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KLAUZULA POUFNOSCI:  BOŚ Wewnętrzne 

                                                                                           Warszawa, dnia 10 maj 2022 r. 

Bank Ochrony Środowiska S.A. 

Biuro Zakupów 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

RFP (REQUEST FOR PROPOSAL) 

Niniejszy dokument (zwany dalej „RFP”) jest własnością BOŚ S.A. w Warszawie i nie może 

być kopiowany oraz w jakikolwiek sposób rozpowszechniany bez zgody właściciela. 

Dokument został opracowany do użytku wewnętrznego i może być wykorzystywany tylko 

na użytek procedury wyboru oferty. 

 

I. PRZEDMIOT RFP 

1. Bank Ochrony Środowiska S.A. (zwany dalej „Bankiem”) z siedzibą w Warszawie,  

ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa, zaprasza do złożenia oferty na „ Świadczenie Usług 

Informatycznych na podstawie umowy  ramowej” 

2. Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów ramowych na świadczenie 

specjalistycznych usług w zakresie związanym z wytwarzaniem oprogramowania, 

administracji, prac analitycznych przez Wykonawcę adekwatnych do zgłoszonych przez 

Bank zleceń, zgodnie z wymogami zawartymi w projektach umów, stanowiących 

załącznik nr.2 do RFP. 

3. Oferent oświadcza, że posiada potencjał ekonomiczny i techniczny niezbędny  

do realizacji przedmiotu umowy. 

4. Formularze Cenowe stanowi Załącznik nr 1 do RFP  

5. Projekty  Umów stanową Załącznik nr 2 do RFP 

6. Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ESG Załącznik nr 3 do RFP 

II. WYMAGANIA WOBEC OFERTY 

1. Oferta oraz wszelka dokumentacja złożona w toku postępowania powinna być 

sporządzona w języku polskim.  

2. Oferta powinna zawierać spis treści, a wszystkie strony oferty wraz z załącznikami 

powinny być ponumerowane w sposób ciągły oraz podpisane przez osoby uprawnione 

do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta na podstawie załączonego do oferty 

odpisu z KRS lub pełnomocnictwa. 

3. Oferta wraz z załącznikami zabezpieczona hasłem  powinna zostać przesłana do dnia   

24.05.2022 r. do godz. 12:00 w wersji elektronicznej w formacie pdf na adres 

oferty@bosbank.pl oraz krzysztof.stolarczyk@bosbank.pl  

4. Hasło do oferty winno być przesłane w tym samym dniu po godzinie 12:00 na w/w 

adresy. 
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III. MODYFIKACJA WARUNKÓW RFP 

1. Bank zastrzega sobie możliwość modyfikacji treści RFP w trakcie dalszego 

postępowania ofertowego. 

2. Wprowadzone do RFP modyfikacje zostaną przekazane oferentom. Będą one wiążące 

przy składaniu ofert. 

3. Jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia zmian w ofercie wynikających z 

modyfikacji RFP, Zamawiający wydłuży termin do złożenia oferty, zawiadamiając o tym 

wszystkich oferentów, którym przekazano RFP. 

IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy: 

1) Złożą ofertę zgodnie z RFP 

2. Bank może pominąć złożoną ofertę, jeżeli oferent: 

1) zaoferował niejednoznaczne warunki realizacji przedmiotu postępowania pod 

względem jakościowym, terminowym lub cenowym lub zdaniem Banku oferta 

przekracza możliwości organizacyjne lub wykonawcze oferenta; 

2) złożył ofertę nieodpowiadającą warunkom formalnym i/lub merytorycznym 

określonym w RFP; 

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej uniemożliwiającej, zdaniem Banku, rzetelne 

wykonanie przedmiotu postępowania lub niesie ryzyko braku ciągłości obsługi Banku. 

3. Bank Ochrony Środowiska S.A. zastrzega, że jedynym sposobem przyjęcia oferty 

i dokonanie zakupu jest złożenie przez Bank zamówienia. Żadna informacja czy 

deklaracja ze strony Banku na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania 

ofertowego nie stanowi obietnicy lub zobowiązania do złożenia zamówienia. 

V. ELEMENTY SKŁADOWE OFERTY 

1. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 

1) formularz cenowy - zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do RFP;  

2) aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (np. KRS), wystawiony  

nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem go w Banku; 

3) imienne pełnomocnictwo do działania w imieniu oferenta osób podpisujących 

ofertę, o ile upoważnienie do działania w imieniu oferenta nie wynika z przepisów 

prawa lub innych dokumentów; 

4) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami postępowania ofertowego 

zawartymi w RFP i akceptuje te warunki, w tym projektem umowy; 

5) oświadczenie, że oferent w ciągu ostatnich trzech lat wywiązał się z zobowiązań 

wynikających z udzielonych mu zamówień; 

6) oferent oświadcza, że posiada potencjał ekonomiczny i techniczny niezbędny  

do wykonania przedmiotu umowy. 
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7) oświadczenie, że oferent będzie związany ofertą do dnia 30 dni od terminu złożenia 

oferty 

8) oświadczenie o przestrzeganiu „Standardów postępowania dla dostawców Banku 

Ochrony Środowiska S.A.” 

 
2. Wszystkie załączniki do oferty pochodzące od osób trzecich muszą być złożone w 

formie skanów oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem 

przez osoby (osobę) uprawnione(ą) do podpisania oferty, z dopiskiem „za zgodność z 

oryginałem”.    

3. Prosimy również o wskazanie osoby w Państwa firmie, z którą Bank będzie się 

kontaktował w sprawie oferty oraz we wszelkich innych sprawach organizacyjnych. 

Prosimy o podanie następujących danych tej osoby: 

• imię i nazwisko, 

• stanowisko służbowe, 

• telefon kontaktowy, 

• email. 

VI. ZASADY POSTĘPOWANIA 

1. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, jak 

również związane z udziałem w postępowaniu, a Bank nie będzie w żadnym razie 

zobowiązany do zwrotu tych kosztów, bez względu na przebieg postępowania 

ofertowego i jego wynik. 

2. Oferenci mogą składać pytania związane z RFP w formie elektronicznej dotyczące 

postępowania na adresy: krzysztof.stolarczyk@bosbank.pl; oferty@bosbank.pl 

w terminie do  4 dni od dnia publikacji na stronie internetowej Banku. Bank przekaże 

jedną zbiorczą odpowiedź na złożone pytania do wszystkich oferentów, w tym do tych, 

którzy nie zgłosili pytań. 

3. Oferenci zobowiązani są bezwzględnie do nieudostępniania osobom trzecim wszelkich 

informacji zawartych w RFP oraz uzyskanych w toku dalszego postępowania bez 

pisemnej zgody Banku. Oferenci zobowiązani są do wykorzystywania powyższych 

informacji wyłącznie dla należytego wykonania czynności związanych z postępowaniem 

ofertowym. Oferenci nie mogą w szczególności udostępniać RFP osobom trzecim  

w celu wzięcia przez nie udziału w postępowaniu.  

4. Bank zastrzega sobie prawo zakończenia procedury wyboru bez wyboru którejkolwiek 

oferty bez podania przyczyn, a także możliwość rozpoczęcia nowej procedury wyboru  

dla wybranych oferentów lub prowadzenia dodatkowych negocjacji z niektórymi 

oferentami i z tego tytułu nie przysługuje oferentom jakiekolwiek roszczenie przeciwko 

Bankowi. 

5. Bank może zwrócić się do oferenta z prośbą o uzupełnienie lub modyfikację oferty. 

mailto:krzysztof.stolarczyk@bosbank.pl
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6. Oferent może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że pisemne 

zawiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty Bank otrzyma przed upływem terminu 

wyznaczonego na składanie ofert. 

7. Po złożeniu ofert dokonana będzie ich ocena. W przypadkach, gdy dla zrozumienia  

lub oceny nadesłanej oferty konieczne będą dodatkowe wyjaśnienia, Bank będzie 

kontaktował się z oferentem. Bank przewiduje w szczególności możliwość zaproszenia 

przedstawicieli oferenta na spotkania w siedzibie Banku w celu osobistej prezentacji 

oferty. 

8. Postępowanie jest zgodne z przepisami kodeksu cywilnego oraz wewnętrznymi 

regulacjami Banku. Do postępowania nie ma zastosowania prawo zamówień 

publicznych. 

9. Z oferentami Bank przeprowadzi negocjacje. Sposób i zakres prowadzenia negocjacji 

będzie uzależniony od etapu postępowania. 

10. Ze strony Banku za kontakt z oferentami odpowiada: 

• Krzysztof Stolarczyk, tel. 515 111 268, email: krzysztof.stolarczyk@bosbank.pl   

• Karol Gajewski, tel. 515 111 587, email: karol.gajewski@bosbank.pl  

 

Lista załączników 

Załącznik nr 1  – Formularz cenowy 

Załącznik nr 2 – Projekty Umów 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przestrzeganiu „Standardów postępowania dla dostawców   
                               Banku Ochrony Środowiska S.A.” 
 

 

 

 

                                                                                                                                                      

                                                                                              Dariusz Kaźmierczyk 
                                                                                                             /----/ 
                                                                                             Dyrektor Biura Zakupów 
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Załącznik nr 3 Standardy postępowania dla dostawców 
 

Standardy postępowania dla dostawców Banku Ochrony Środowiska S.A. 
  
Przestrzeganie prawa 
Bank Ochrony Środowiska S.A. (zwany dalej Bankiem) przestrzega wszelkich 
obowiązujących przepisów prawa we wszystkich miejscach, w których prowadzi swoją 
działalność i tego samego oczekuje od swoich dostawców. Wraz z przestrzeganiem prawa, 
Bank oczekuje od dostawcy postępowania zgodnego z wysokimi standardami etyki 
biznesowej. 
Zakaz korupcji i łapówkarstwa 
Bank stosuje politykę zerowej tolerancji w odniesieniu do nieetycznego zachowania  
w biznesie, takiego jak przekupstwo i korupcja. Od dostawców oczekuje nieuczestniczenia 
i nietolerowania jakichkolwiek form powyższych zachowań.  
Prawa człowieka 
Każdy dostawca Banku musi szanować godność, prywatność i prawa każdego człowieka. 
Dostawca nie powinien zmuszać jakiejkolwiek osoby do pracy wbrew jej woli. Ponadto 
dostawca jest zobligowany do przestrzegania uznanych międzynarodowo praw człowieka. 
Przestrzeganie podstawowych praw pracowniczych 
Dostawca Banku zobowiązuje się przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa pracy w stosunku do swoich pracowników, w tym przepisów dotyczących płacy 
minimalnej umożliwiającej utrzymanie oraz maksymalnego dopuszczalnego czasu pracy, a 
także respektować godność osobistą i prywatność pracownika. W szczególności dostawca 
musi powstrzymać się od dyskryminacji w zakresie zatrudnienia ze względu na płeć, wiek, 
pochodzenie etniczne, narodowość, religię, niepełnosprawność.  
Zakaz pracy przymusowej 
Dostawca Banku nie może w żaden sposób osiągać korzyści z pracy przymusowej, ani jej 
tolerować oraz stosować kar cielesnych lub innych niedozwolonych praktyk 
dyscyplinarnych w stosunku do swoich pracowników. Dostawca Banku nie ma prawa 
zmuszać do pracy, ani wywierać nacisku w tym zakresie. Dostawca zobowiązany jest 
również do przeciwdziałania i niedopuszczania stosowania przymusu, gróźb, obelg, jak 
również wyzysku. 
Zakaz pracy dzieci 
Dostawca Banku zobowiązuje się na każdym z etapów swoich działań do przestrzegania 
obowiązujących przepisów dotyczących ograniczeń i warunków zatrudniania 
młodocianych. 
Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników 
Dostawca Banku powinien zapewniać wszystkim pracownikom miejsca pracy zgodne  
z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Dostawca Banku 
powinien przestrzegać obowiązujących go norm i przepisów związanych bezpieczeństwem 
i higieną pracy oraz zapobieganiem wypadkom i chorobom zawodowym. Dostawca Banku 
zobowiązany jest zapewnić pracownikom niezbędny poziom wiedzy z zakresu BHP. 
Ochrona środowiska 
Dostawca Banku dąży do minimalizowania obciążenia środowiska w ramach prowadzonej 
przez siebie działalności i podejmuje działania zmierzające do jego ochrony. Dostawca 
zobowiązany jest działać zgodnie ze stosownymi przepisami prawa i międzynarodowymi 
normami dotyczącymi ochrony środowiska. Dostawca powinien podejmować działania w 
celu minimalizowania zanieczyszczeń środowiska i stałego wprowadzania usprawnień w 
jego ochronie, w szczególności: wykorzystywać zasoby w sposób wydajny, zmniejszać 
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oddziaływanie na bioróżnorodność i zmianę klimatu oraz stosować energooszczędne 
technologie. 
Wolność zrzeszania się 
Dostawca Banku zapewnia swoim pracownikom prawo do zrzeszania się w legalnych 
organizacjach. Uczciwe relacje u dostawcy są podstawą do dialogu pomiędzy jego 
pracownikami a kadrą zarządzającą dostawcy. 
Uczciwa konkurencja 
Dostawca Banku zobowiązany jest postępować zgodnie z krajowym i międzynarodowym 
prawem konkurencji oraz nie uczestniczyć wspólnie z konkurentami w zmowach 
cenowych, podziałach rynków lub klientów. Dostawca zobowiązany jest zachować w 
poufności wszelkie informacje dotyczące Banku, które nie byłyby wcześniej podane do 
publicznej wiadomości. Dostawca zobowiązany jest do poszanowania własności 
intelektualnej Banku. 
Nabywanie towarów i usług przez dostawcę 
Dostawca Banku powinien nabywać towary i usługi w sposób odpowiedzialny. Łańcuch 
dostaw powinien zapewniać przestrzeganie postanowień niniejszych Standardów w 
możliwie najszerszym stopniu. 
Działania kontrolne 
W celu weryfikacji przestrzegania postanowień Standardów, Bank zastrzega sobie prawo 
do przeprowadzania, samodzielnie lub z pomocą niezależnego audytora, audytu u 
dostawcy na własny koszt i po odpowiednim powiadomieniu dostawcy, lub zwrócenia się 
do dostawcy o przekazanie oświadczenia potwierdzającego przestrzeganie przez niego 
kryteriów ESG. W przypadku negatywnych wyników powyższych działań, dostawca będzie 
zobowiązany do ustalenia z Bankiem właściwego planu naprawczego. Niewykonanie planu 
naprawczego może spowodować ograniczenie, zawieszenie lub zakończenie współpracy 
Banku z danym dostawcą, stosownie do postanowień umowy zawartej pomiędzy Bankiem 
a dostawcą. 
Uczciwość podatkowa 
Dostawca Banku zobowiązany jest do odprowadzania wszelkich należnych podatków 
związanych z transakcjami realizowanymi na rzecz Banku, w tym w szczególności podatku 
od towarów i usług (VAT). Dostawca zobowiązany jest do rzetelnego i zgodnego z 
przepisami prawa podatkowego wystawiania faktur na rzecz Banku. Dostawca powinien 
nabywać towary i usługi od podmiotów gwarantujących, że podatek VAT zostanie wykazany 
na fakturach i odprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 
Postanowienia końcowe 
Dostawca Banku zobowiązany jest informować Bank o wszelkich przypadkach 
nieprzestrzegania postanowień niniejszych Standardów przez swoich pracowników oraz 
przez pracowników swoich podwykonawców, jeśli posługuje się nimi przy realizacji umowy 
zawartej z Bankiem. 

 
 


