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1. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU 

1. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem przez oferenta warunków zawartych w 
niniejszych dokumentach zamówienia: specyfikacji istotnych warunków zamówienia i 
projekcie umowy. Wyżej wymienione dokumenty określają warunki niniejszego 
przetargu i wzajemnie się uzupełniają. W przypadku zaistnienia niezgodności między 
nimi każdy dokument jest nadrzędny w stosunku do innych w kolejności wskazanej w 
Postanowieniach końcowych projektu umowy. 

2. Złożenie oferty wiąże się ze zrzeczeniem się przez oferenta jego własnych warunków 
sprzedaży lub wykonywania robót. W przypadku udzielenia zamówienia przedłożona 
oferta wiąże oferenta przez cały okres wykonywania umowy. 

3. Przed złożeniem oferty oferent jest zobowiązany podjąć wszelkie konieczne środki w 
celu oceny zakresu i jakości przedmiotu przetargu, jak i ewentualnych trudności. 
Składając ofertę, oferent uznaje, iż zapoznał się z rodzajami ryzyka i trudnościami 
związanymi z wykonywaniem zamówienia. 

4. Okres ważności ofert, podczas którego oferent jest zobowiązany do dotrzymywania 
wszystkich warunków swojej oferty, wynosi 6 miesięcy, począwszy od ostatniego dnia 
składania ofert.  

5. Do niniejszego zaproszenia do składania ofert załączono specyfikację istotnych 
warunków zamówienia oraz projekt umowy. W specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wymieniono wszystkie dokumenty, które należy dołączyć do oferty, w tym 
dokumenty potwierdzające zdolność ekonomiczną, finansową, techniczną i zawodową 
oferenta.  

6. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań ze 
strony Parlamentu Europejskiego. Powstają one dopiero po podpisaniu przez 
Parlament umowy z podmiotem, któremu udzielono zamówienia. Tym samym złożenie 
oferty nie uprawnia do uzyskania zamówienia lub też jego części. Parlament Europejski 
może do czasu podpisania umowy unieważnić postępowanie przetargowe, przy czym 
dla kandydatów i oferentów nie stanowi to podstawy do ubiegania się o odszkodowanie 
z tytułu poniesionych kosztów, w tym ewentualnych kosztów podróży. W odpowiednim 
przypadku decyzja ta zostanie uzasadniona i podana do wiadomości wszystkich 
oferentów. 

7. Potencjalni oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o decyzji podjętej w wyniku 
rozpatrzenia ich oferty. 

8. Wydatki poniesione w ramach opracowywania i prezentacji oferty ponoszą oferenci i 
nie podlegają one zwrotowi. 

9. Oferty są własnością Parlamentu Europejskiego. 

10. Dokumenty złożone w ramach odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert będą 
rejestrowane, a dane o charakterze osobistym (takie jak nazwisko, adres, CV) w nich 
zawarte będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725 w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez 
instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich 
danych. O ile nie postanowiono inaczej, odpowiedzi na pytania oraz wymagane dane 
o charakterze osobistym są niezbędne do oceny oferty, zgodnie ze specyfikacjami 
znajdującymi się w zaproszeniu do składania ofert, i będą przetwarzane jedynie przez 
Dział EMAS, centralną jednostkę podlegającą Sekretarzowi Generalnemu Parlamentu 
Europejskiego, w wyżej wymienionym celu. Na żądanie oferent może uzyskać dostęp 
do swoich danych o charakterze osobistym oraz może wprowadzić do nich zmiany, w 
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przypadku gdy są one niedokładne lub niekompletne. Wszelkie pytania dotyczące 
przetwarzania danych osobowych oferent kieruje do Działu EMAS, centralnej jednostki 
podlegającej Sekretarzowi Generalnemu Parlamentu Europejskiego.  Dysponuje on 
prawem do odwołania się w każdej chwili do Europejskiego Inspektora Ochrony 
Danych w sprawie przetwarzania jego danych o charakterze osobistym. 

2. INFORMACJE DODATKOWE  

Oferenci, którzy chcieliby otrzymać dodatkowe informacje o dokumentach dotyczących 
przetargu, muszą złożyć pytania na piśmie  przed upływem ostatecznego terminu 
składania pytań, o którym mowa w pkt 3 poniżej, kierując e-mail na następujący adres:  

emas.tenders@europarl.europa.eu 

We wniosku o udzielenie dodatkowych informacji należy podać 

EMAS-2020-001 

Instytucja zamawiająca nie udzieli odpowiedzi na pytania ustne, wnioski przekazane po 
wyznaczonym terminie oraz wnioski niewłaściwie oznaczone lub zaadresowane.  

Otrzymane pytania wraz z odpowiedziami na nie zostaną rozesłane listownie przez 
instytucję zamawiającą do wszystkich oferentów przed terminem wysyłania odpowiedzi, o 
którym mowa w pkt 3 poniżej.  

3. WSTĘPNY HARMONOGRAM PRZETARGU 

Ostateczny termin przyjmowania pytań:     17/06/2020 

Ostateczny termin wysyłania odpowiedzi:     19/06/2020 

Ostateczny termin – data i godzina – składania ofert: 23/06/2020, godz. 00.00 (północ) 

Termin – data i godzina – otwarcia ofert:     30/06/2020 godz. 14.00 

Przewidywany termin udzielenia zamówienia: połowa lipca 

Podpisanie zamówienia wrzesień 2020 r. 

4. WIZYTA NA MIEJSCU – Nie dotyczy 

5. ZAWARTOŚĆ I PREZENTACJA OFERT 

Oferty należy sporządzać wyłącznie na piśmie w jednym z języków urzędowych Unii 
Europejskiej. 

Zwraca się jednak uwagę, że językiem roboczym będzie język angielski.  

Oferta musi zawierać podpisany oryginał, a każda strona musi być należycie wypełniona 
w sposób doskonale czytelny, aby zapobiec wszelkim wątpliwościom co do warunków i 
liczb.  

Oferta musi: 

mailto:emas.tenders@europarl.europa.eu
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 być sporządzona na papierze firmowym oferenta; 

 być podpisana przez oferenta lub jego należycie umocowanego pełnomocnika;  

 obejmować całość zamówienia; 

 być wyrażona w euro; 

 musi jej towarzyszyć kopia elektroniczna na pendrivie. Kopia elektroniczna musi być 
identyczna z podpisanym oryginałem oferty przedłożonym na papierze. 

Administracja Parlamentu Europejskiego zwróci się do oferenta o uzupełnienie każdej 
niekompletnej, nieczytelnej lub nieposiadającej wymaganego formatu oferty.  

Pierwsza część oferty będzie zatytułowana: 

„I – Część administracyjna” 

i będzie zawierała następujące przekładki:  

Kolejność, a także numeracja przekładek muszą zostać zachowane.  

 Przekładka 1 zatytułowana „Statuty – Grupy” będzie zawierała (w stosownym 
przypadku): 

 statuty upoważnionego przedsiębiorstwa lub każdego z przedsiębiorstw w 
przypadku grupy podmiotów gospodarczych, a także informacje dotyczące 
siedziby, struktury kapitału, akcjonariuszy i udziałów, składu rady administracyjnej 
oraz wszelkie inne dokumenty urzędowe odzwierciedlające status prawny podmiotu 
gospodarczego;  

 w przypadku przedłożenia oferty przez grupę podmiotów gospodarczych – 
formularz z informacjami dotyczącymi grupy podmiotów gospodarczych, znajdujący 
się w załączniku V specyfikacji warunków zamówienia, należycie wypełniony, 
opatrzony datą i podpisany.  

 Przekładka 2 zatytułowana „Dokumenty poświadczające dotyczące kryteriów 
wykluczenia” będzie zawierała: 

Oświadczenie, o którym mowa w załączniku III specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

Jeżeli oferent ma zamiar zlecić podwykonawstwo, załącznik III musi być 
wypełniony przez wszystkich podwykonawców, jeżeli zażąda tego Parlament. 
Oferent, któremu udzielone zostało zamówienie, musi również obowiązkowo 
przedstawić wszystkie powyższe dokumenty w odniesieniu do wszystkich 
podwykonawców, jeżeli zażąda tego Parlament. Oferent musi wypełnić załącznik 
VI w odniesieniu do podwykonawców. 

 Przekładka 3 zatytułowana „Dokumenty poświadczające dotyczące kryteriów 
wyboru” będzie zawierała: 

Oświadczenie, o którym mowa w załączniku III specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Oferent, któremu zostało udzielone zamówienie, będzie musiał 
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dostarczyć dowody dotyczące wszystkich kryteriów wykluczenia opisanych w tym 
załączniku. 

Patrz pkt 15.1. „Zdolność prawna i regulacyjna” specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia: 

oferent musi spełnić przynajmniej jeden z poniższych warunków:  

(a) figurować w rejestrze handlowym lub zawodowym, z wyjątkiem organizacji 
międzynarodowych; 

(b) w przypadku zamówień na usługi – posiadać określone zezwolenie potwierdzające, 
że jest upoważniony do wykonania zamówienia w kraju swojej siedziby, lub być 
członkiem określonej organizacji zawodowej. 

 

Patrz pkt 15.2. „Zdolność finansowa i gospodarcza” specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia: 

- dowód ubezpieczenia od ryzyka zawodowego; 

- sprawozdania finansowe (bilanse, rachunki zysków i strat oraz wszelkie inne 
dodatkowe informacje finansowe) lub ich fragmenty za okres równy lub krótszy niż 
maksymalnie trzy ostatnie zamknięte lata obrotowe;  

- oświadczenie o całkowitym obrocie i obrocie w obszarze obję tym zamówieniem w 
okresie, który nie może być dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, za które dane są 
dostępne. 

 

Patrz pkt 15.3. „Zdolność techniczna i zawodowa” specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia: 

 wykaz głównych usług świadczonych w ciągu ostatnich trzech lat, z podaniem kwot, 
dat oraz klientów, publicznych lub prywatnych, z załączonymi, na żądanie, 
oświadczeniami złożonymi przez klientów; 

dowód opracowania lub certyfikacji odnośnych systemów zarządzania 
środowiskowego i zarządzania jakością opisanych w pkt 15.3 specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

 

Druga część oferty będzie zatytułowana: 

„II – Część techniczna” 

i będzie zawierała następujące przekładki:  

Kolejność, a także numeracja przekładek muszą zostać zachowane.  

 Przekładka 1 zatytułowana „Dokumentacja techniczna” będzie zawierała: 

 wszystkie dokumenty dotyczące aspektów technicznych oferty, które oferent uzna 
za stosowne przedłożyć. 

 Przekładka 2 zatytułowana „Pochodzenie produktów – Normy – Dostawcy” 
będzie zawierała: 
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 wszelkie informacje wskazujące na kraj pochodzenia produktów wykorzystywanych 
do realizacji zamówienia; 

 wszelkie informacje wskazujące na normę (normy), której (którym) podlegają te 
produkty; 

 nazwę oraz adres dystrybutorów i/lub dostawców tych produktów, w przypadku 
gdyby uczestniczyli oni w realizacji zamówienia. 

Trzecia część dokumentacji będzie zatytułowana: 

„III – Część finansowa” 

i będzie się składała z jednej przekładki zawierającej wszystkie dokumenty dotyczące 
aspektów finansowych oferty, ze wskazaniem całkowitej kwoty tej ostatniej i w stosownym 
przypadku wszystkich kwot jednostkowych, którym będą towarzyszyły zestawienia cen.  

Kolejność, a także numeracja przekładek muszą zostać zachowane.  

 

6. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

1. Termin składania ofert wyznacza się na dzień 23/06/2020 godz. 00.00 (północ czasu 
obowiązującego w Brukseli).  

2. Oferenci mogą składać oferty: 

a)  za pośrednictwem poczty (przesyłka polecona lub równoważna) lub kuriera – 
ofertę należy wysłać najpóźniej w terminie składania ofert, który został 
określony powyżej, przy czym decyduje data stempla pocztowego lub dowodu 
nadania, na następujący adres: 

EUROPEAN PARLIAMENT 

Official Mail Unit 

Altiero Spinelli Building 

Office 00F256 

Rue Wiertz 60 

B-1047 Brussels 

 EMAS UNIT 

Office PHS 06A058 

B-1047 BRUSSELS 

 
b)  lub mogą je dostarczyć do Działu Korespondencji Urzędowej bezpośrednio lub 

przez przedstawiciela oferenta najpóźniej przed upływem terminu (data i 
godzina czasu obowiązującego w Brukseli), który został określony powyżej. 
Dostarczenie oferty następuje w chwili wydania przez Dział Korespondencji 
Urzędowej Parlamentu Europejskiego potwierdzenia w dwóch egzemplarzach, 
opatrzonego datą i podpisem. Decydują data i godzina podane na potwierdzeniu. 
Godziny otwarcia Działu Korespondencji Urzędowej, gdzie oferty mają zostać 
złożone, są następujące: 

poniedziałek–czwartek w godz. 9.00–12.00 i 14.00–17.00 
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piątek w godz. 9.00–12.00. 

W soboty i niedziele oraz w dni wolne od pracy i dni zamknięcia biur w Parlamencie 
Europejskim nieczynne: 1, 21 i 22 maja oraz 1 czerwca. 

Parlament Europejski nie jest w stanie zagwarantować odbioru ofert przekazanych 
wszelkimi innymi sposobami poza godzinami otwarcia Działu Korespondencji 
Urzędowej wskazanymi powyżej. 

Parlament Europejski nie może ponosić odpowiedzialności za nieprzekazanie 
oferentom informacji o zmianie godzin urzędowania Działu Korespondencji Urzędowej, 
która nastąpiła po wysłaniu dokumentów zamówienia. Zainteresowani oferenci muszą 
się dowiedzieć przed osobistym złożeniem oferty, czy podane godziny nadal 
obowiązują. 

3. Oferty złożone po upływie terminów określonych w lit. a) i b) powyżej zostaną uznane 
za nieważne. 

4. Aby zapewnić zachowanie poufności i nienaruszalności ofert, przesyłka musi zostać 
złożona w dwóch kopertach. Obie koperty muszą być zaklejone. Oferent jest proszony 
o wykorzystanie załącznika VIII specyfikacji istotnych warunków zamówienia w celu 
ułatwienia przekazania swojej oferty do właściwego działu Parlamentu Europejskiego. 
Na kopercie wewnętrznej i zewnętrznej należy umieścić:  

 dział, który jest adresatem: 

EUROPEAN PARLIAMENT 

EMAS UNIT 

Rue Wiertz 60 

B-1047 Brussels 

Belgium 

Office PHS 06A058 

B-1047 BRUSSELS 
 

 numer referencyjny przetargu: 

INVITATION TO TENDER EMAS-2020-001 

 następujący dopisek: 

NOT TO BE OPENED BY THE MAIL UNIT OR BY ANY UNAUTHORISED PERSON 

W zależności od rozmiaru oferty słowo „koperta” należy rozumieć również jako paczkę, 
karton, pudełko; wymiary ofert będą jak najlepiej odpowiadać rozmiarom ich rzeczywistej 
zawartości. 

W każdym przypadku i bez względu na rodzaj użytego opakowania oferenci proszeni są o 
zwrócenie uwagi na jakość kopert czy też opakowań, w których oferty będą składane, tak 
aby uniknąć ich uszkodzenia, co uniemożliwiłoby zagwarantowanie zachowania poufności 
treści i kompletności oferty. 

W przypadku zastosowania kopert samoprzylepnych muszą one być zaklejone taśmą 
klejącą, a nadawca musi złożyć swój podpis na taśmie. Za podpis nadawcy uważa się 
odręczny podpis, jak również podpis wraz z pieczątką przedsiębiorstwa, które 
reprezentuje. 
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Wszystkie oferty, w przypadku których naruszono poufność treści przed komisyjnym 
otwarciem ofert, zostaną automatycznie odrzucone. 

Na zewnętrznej kopercie należy również umieścić nazwisko lub nazwę oferenta oraz 
dokładny adres, pod który należy wysłać zawiadomienie o decyzji podjętej w wyniku 
rozpatrzenia oferty. 

7. OTWARCIE OFERT 

Oferty zostaną otwarte w Brukseli w dniu 30/06/2020 o godz. 14.00.  

Oferenci pragnący uczestniczyć w otwieraniu ofert proszeni są o zgłoszenie tego najpóźnie j 

dwa dni robocze przed datą otwarcia ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
emas.tenders@europarl.europa.eu. 

Obecni mogą być tylko dwaj przedstawiciele. Oferenci, którzy się nie zgłoszą, spotkają się 
z odmową uczestnictwa w otwarciu ofert. W zgłoszeniu tym muszą zostać podane 
nazwiska osób uczestniczących w otwarciu ofert. 

8. OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

Parlament Europejski poinformuje wszystkich oferentów, którym nie udzielono 
zamówienia, jednocześnie i indywidualnie i drogą elektroniczną, że ich oferta nie została 
zaakceptowana. W każdym przypadku Parlament Europejski uzasadni decyzję odrzucenia 
oferty oraz poda możliwe drogi odwoławcze. 

Równocześnie z rozesłaniem pozostałym oferentom powiadomień o odrzuceniu Parlament 
Europejski poinformuje wybranego oferenta o decyzji o udzieleniu zamówienia, 
zaznaczając, że nie stanowi to zobowiązania ze strony instytucji. Umowa będzie mogła 
zostać podpisana dopiero  

 po upływie 15 dni kalendarzowych od dnia następującego po równoczesnym 
poinformowaniu o decyzji o odrzuceniu i o udzieleniu zamówienia, jeżeli wysyłka 
powyższych powiadomień odbywa się pocztą, lub 

 po upływie 10 dni kalendarzowych, jeżeli wysyłka powyższych powiadomień 
odbywa się przy użyciu środków elektronicznych.  

W każdym wypadku decyzja o udzieleniu zamówienia zapadnie definitywnie dopiero w 
chwili, gdy wybrany w drodze przetargu oferent przedstawi wymagane dowody dotyczące 
kryteriów wykluczenia i kryteriów wyboru, o których mowa w pkt. 14 i 15 specyfikacji 
warunków zamówienia, i jeśli zostaną one zaakceptowane przez Parlament Europejski. 
Powiadomienie o akceptacji jest zawsze przekazywane na piśmie i pozwala wybranemu w 
drodze przetargu oferentowi na podpisanie umowy, jeżeli upłynął okres 15 (lub 
odpowiednio 10) dni kalendarzowych. 

Każdy oferent, któremu nie udzielono zamówienia, nie znajdujący  się w sytuacji 
wykluczenia i którego oferta jest zgodna z dokumentacją przetargową, może – na pisemną 
prośbę skierowaną za pośrednictwem poczty elektronicznej – uzyskać dodatkowe 
informacje na temat powodów odrzucenia jego oferty. Jedynie oferenci, którzy przedstawili 
oferty dopuszczalne, będą mogli zwrócić się z prośbą o ujawnienie charakterystyki i zalet 
oferty wybranej, a także nazwy/nazwiska oferenta, któremu zostało udzielone zamówienie. 
Niemniej jednak niektóre dane nie będą komunikowane, jeśli ich u jawnienie stanowiłoby 
przeszkodę w stosowaniu prawa, było sprzeczne z interesem publicznym, przyniosło 

mailto:emas.tenders@europarl.europa.eu
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szkodę uzasadnionym interesom handlowym przedsiębiorstw publicznych lub prywatnych 
lub mogło szkodzić uczciwej konkurencji między tymi podmiotami. 

9. ZAWIESZENIE PROCEDURY 

Jeśli okaże się to konieczne, po ogłoszeniu wyników a przed podpisaniem umowy 
Parlament Europejski może zawiesić podpisanie umowy w celu przeprowadzenia 
dodatkowej analizy, jeżeli uzasadniają to wnioski lub uwagi przekazane przez odrzuconych 
lub poszkodowanych oferentów lub wszelkie inne istotne informacje uzyskane na temat 
procedury. Przedmiotowe wnioski, uwagi i informacje muszą wpłynąć w terminie 15 dni 
kalendarzowych od dnia następującego po równoczesnym poinformowaniu o  decyzji 
o odrzuceniu i o udzieleniu zamówienia lub, w odpowiednim przypadku, po opublikowaniu 
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. W przypadku zawieszenia wszyscy oferenci są o tym 
informowani w terminie trzech dni roboczych od dnia decyzji o zawieszeniu.  

Po przeprowadzeniu dodatkowych analiz wynikających z zawieszenia procedury 
Parlament Europejski będzie mógł podtrzymać decyzję o udzieleniu zamówienia, zmienić 
ją lub, w odpowiednim przypadku, unieważnić przetarg. Każda nowa decyzja jest 
uzasadniana i podawana do wiadomości drogą pisemną wszystkim rywalizującym 
oferentom. 


