Nr postępowania: 4.NCT.2021
ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 11 maja 2021 roku
I.
ZAMAWIAJĄCY
Noctiluca Spółka Akcyjna
87-100 Toruń
NIP 8792709668
II.
WPROWADZENIE
Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na wynajem pomieszczeń
laboratoryjnych wraz z wyposażeniem do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, w związku z
realizacją projektu pn. „Poprawa konkurencyjności NOCTILUCA S.A. na rynku krajowym i światowym
poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu w postaci autorskich emiterów termicznie
aktywowanej opóźnionej fluorescencji (TADF), dostosowanych do nanoszenia metodami
roztworowymi oraz innowacyjnej technologii nanoszenia emiterów metodami mokrymi w oparciu o
opracowaną formułę tuszu do drukarki cienkich warstw półprzewodników”, współfinansowanego
przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności
gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałanie 1.3.1
Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich (zwany w dalszej
treści „Projektem”).
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności,
obowiązującą Zamawiającego zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku.
Celem niniejszego postępowania i warunków w nim określonych jest udzielenie zamówienia zgodnie z
zasadami wynikającymi z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.
Dz.U. z 2016 r. poz. 1870), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania
najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu
założonych celów.
Usługi wynikające z realizowania umowy będącej przedmiotem niniejszego Zapytania Ofertowego
współfinansowane będą ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego
Miejsce publikacji Zapytania Ofertowego:
 Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich:
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 strona Zamawiającego:
www.noctiluca.eu
III.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia:
Wynajem pomieszczeń laboratoryjnych wraz z wyposażeniem do przeprowadzenia prac badawczorozwojowych, w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa konkurencyjności NOCTILUCA S.A. na
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rynku krajowym i światowym poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu w postaci
autorskich emiterów termicznie aktywowanej opóźnionej fluorescencji (TADF), dostosowanych do
nanoszenia metodami roztworowymi oraz innowacyjnej technologii nanoszenia emiterów metodami
mokrymi w oparciu o opracowaną formułę tuszu do drukarki cienkich warstw półprzewodników”,
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie
innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości
akademickiej, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach
akademickich.
2.

Kody CPV:
 70220000-9 - Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

3. Specyfikacja zamówienia:
Celem głównym Projektu jest przeprowadzenie prac badawczych oraz rozwojowych (B+R) przez firmę
NOCTILUCA S.A. w celu komercjalizacji wyników badań w postaci opracowania nowych emiterów
termicznie aktywowanej opóźnionej fluorescencji (TADF) dostosowanych do nanoszenia metodami
„mokrymi”, które będą mogły być wprowadzone na rynek jako oddzielny produkt, poszerzając
portfolio NOCTILUCA - innowacja produktowa w skali świata oraz opracowania metody nanoszenia za
pomocą druku cienkich warstw organicznych półprzewodników i emiterów TADF, tak aby uzyskać
wysokosprawne diody OLED III lub IV generacji. W dalszej kolejności możliwe będzie przemysłowe
wykorzystanie opracowanej metody druku autorskich emiterów TADF przez wyspecjalizowane
podmioty - innowacja procesowa w skali świata. Realizacja projektu wpłynie na poprawę
konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku światowym. Wdrożenie produktu i usługi przełoży się na
wzrost sprzedaży, a także pośrednio wpłynie na konkurencyjność województwa kujawskopomorskiego.
W związku z realizacją Projektu, Zamawiający zamierza wynająć pomieszczenia laboratoryjne wraz z
wyposażeniem do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, na okres od dnia zawarcia umowy
do dnia 31 lipca 2022 roku, zgodnie ze specyfikacją zawartą w Załączniku nr 2.
Przestrzeń laboratoryjna musi spełniać wyszczególnione poniżej wymagania:
1. Powierzchnia całkowita wynajmowanej powierzchni laboratoryjnej powinna mieć nie mniej niż
50 m2.
2. Oferent zapewni dostęp do jednego pomieszczenia socjalnego/kuchennego - pomieszczenie
socjalne z wyposażeniem kuchennym (kuchenka gazowa lub kuchenka elektryczna lub kuchenka
mikrofalowa, lodówka) przystosowanym do obsługi minimum trzech osób w trybie
jednorazowym.
3. Oferent zapewni Zamawiającemu pełny dostęp do wynajmowanych pomieszczeń w całym
okresie obowiązywania umowy, tj. możliwość korzystania z wynajmowanych pomieszczeń w
każdym dniu tygodnia, przez całą dobę, gwarantując jednocześnie, że w okresie obowiązywania
umowy, wyłączony będzie dostęp osób trzecich do wynajmowanych pomieszczeń, poza
przypadkami, gdy osoby lub organy będą uprawnione do wejścia do wynajmowanych
pomieszczeń na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Wynajmowane pomieszczenia jak i wyposażenie, składające się na przedmiot zamówienia,
spełniały będą wszelkie wymagania bezpieczeństwa oraz wszelkie wymogi wynikające z
przepisów prawa i odpowiednich norm, umożliwiając korzystanie z nich na potrzeby
przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w ramach realizacji Projektu, w
szczególności w każdym pomieszczeniu powinno znajdować się oświetlenie odpowiednie do
pracy laboratoryjnej i spełniające wymogi BHP.
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5. Zamawiający uprawniony będzie, bez konieczności uzyskiwania zgody Oferenta, do instalowania
w wynajmowanych pomieszczeniach własnego sprzętu lub wyposażenia laboratoryjnego,
którego instalacja będzie możliwa z zachowaniem warunków technicznych obowiązujących w
tych pomieszczeniach.
Pozostałe wymagania Zamawiającego opisane zostały w Załączniku nr 2.
Przedmiot zamówienia jest zgodny z:
1. Obowiązującymi wytycznymi w zakresie wdrażania i realizacji projektów przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
2. Z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie autorskiego, innowacyjnego procesu
wytwarzania 1-metylocyklopropenu dostosowującego jego jakość i czystość do europejskich
standardów EFSA”.
3. Umową o dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie autorskiego, innowacyjnego procesu
wytwarzania 1-metylocyklopropenu dostosowującego jego jakość i czystość do europejskich
standardów EFSA”, zawartą w dniu 29 grudnia 2020 roku.
IV.
TERMIN I SPOSÓB REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Wynajem pomieszczeń laboratoryjnych wraz z wyposażeniem na okres prowadzenia prac
badawczo-rozwojowych w ramach Projektu, tj. od dnia podpisania umowy, stanowiącej
załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego, do dnia 31 lipca 2022 roku.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
V.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY TYCH
WARUNKÓW ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW PRZEZ WYKONAWCĘ
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1.
Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem
zamówienia oraz nie znajdują się w stanie upadłości lub likwidacji, nie zawiesili działalności
gospodarczej, ani nie jest wobec nich prowadzone postępowanie układowe, restrukturyzacyjne
lub naprawcze;
2.
Dysponują wiedzą, doświadczeniem oraz możliwościami technicznymi, które pozwalają na
realizację przedmiotu zamówienia, zgodne ze specyfikacją zawartą w załączniku nr 2;
3.
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej niezagrażającej realizacji zamówienia;
4.
W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie oferenci, którzy złożyli wymagane w zapytaniu
ofertowym stosowne dokumenty.
5.
Nie podlegają wykluczeniu wynikającemu z powiązań osobowych i kapitałowych z
Zamawiającym określonych w Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku, tj.: nie są podmiotami
powiązanymi z Zamawiającym osobowo lub/i kapitałowo. Poprzez powiązania kapitałowe lub/i
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
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;
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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;
e) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, innym niż wskazane w lit. ad, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze
Wykonawcy.
Zamawiający dokona oceny spełniania wyżej opisanych warunków udziału Wykonawcy w
postępowaniu zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia na podstawie dokumentów i oświadczeń
załączonych przez Wykonawcę do oferty.
Zamawiający wymaga, aby w skład złożonej oferty wchodziły następujące dokumenty i oświadczenia:
1.
Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1;
2.
Zaparafowana specyfikacja zamówienia – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik
nr 2;
3.
Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – załącznik nr 3;
4.
Zaparafowany wzór umowy – załącznik nr 4;
5.
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający wymaga, aby dokumenty były składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu, jeśli złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości
co do jej prawdziwości.
Brak któregokolwiek z wymaganych niniejszym Zapytaniem dokumentów lub oświadczeń, złożenie ich
w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami ustanowionymi niniejszym Zapytaniem, będzie
skutkować odrzuceniem oferty.
VI.
1.

2.
3.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, A
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami i
udzielania wyjaśnień w imieniu Zamawiającego jest Maciej Kubisty, tel. + 48 693-839-242, email: mkubisty@noctiluca.eu.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące zapytania
ofertowego. Pytania należy kierować na adres e-mail: mkubisty@noctiluca.eu.
Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania Wykonawców związane z prowadzonym
postępowaniem ofertowym i umieści je w bazie konkurencyjności oraz na swojej stronie
internetowej bez wskazania źródła zapytania, pod warunkiem, że zapytanie zostanie doręczone
Zamawiającemu nie później niż na 72 godziny przed upływem wyznaczonego terminu na
składanie ofert.

VII.
INFORMACJA NA TEMAT EWENTUALNYCH ZAMÓWIEŃ DODATKOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza udzielanie zamówień dodatkowych.
VIII.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.
Ofertę składa się w formie pisemnej zgodnie z załączonym do zapytania ofertowego
formularzem.

Strona 4 z 9

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.

Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim, pismem maszynowym albo inną
trwałą techniką oraz podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. W
przypadku podpisania oferty przez inną osobę, wymagane jest dołączenie do oferty
stosownego pełnomocnictwa w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z
oryginałem.
Nieodłączny element oferty stanowią dokumenty i oświadczenia podane w rozdziale V
niniejszego Zapytania.
Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane i parafowane.
Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być trwale spięte.
Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich (PLN).
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca
zobowiązany jest załączyć, poświadczone przez niego, tłumaczenia tekstów na język polski.
Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Zapytania Ofertowego do
upływu terminu składania ofert. W takim przypadku Zamawiający uwzględni informację o
zmianie w opublikowanym zapytaniu ofertowym. Informacja ta będzie zawierać co najmniej:
datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego a także opis dokonanych zmian.
Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w
ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia niniejszego postępowania bez dokonywania
wyboru którejkolwiek z ofert, na każdym etapie postępowania, bez podawania przyczyn.
Zamawiający odrzuci oferty złożone po terminie lub niespełniające warunków określonych
niniejszym Zapytaniem. Wykonawcom z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji w toku
oceny i badania ofert oraz odrzucenia oferty w przypadku ich nieotrzymania w wyznaczonym
terminie.
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia upływu
terminu na złożenie ofert.
Zamawiający zastrzega, że informacje zawarte w ofercie Wykonawcy, które podlegają ocenie w
ramach kryteriów oceny ofert nie mogą zostać zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa, w
przypadku zastrzeżenia jej przez Wykonawcę jako tajemnicy przedsiębiorstwa, Jego oferta
zostanie odrzucona.

IX.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT
1.
Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej na adres biura Projektu: Noctiluca S.A,
ul. Jurija Gagarina 7/41B, 87-100 Toruń lub złożona poprzez Bazę Konkurencyjności Funduszy
Europejskich (www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl), korzystając z opcji
składania ofert, dostępnej przy ogłoszeniu dot. zapytania nr 4.NCT.2021 z dn. 11.05.2021.
2.
Ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią Wykonawcy,
adresem Zamawiającego oraz dopiskiem „Oferta do zapytania ofertowego nr 4.NCT.2021. Nie
otwierać przed 19 maja 2021 roku (godz. 10.30)”.
3.
Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 maja 2021 roku do godz.
10:00.
4.
O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. O
złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego.
5.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 maja 2021 roku o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego.
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X.
1.

2.

KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów.
Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy wynosi 100.
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą kierując się następującymi kryteriami:

a) Cena brutto - waga 80% (maksymalnie 80 punktów) – wynagrodzenie ryczałtowe Oferenta
(czynsz) obejmujące realizację całego przedmiotu zamówienia - opłatę za jeden miesiąc
najmu - obejmującą w szczególności również opłaty eksploatacyjne lub czynsz należne
podmiotom trzecim, opłaty za wodę i energię elektryczną, wywóz nieczystości, dostawę
Internetu i inne o analogicznym charakterze.
Ilość punktów liczona będzie wg wzoru:
Ilość punktów = (cena brutto najtańszej oferty/ cena brutto oferty badanej) x 80
b) Odległość (w km) od Biura Projektu (ulica Jurija Gagarina 7/41B, 87-100 Toruń) liczona w linii
prostej wg aplikacji Google Maps (www.google.pl/maps) - waga 20 % (maksymalnie 20
punktów),
 za wskazanie odległości mniejszej niż 20 km, Oferent otrzyma 20 pkt,
 za wskazanie odległości dłuższej niż 20 km, a krótszej niż 30 km, Oferent otrzyma
15 pkt.
 za wskazanie odległości dłuższej niż 30 km, a krótszej niż 40 km, Oferent otrzyma
10 pkt.
 za wskazanie odległości dłuższej niż 40 km, a krótszej niż 50 km, Oferent otrzyma
5 pkt.
 za wskazanie odległości równej 50 km, Oferent otrzyma 0 pkt.
Odległość od Biura Projektu wskazana w ofercie przez Oferenta nie może być dłuższa niż 50
km. Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie odległości lub zaproponuje
odległość dłuższą niż 50 km – zostanie odrzucona i nie będzie podlegała ocenie.
3.

4.

5.

6.

XI.

Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia ofert, w tym również poprzez
weryfikację informacji u osób trzecich lub wezwanie Wykonawcy do wyjaśnień. Ocenie przez
Zamawiającego podlegać będą jedynie oferty sporządzone i złożone zgodnie z wymaganiami
niniejszego Zapytaniem Ofertowego.
Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w
szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub
jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z
Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, to jest została uznana za
najkorzystniejszą, w przypadku, gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość
środków przeznaczanych w budżecie Projektu na usługę objętą niniejszym postępowaniem.
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, spośród ofert Wykonawców, którzy nie zostaną
wykluczeni z postępowania, a ich oferty nie będą podlegać odrzuceniu.
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
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1.

2.

3.
4.

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
Informacja o wyniku postępowania, zawierająca co najmniej nazwę wybranego Wykonawcy jego
siedzibę oraz cenę zamówienia, upubliczniona zostanie w Bazie Konkurencyjności Funduszy
Europejskich oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
c) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany do
zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od zawarcia umowy z Zamawiającym,
Zamawiający zawiera umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie
zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

XII.
OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający wskazuje, że dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest dopuszczalne
w przypadkach i na warunkach określonych w odpowiednich wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków, obowiązujących Zamawiającego w związku z realizacją Projektu, tj.
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 –
2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku lub konieczność takiej zmiany wynika z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
2. Dodatkowo Zamawiający wskazuje, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT z dniem wejścia
w życie takiej zmiany, dopuszcza zmianę umowy w zakresie określenia stawek brutto, służących
rozliczeniom Zamawiającego z Wykonawcą.
3. Dopuszczalne jest - za obopólną zgodą - dokonywanie zmian w warunkach umowy, z inicjatywy
każdej ze Stron, jeżeli zmiany te podyktowane są zaistnieniem siły wyższej, tj. niezależnej od
Strony umowy i niemożliwej do przewidzenia.
4. Do każdej propozycji zmiany umowy, inicjujący zmianę przedstawi:
a) opis propozycji zmiany, w tym wpływ na terminy wykonania,
b) uzasadnienie zmiany,
c) obliczenia uzasadniające ewentualną zmianę wynagrodzenia.
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być
dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod
rygorem nieważności.
6. Zamawiający uprawniony będzie do rozwiązania umowy za jednomiesięcznym wypowiedzeniem,
ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w przypadku zmian w zakresie realizacji
Projektu skutkujących brakiem uzasadnienia dla kontynuowania najmu, w tym zwłaszcza
brakiem kwalifikowalności kosztów związanych z umową, z uwagi na wcześniejsze zakończenie
Projektu, zmianę formy lub ograniczenie jego realizacji.
XIII.
INFORMACJE DODATKOWE
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi
wymaganymi dla przedmiotu zamówienia.
2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, przy uwzględnieniu
zawodowego charakteru świadczeń Wykonawcy.
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3.
4.

Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego
z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas
wykonywania przedmiotu zamówienia.

XIV.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – DOTYCZY WYKONAWCÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI
FIZYCZNYMI
Wykonując obowiązek wynikający z art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1) (zwanego dalej „RODO”), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Noctiluca S.A, ul. Tadeusza Kościuszki
71/208, 87-100 Toruń.
2. Skontaktować się można z nami pod numerem telefonu +48 693 839 242 lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej, adres e-mail: mkubisty@noctiluca.eu
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO – przetwarzanie
danych jest niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia procesu udzielenia zamówienia, w
tym oceny ofert w ramach zapytania ofertowego nr 4.NCT.2021 z dnia 11 maja 2021 roku oraz
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

Ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. niezbędnych do
wykonania zadań Administratora związanych z realizacją niniejszego zapytania
ofertowego nr 4.NCT.2021 z dnia 11 maja 2021 roku i rozliczenie otrzymanego
dofinansowania/wsparcia publicznego w ramach realizowanego Projektu przez
Administratora oraz jeżeli Pani/Pana oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w
przedmiotowym postępowaniu – w celu dochodzenia roszczeń w związku z zawartą
umową – na podstawie art.6 ust. 1 lit. f RODO;

Realizacji umowy i/lub działań przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
RODO;

Przekazania danych innym podmiotom upoważnionym z mocy prawa na podstawie art.6
ust. 1 lit. c RODO.
5. Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak niezbędne do prawidłowej oceny Oferty złożonej
przez Oferenta do zamówienia nr 4.NCT.2021 z dnia 11 maja 2021 roku i stanowi warunek
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr 4.NCT.2021 z dnia 11 maja 2021 roku oraz
zawarcie umowy.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taka była udzielona z
zastrzeżeniem, iż cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność takiego przetwarzania przed
jej odwołaniem.
7. Ponadto w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego
rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Uzyskane dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do przeprowadzenia
postępowania 4.NCT.2021 z dnia 11 maja 2021 roku, przez czas obowiązywania zawartej umowy,
a także po jej zakończeniu i zabezpieczeniu prawidłowej realizacji i kontroli Projektu. Ich
usunięcie nastąpi po upływie okresu trwałości Projektu, przy czym nie wcześniej niż po upływie
terminów przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających z realizacji Projektu.
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Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom za Pani/Pana zgodą. Ponadto dane
osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym w celu związanym z kontrolą
przeprowadzenia procesu wyłonienia wykonawcy w ramach postępowania nr 4.NCT.2021 z dnia
11 maja 2021 roku jak również innym podmiotom w celu realizacji obowiązków Administratora
Danych Osobowych. Są to w szczególności podwykonawcy, kontrahenci, podmioty świadczące
usługi doradcze, pomoc prawną, usługi księgowe, hostingowe, informatyczne, kurierskie oraz
organy kontrolujące prawidłowy przebieg realizacji postępowania nr 4.NCT.2021 z dnia 11 maja
2021 roku. Dane osobowe mogą być również przekazane podmiotom upoważnionym ustawowo
(np. Sąd, Urząd Skarbowy, ZUS).
10. Dane nie będą podlegały profilowaniu, co oznacza, że nie będą stanowiły podstawy do
przypisania Pani/Panu w sposób automatyczny określonych właściwości, cech, ani nie będą
służyły do przewidywania Pani/Pana zachowań i preferencji.

Załączniki:
1.
2.
3.
4.

Formularz ofertowy
Specyfikacja zamówienia – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Wzór umowy

Toruń, 11 maja 2021 roku

(-) Mariusz Jan Bosiak – Prezes Zarządu
(-) Krzysztof Piotr Czaplicki – Członek Zarządu
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