
zostaną zrealizowany poniższy zakres:  
1. zaplanowanie kreatywnej kampanii informacyjno‐promocyjnej w formie kampanii 360 stopni ‐ przy wykorzystaniu 
marketingu zintegrowanego, przy czym:  
a) kampania będzie dotyczyła promowania produktów oferowanych przez Zamawiającego  
b) działania informacyjno‐promocyjne kampanii będą miały zasięg regionalny oraz krajowy,  
c) kanały komunikacji i promocji w kampanii, które będą najbardziej efektywne w realizacji strategii,  
d) realizacja kampanii może wymagać zaangażowania influencerów o krajowym zasięgu i krajowej rozpoznawalności,  
e) działania promocyjne kampanii muszą  być  realizowane zgodnie z przygotowanym przez Zamawiającego harmonogramem, 
przy czym w różnych okresach kampania będzie miała różną  intensywność,  
f) kluczowym wyznacznikiem realizacji kampanii promocyjnej musi być  spójna, kompleksowa, konsekwentna, innowacyjna, 
angażująca, niestandardowa, nieinwazyjna strategia promocji, także w odniesieniu do  wykorzystywanych w niej narzędzi, 
kanałów i materiałów,    
g) działania promocyjne, do których zaangażowani zostaną  odbiorcy  mogą zostać zrealizowane w oparciu o narrację 
storytellingową,  
h) sposób i forma promocji powinien być  wykonany zgodnie z założeniami reklamy natywnej, a nie klasycznej reklamy 
sponsorowanej,  
i) pożądane działania angażujące odbiorców działań  promocyjnych uwzględniające  opracowanie i wdrożenie mechaniki 
grywalizacji,  
j) działania PR‐owe i marketingowe w ramach kampanii mogą być oparte o content marketing, 
2. Zaplanowanie wskaźników realizacji celów kampanii  
3. Opracowanie budżetu  
4. opracowanie harmonogramu działań  
Powyższy zakres stanowi wytyczne, kierunek działania dla Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza zaproponowanie nowych 
elementów kampanii promocyjno-marketingowej, jeżeli będą one w sposób bardziej efektywny realizowały cele strategii 
marketingowej. 
 
 
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
 
79400000-8   Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne 
 

D. Termin realizacji zamówienia 
 
Termin realizacji wszystkich zadań przewidywany jest do 31.12.2020r. Wydłużenie terminu realizacji zostało przewidziane jako 
dopuszczalna zmiana Umowy, wyłącznie jednak w przypadku wyrażenia  zgody  Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi. Przy 
sporządzaniu umowy na realizację usługi zostanie opracowany harmonogram dostaw zamawianych usług i materiałów 
promocyjnych.  
 

E. Miejsce i termin składania ofert 
 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres Zamawiającego 
(Rydzyny 89E; 95-200 Pabianice;) w kopercie zamkniętej, uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią przed upływem 
terminu składania ofert, zawierającej oznaczenie: „Oferta – Zapytanie nr 2/RPOWŁ/2.1.2”. 

2. Termin składania ofert: do dn. 13.08.2019r. 
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Dopuszcza się składanie ofert w formie elektronicznej (skan) poprzez przesłanie oferty  podpisanej przez uprawnioną 

osobę na adres e-mail: biuro@spizarniarydzynska.pl 
5. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w 

imieniu Wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej albo przez osobę umocowaną przez osobę/y uprawnioną/e). 
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F. Wymagania dodatkowe 
 

1. Przedstawiona w ofercie cena jest ceną ryczałtową, obejmującą wszystkie elementy przedmiotowego zamówienia. 
2. Cena przedstawiona w ofercie jest ceną wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej na Formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do 

niniejszego ogłoszenia. 
4. Koszty przygotowania oferty obciążają Wykonawcę. 
5. Termin związania ofertą wynosi 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 
6. Jeżeli Wykonawca chce zawrzeć dodatkowe informacje, które jego zdaniem mogą być niezbędne dla prawidłowej 

oceny oferty i realizacji Zamówienia, powinny one zostać dołączone jako załączniki do oferty.  

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. 
8. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy – musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez notariusza. W przypadku pełnomocnictwa złożonego w innym języku niż język polski, winno być ono 
złożone wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski. 

9. Dokumenty wchodzące w skład oferty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W 
przypadku kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, na każdej zapisanej stronie kopii dokumentu Wykonawca 
lub osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy składa podpis wraz z adnotacją „za zgodność z oryginałem”. 

10. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz każdy dokument złożony 
wraz z ofertą sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 

11. Zaleca się, aby strony oferty i jej załączniki były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 
12. Zaleca się, aby ewentualne poprawki w tekście oferty były naniesione w czytelny sposób  

i parafowane przez osoby uprawnione. 
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści zapytania ofertowego. W przypadku zmiany Zamawiający uwzględni 

informację o zmianie, zawierającą datę upublicznienia zmienionego zapytania ofertowego oraz opis dokonanych zmian. 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do przygotowania oferty, jeżeli jest to konieczne z 
uwagi na zakres wprowadzonych zmian.  Wszelkie zmiany opublikowane zostaną w miejscu publikacji Zapytania 
ofertowego. 

14. Zamawiający odrzuca oferty, jeżeli: 
a. Treść oferty nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu, 
b. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia; 
c. Zawiera błędy w obliczeniu ceny; 
d. Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu. 
e. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 

15. Oferty Wykonawców wykluczonych zostają odrzucone. 
16. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym  
a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty prowadzących do dokonania istotnych zmian treści oferty.  

17. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może 
zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających 
wpływ na wysokość ceny.  

18. Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z 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 drugiego stopnia w linii 

bocznej lub w stosunku przysposobienia, kurateli lub opieki. 
 

G. Kryteria oceny ofert 
 
KRYTERIUM 1: CENA (90%) 
 

• waga kryterium: 90%, 
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• maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium: 90,00 pkt.; 
• punkty oblicza się na podstawie wzoru: C=  Cn/Cb  ×100 ×90%; gdzie: 

Cn oznacza najkorzystniejszą cenę brutto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu; 
Cb oznacza cenę brutto w ofercie badanej. 
 
KRYTERIUM 2: Zaangażowanie Koordynatora ds. równości kobiet i mężczyzn, równości  szans i niedyskryminacji podczas 
realizacji usług doradczych  (10%) 
 

• waga kryterium: 10%, 
• maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium: 10,00 pkt.; 
• punkty oblicza się za deklaracji 

o 10,00 pkt – Oferent deklaruje zaangażowanie w realizację usług Koordynatora  
o 0,00 pkt  - Oferent nie  deklaruje zaangażowanie w realizację usług Koordynatora 

 
H. Opis warunków udziału w postępowaniu 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki 

udziału w postępowaniu, określone w Zapytaniu: 
a. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
b. Zaakceptuje bez zastrzeżeń wszystkie warunki niniejszego Zapytania,  

w szczególności przedmiot Zamówienia i terminy realizacji Zamówienia. 
2. Wykonawcą usługi/usług może być wyłącznie podmiot, który : 

a. spełnia definicję IOB przez okres min. 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o 
dofinansowanie,  

b. posiada siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium RP,  
c. świadczy usługi wysokiej jakości, tzn. posiada akredytację ministra właściwego ds. gospodarki lub instytucji 

przez niego upoważnionej (akredytacja ośrodka innowacji świadczącego usługi proinnowacyjne) lub 
świadczona przez niego na rzecz wnioskodawcy usługa została ujęta w prowadzonej przez Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości Bazie Usług Rozwojowych (BUR),  

d. posiada potencjał umożliwiający realizację usługi/usług będących przedmiotem projektu. 
3. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz usług jakie zrealizował zgodnie z załącznikiem nr 2. 

 
I. Warunki unieważnienia Zapytania 

 
1. Zamawiający unieważnia postępowanie w następujących przypadkach, w szczególności gdy: 

a. Nie została złożona żadna ważna oferta, niepodlegająca odrzuceniu; 
b. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia; 
c. Zamawiający stwierdził zaistnienie istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć wcześniej, a 

których zaistnienie powoduje niemożność zawarcia prawidłowej umowy, 
d. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 

unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia. 
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich 

Wykonawców, którzy: 
a. Ubiegali się o udzielenie zamówienia (w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu 

składania ofert); 
b. Złożyli oferty (w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert) podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 
3. Zamawiający może unieważnić postepowanie na każdym etapie, bez podawania przyczyny. 

 
J. Wybór oferty najkorzystniejszej 

 
1. Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryterium oceny ofert. 
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że co najmniej dwie oferty przedstawiają 

taki sam bilans ceny, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. 
Oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż w pierwotnie złożonych ofertach. 
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3. Po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiera umowę w sprawie udzielenia 
zamówienia.  

 
K. Istotne zmiany Umowy 

 
1. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania istotnych zmian w umowie w celu właściwej realizacji 

zamówienia, Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może 
dotyczyć w szczególności:  

a. harmonogramu realizacji zamówienia określonego w Zapytaniu ofertowym,  
b. zmiany wartości zamówienia w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego 

pierwotnie w umowie.  
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 
3. Zamawiający dopuszcza istotną zmianę umowy w przypadkach, gdy: 

a. Wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy lub wystąpi działanie „siły wyższej”, np.: katastrofalne 
działanie przyrody (kataklizmy, trzęsienie ziemi itp.), katastrofalne działanie ludzkości (działania wojenne itp.),  
zmiana przepisów prawnych, powodująca wydłużenie terminu realizacji zamówienia, zaburzenia życia 
zbiorowego (np. akty wandalizmu zbiorowego, kradzieże itp.), zakładając, że okoliczności te były niemożliwe 
do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, skutkując niemożliwością dotrzymania terminu. 

b. Wystąpią inne, wyjątkowo niesprzyjające okoliczności uniemożliwiające  Wykonawcy wykonanie przedmiotu 
zamówienia. W takim przypadku strony mogą zmienić harmonogram realizacji zamówienia i/lub przesunąć 
termin zakończenia wykonania niniejszej umowy. 

c. Wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian, które są konieczne do wprowadzenia, a nie dało się ich 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które to zmiany są korzystne dla Zamawiającego i zarazem nie 
powodują zmiany przedmiotu zamówienia. 

 
K. Informacje kontaktowe 
 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą 
elektroniczną (e-mail). 

2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami. 
3. Jeżeli Wykonawca przekaże oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, elektronicznie i pisemnie, za datę 

ich złożenia przyjmuje się datę wpływu dokumentu do Zamawiającego, stosownie do formy przekazu. 
4. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Michał Błaszczyk biuro@spizarniarydzynska.pl ; tel.  692252820 

 
L. Załączniki 
 

1. Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy, 
2. Załącznik nr 2 – Wykaz usług; 
3. Załącznik nr 3 – Wzór Umowy. 
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