
 

 

 
 
 
 

Zadanie jest realizowane w ramach projektu POPT.03.01.00-00-0001/15 współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

Łódź, dnia 8 lutego 2019 r. 

Dotyczy postępowania prowadzonego pod nazwą  

„Obsługa prawna Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w Łodzi” 
 
 

Pytanie 1: 

W Zapytaniu ofertowym z dnia 4 lutego 2019 r. na usługę pn. „Obsługa prawna Stowarzyszenia Łódzki 

Obszar Metropolitalny w Łodzi”, w części pn. "Sposób przygotowania oferty" zostało wskazane, że 

wykonawca jest zobowiązany do złożenia m.in. "oświadczenia o niekaralności zgodnie z załącznikiem 

nr 3". Pomimo wprowadzenia powyższego wymogu, wśród dokumentów wymienionych jako załączniki do 

w/w zapytania ofertowego brak jest załącznika o nazwie "oświadczenie o niekaralności" - załącznikiem 

nr 3 do zapytania ofertowego jest dokument o nazwie "wykaz usług", który nie zawiera oświadczenia 

o niekaralności. Także pozostałe dokumenty wymienione jako załączniki do w/w zapytania ofertowego 

nie zawierają oświadczeń o niekaralności. 

Mając na uwadze powyższe, wnoszę o wyjaśnienie czy do składanej oferty powinno być złożone 

oświadczenie o niekaralności, a jeśli tak, to proszę o udostępnienie stosownego załącznika zawierającego 

oświadczenie o niekaralności, o którym jest mowa w zapytaniu ofertowym. 

Odpowiedź 1: 

Wyjaśniamy, że do składanej oferty nie jest wymagane złożenie oświadczenie o niekaralności. Oferta 

powinna być złożona na formularzu, zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z wymaganymi dokumentami: 

- oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, zgodnie z załącznikiem nr 2, 

- wykazem wykonanych usług, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz kopią dokumentów 

potwierdzających termin rozpoczęcia działalności (np. wpis do ewidencji/rejestru; umowy) oraz 

dokumentów potwierdzających obsługę min. 2 podmiotów, (dodatkowo mogą to być np. umowy, 

rachunki, rekomendacje itp.);  

- wykazem osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 4) 

oraz kopią umów lub innych dokumentów potwierdzających współpracę oraz deklaracje 

współpracy przy realizacji przedmiotu zamówienia. 



 
 

 

Pytanie 2: 

Dodatkowo proszę o wyjaśnienie czy zamawiający przewiduje maksymalną godzinę, do której możliwe jest 

składanie ofert - w pkt VIII ppkt 3 w/w zapytania ofertowego zostało wskazane, że "termin składania ofert 

upływa dnia 11 lutego 2019 r." przy czym nie została wskazana maksymalna godzina, do której możliwe 

jest składanie ofert co sugeruje, że oferty mogą być składane do dnia 11 lutego 2019 r. do g.: 23:59:59. 

Odpowiedź 2: 

Ofertę wraz z pozostałymi załącznikami i dokumentami, w formie pisemnej, można będzie złożyć 

w terminie do 11 lutego 2019 r. w Sekretariacie Biura Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny 

w Łodzi, Al.  Kościuszki 59/61, (VI p.), godziny pracy biura 8.00 – 16.00 lub elektronicznie (skan 

podpisanych dokumentów) na adres e-mail: biuro@lom.lodz.pl, do godz. 23:59:59. 

Za datę decydującą uznaje się datę wpływu oferty. 

Pytanie 3: 

Niezależnie od powyższego wskazuję, że w pkt VII w/w zapytania ofertowego - "Kryterium oceny ofert", 

zostało wskazane, iż "maksymalną punktację 60 punktów otrzymuje Wykonawca, który zaoferował 

najniższą cenę". Mając na uwadze wagę kryterium "Cena" (80%) oraz wagę i liczbę punktów możliwych do 

uzyskania za kryterium "Doświadczenie/kwalifikacje zawodowe", wydaje się, że maksymalna możliwa 

liczba punktów do otrzymania w ramach kryterium "Cena" wynosi 80, a nie 60, w związku z czym zasadne 

jest sprostowania w/w zapytania ofertowego w tym zakresie. 

Odpowiedź 3:  

Potwierdzamy, że maksymalną punktację 80 punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje najniższą 

cenę, zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w rozdziale VII. 
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