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REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY
ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA
FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL
§1
Zasada konkurencyjności
1. Zasada konkurencyjności dotyczy wszystkich zamówień w ramach Projektu
przekraczających wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 tys. euro netto
zamówienia ustalaną zgodnie ze średnim kursem złotego w stosunku do euro, o
którym mowa w art. 35 ust. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). Zamówienie w znaczeniu tej
zasady to odpłatna umowa dotyczącą usług, dostaw lub robót budowlanych. Umowa
taka dla swej ważności powinna mieć formę pisemną. Usługi, towary i roboty
budowlane sumowane są w ramach Projektu.
Zamawiający ustala, czy w przypadku zlecania usług, dostaw i robót budowlanych
występuje jedno zamówienie, czy też odrębne zamówienia, biorąc pod uwagę łączne
spełnienie następujących kryteriów:
a) tożsamość przedmiotowa zamówienia (usługi, dostawy i roboty budowlane tego
samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu);
b) tożsamość czasowa zamówienia (możliwe udzielenie zamówienia w tym samym
czasie);
c) tożsamość podmiotowa zamówienia (możliwość wykonania zamówienia przez
jednego wykonawcę).
2. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym
Słowniku Zamówień (CPV).
3. W celu spełnienia zasady konkurencyjności Zamawiający zobowiązuje się do:
1) Wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych
wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców
danego zamówienia. Równocześnie Zamawiający jest zobowiązany do
zamieszczenia na swojej stronie internetowej powyższego zapytania
ofertowego. Zapytanie ofertowe może być wysłane faksem, drogą
elektroniczną, pocztą, kurierem.
2) Zapytanie ofertowe powinno zawierać co najmniej:
a)
opis przedmiotu zamówienia,
b)
kryteria oceny oferty, które oprócz ceny mogą np. określać wymagania
dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych, bezrobotnych lub
osób, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym oraz
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4.

5.

a)
b)
c)
d)

6.

mogą dotyczyć ograniczenia możliwości złożenia oferty wyłącznie do
podmiotów ekonomii społecznej, inne istotne elementy wyboru
wykonawcy, które można wziąć pod uwagę to: czas realizacji, jakość
wykonania usługi/towaru, doświadczenie w danej branży oraz
dodatkowe elementy świadczenia usługi (np. bezpośrednia dostawa
towaru do siedziby Zamawiającego),
informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do
c)
poszczególnych kryteriów oceny oferty, sposobu przyznawania
punktacji za spełnienie danego kryterium,
d)
sposób składania oferty: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną,
termin składania ofert, nie krótszy niż 10 dni od dnia otrzymania przez
e)
wykonawcę zapytania ofertowego,
3) W przypadku, gdy pomimo wysłania zapytania ofertowego do co najmniej
trzech potencjalnych wykonawców, Zamawiający otrzyma tylko jedną ofertę,
uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną.
4) W przypadku gdy Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
postępowanie może zakończyć się wyborem kilku wykonawców.
Zamawiający dopuszcza wzrost wartości zamówienia udzielonego z zastosowaniem
zasady konkurencyjności do wysokości 50% wartości zamówienia określonej w
umowie z Wykonawcą.
Z zastrzeżeniem § 2, Zamawiający nie może udzielać zamówień podmiotom
powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub 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:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
pozostawaniu 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.
Wyboru najkorzystniejszej spośród złożonych ofert dokonuje się w oparciu o ustalone
w zapytaniu ofertowym kryteria oceny. Wybór oferty jest dokumentowany
protokołem sporządzanym w formie pisemnej, do którego załączane są zebrane
oferty. Protokół jest dokumentem potwierdzającym prawidłowość wyboru
wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności i powinien zawierać co najmniej:
1) Informację, do jakich co najmniej trzech potencjalnych wykonawców
Zamawiający wysłał zapytanie ofertowe lub informację o tym, że na rynku nie
istnieje trzech potencjalnych wykonawców wraz z uzasadnieniem
wskazującym na obiektywne przesłanki potwierdzające ten fakt.
2) Informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego przez
Zamawiającego wraz z dokumentem potwierdzającym jej upublicznienie na
stronie internetowej.
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3) Wykaz ofert, które wpłynęły do Zamawiającego w odpowiedzi na zapytanie
ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do Zamawiającego oraz
z podaniem tych danych z ofert, które stanowią odpowiedź na kryteria oceny
ofert.
4) Załączone do złożonych ofert oświadczenia wykonawców o braku powiązań z
Zamawiającym opisanych w ust. 4 oraz oświadczenia o braku powiązań z
wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez Zamawiającego lub
osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub
osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy (w
szczególności oświadczenia członków Komisji).
5) Informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do
poszczególnych kryteriów oceny, sposobu przyznawania punktacji za
spełnienie danego kryterium.
6) Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru.
7) Datę sporządzenia protokołu i podpis członków Komisji uczestniczących w
wyborze lub osoby upoważnionej przez Zamawiającego do podejmowania
czynności w jego imieniu.
7. Z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 1, zasada konkurencyjności jest uznawana za spełnioną w
przypadku otrzymania minimum jednej ważnej oferty.
8. O wyniku postępowania Zamawiający informuje każdego wykonawcę, który złożył
ofertę. Zamawiający może, w uzasadnionych przypadkach, unieważnić postępowanie
zarówno przed podpisaniem umowy z wybranym oferentem.
9. Z zastrzeżeniem ust. 7, Zamawiający podpisuje umowę z wybranym w wyniku
zastosowania zasady konkurencyjności oferentem.
10. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
11. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert.
12. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez
zastosowanie kryterium spełnia-nie spełnia tj. zgodnie z zasadą czy dokumenty
zostały załączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym i
niniejszym Regulaminie wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń
lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z
wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym lub niniejszym
Regulaminie może skutkować odrzuceniem oferty.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania
ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia
postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty
przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie
zamówienia, a negocjacje przeprowadzone nie doprowadziły do uzyskania ceny
mieszczącej się w zakresie cenowym przeznaczonym przez Zamawiającego na
realizację zamówienia.
14. Zamówienie jest udzielane Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymogom określonym w zapytaniu ofertowym i którego oferta zostanie oceniona w
podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza uzyskując najwyższą liczbę
punktów.
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15. W przypadku odmowy podpisania umowy przez Wykonawcę wybranego zgodnie
Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, którego oferta odpowiada
wszystkim wymogom określonym w zapytaniu ofertowym i którego oferta uzyskała
kolejno najwyższą liczbę punktów.
16. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać Najkorzystniejszej oferty ze względu na
to, że złożone oferty uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający może wezwać
Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie
mogą zaoferować ceny wyższej niż zaoferowana w pierwotnie złożonej ofercie.
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny z Wykonawcą, którego oferta
uzyskała najwyższą liczbę punktów, w przypadku, gdy cena zaoferowana przez
Wykonawcę przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację
zamówienia.
18. Wykonawcy nie są uprawnieni do występowania do Zamawiającego z jakimikolwiek
roszczeniami w związku z zapytaniem ofertowym i prowadzonym postępowaniem
ofertowym w ramach Projektu, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i
szkód, w szczególności w przypadku unieważnienia postępowania przez
Zamawiającego lub wyboru innego Wykonawcy.
19. Zasady konkurencyjności nie stosuje się do:
1) zamówień dotyczących zadań wykonywanych przez personel zarządzający
Projektu,
2) zamówień dotyczących zadań wykonywanych przez personel projektu, z
którym Zamawiający w okresie co najmniej jednego roku przed złożeniem
wniosku o dofinansowanie Projektu współpracował w sposób ciągły lub
powtarzalny,
3) angażowania osób będących pracownikami Zamawiającego zatrudnionymi w
ramach stosunku pracy ani angażowania osób samozatrudnionych (tzn. osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wykonujących osobiście
zadania w projekcie).
20. Zamawiający nie dopuszcza możliwości odwołania od decyzji dotyczącej wybranego
Wykonawcy
21. Do każdego postępowania Prezes Zamawiającego powołuje Komisję Oceny,
składającą się z 1 członka w przypadku kiedy kryterium oceny jest wyłącznie cena
oraz od 2-3 członków w przypadku innych kryteriów oceny.
22. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w
uzasadnionych przypadkach.
23. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub
obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego
zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sadu, które uprawomocniło się w
okresie 3 lat przed wszczęciem postepowania;
2) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w
sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia
publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,
jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

okresie 3 lat przed wszczęciem postepowania, a wartość niezrealizowanego
zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;
wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacje lub których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego;
wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postepowaniem przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postepowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace
zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postepowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
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10) podmioty zbiorowe, wobec których sad orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary;
11) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1
roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
12) wykonawców będących spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa,
spółka komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, których odpowiednio wspólnika,
partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu
zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub
art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

24. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawa;
2) jej treść nie odpowiada treści zapytania, z zastrzeżeniem
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postepowaniu o
udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny.
§2
Procedura szczególna
Gdy w wyniku prowadzonego postępowania zgodnego z procedurą opisaną w § 1,
Zamawiający nie otrzyma minimum jednej ważnej oferty dopuszcza się zawarcie umowy z
wykonawcą wybranym bez zachowania procedury, o której mowa w § 1, przy czym zawarcie
umowy z podmiotem powiązanym jest dopuszczalne wyłącznie:
a) za zgodą podmiotu z którym Zamawiający zawarł umowę o dofinansowanie Projektu
oraz
b) na wniosek Zamawiającego uzasadniający występowanie obiektywnych przesłanek,
że na rynku nie istnieje inny potencjalny wykonawca danego zamówienia.
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§3
Zasada efektywnego zarządzania finansami
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Zamawiający zobowiązany jest do dokonywania wszystkich wydatków w ramach
projektu zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, tj. w sposób racjonalny i
efektywny. W przypadku zakupu usługi lub towaru o wartości powyżej 20 tys. zł netto,
(tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), Zamawiający zobowiązany jest dokonać
rozeznania rynku w celu potwierdzenia jego ceny rynkowej.
Rozeznanie rynku polega na porównaniu cen u co najmniej trzech potencjalnych
dostawców towarów lub usługodawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych
wykonawców. W przypadku gdy Zamawiający stwierdzi, że na rynku nie istnieje trzech
potencjalnych dostawców towarów lub usługodawców, może zostać wezwany – na
wniosek Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II
stopnia) lub organów kontrolnych – do przedstawienia uzasadnienia wskazującego na
obiektywne przesłanki potwierdzające jego stwierdzenie.
W przypadku towarów lub usług, dla których porównanie cen nie jest możliwe,
bowiem na rynku nie istnieje trzech potencjalnych wykonawców, Zamawiający
dokonuje wyboru wykonawcy zgodnie z procedurą obowiązującą dla zasady
konkurencyjności.
Zamawiający dokonuje opisu towaru lub usługi z najwyższą starannością uwzględniając
wszystkie kryteria mogące mieć wpływ na cenę.
Przebieg procesu rozeznania rynku, w tym uzasadnienie, że na rynku nie istnieje trzech
potencjalnych dostawców towarów lub usługodawców, jest dokumentowany przez
Zamawiającego.
Wybór wykonawcy odbywa się w uwzględnieniu poniższych zasad:
1) Głównym kryterium wyboru jest cena rynkowa, przy spełnianiu wymogów
wynikających z wniosku o dofinansowanie. Inne istotne elementy wyboru
wykonawcy, które można wziąć pod uwagę to: czas realizacji, jakość wykonania
usługi/towaru, doświadczenie w danej branży oraz dodatkowe elementy świadczenia
usługi (np. bezpośrednia dostawa towaru do siedziby Zamawiającego). W
wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach Zamawiający może odstąpić od
stosowania głównego kryterium wyboru (tj. ceny).
2) W przypadku gdy Zamawiający stwierdzi, że na rynku nie istnieje trzech potencjalnych
wykonawców przygotowuje się notatkę służbową wskazującą obiektywne przesłanki
potwierdzające tę okoliczność oraz wszczyna procedurę określoną w pkt. 3 dotyczącą
zasady konkurencyjności.
3) Zamawiający dokonując rozeznania rynku opiera się na informacjach niezbędnych do
oceny kwalifikacji wykonawcy oraz koniecznych do wykonania przedmiotu
zamówienia, które mogą być pozyskane mi. in. z jednostek organizacyjnych uczelni
(np. zespół projektowy, komórki zajmującej się zakupami), Internetu (m.in. w
przypadku zakupu niezbędnego sprzętu, usług ksero, wydruku plakatów, broszur itp.)
lub z innych źródeł (prasa, ulotki reklamowe, itp.).
4) Dokumentem potwierdzającym dokonanie rozeznania rynku może być:
a) wydruk cennika/oferty ze strony internetowej potencjalnego wykonawcy,
b) zwrotna odpowiedź (z podaną kalkulacją ceny towaru/usługi) na przesłane zapytanie
drogą elektroniczną do potencjalnego wykonawcy,
c) referencje wykonawcy,
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d) podpisana przez wykonawcę notatka służbowa z telefonicznego rozpoznania oferty z
podpisem osoby dokonującej rozeznania z określeniem daty, godziny, nr telefonu
oraz imieniem i nazwiskiem osoby udzielającej informacji.
5) Na podstawie uzyskanych informacji Zamawiający ocenia potencjalnego wykonawcę i
w przypadku oceny pozytywnej prowadzi z nim negocjacje w sprawie wynagrodzenia.
6) Dokumentem potwierdzającym decyzję Beneficjanta jest protokół wyboru
wykonawcy, zawierający:
a) informację, u jakich co najmniej trzech potencjalnych wykonawców Zamawiający
dokonywał rozeznania lub informację o tym, że na rynku nie istnieje trzech
potencjalnych wykonawców wraz z uzasadnieniem wskazującym na obiektywne
przesłanki potwierdzające ten fakt,
b) informację o prowadzonym sposobie rozeznania przez Zamawiającego (np. poprzez
oferty z Internetu, telefonicznie, itp.),
c) wykaz porównywanych ofert,
d) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru.
7.
Zasada efektywnego zarządzania finansami nie dotyczy zakupu towaru lub usługi
dokonanego zgodnie zasadą konkurencyjności.
§4
Realizacja zamówień poniżej 20 tys. Zł
1.

2.

3.

W przypadku zamówień nie przekraczających 20 tys. zł netto (tj. bez podatku od
towarów i usług (VAT), w których nie mają zastosowania zasady: konkurencyjności,
procedura szczególna i efektywnego zarządzania finansami określone w § 1 - 3
Regulaminu, stosuje się wymogi niniejszego paragrafu.
Wydatki związane z realizacją zamówień określonych w ust. 1 powinny być
dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem uzyskiwania najlepszych
efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących
osiągnięciu założonych celów oraz w sposób umożliwiający terminowość.
Zamawiający dokonuje zlecenia zamówienia dowolnie wybranemu Wykonawcy/
Zleceniobiorcy z zastrzeżeniem, że wartość zamówienia nie odbiega znacząco od cen
rynkowych.
2.01.2011
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