Poniższe wymagania oraz informacje dodatkowe nie stanowią katalogu zamkniętego.
Dostawcy muszą spełnić wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w
poszczególnych zapytaniach ofertowych, załączonych do nich specyfikacjach i innych
załącznikach.
I.

Wymagania dla dostawcy:
O realizację zamówień mogą ubiegać się dostawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,
a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i jego odpowiedniego
nadzorowania.
2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
3. Złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami,
załącznikami oraz zaświadczeniami.
4. Odpowiadają za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi
określonymi dla przedmiotu zamówienia.
5. Zobowiążą się do wykonywania prac/usług zgodnie z wymaganiami w zakresie BHP
zgodnie z obowiązującym prawem.
6. Środowiskowe wymagania dla dostawców Asseco Poland S.A.: Asseco Poland S.A.
współpracuje wyłącznie z dostawcami, którzy prowadzą działalność zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego w odniesieniu do ochrony
środowiska, a w szczególności posiadają wymagane prawem zezwolenia i rejestracje
właściwe do zakresu prowadzonej przez siebie działalności, w tym są zarejestrowani
w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO) w
wymaganym zakresie.

II.

Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający nie pokrywa żadnych kosztów związanych z przygotowaniem i
przesłaniem oferty.
2. Zamawiający zastrzega prawo do nie rozstrzygania wyboru oferty, bez podania
przyczyn, na każdym z etapów postępowania.
3. Zamawiający zastrzega prawo, aż do upływu terminu składania ofert, do
wprowadzania zmian w zapytaniu ofertowym, o których zobowiązuje się zawiadomić
Oferentów, którzy potwierdzą uczestnictwo w zapytaniu ofertowym.
4. Zamawiający zastrzega prawo do przyjęcia całości lub dowolnej części oferty.
5. Zamawiający zastrzega prawo do prowadzenia negocjacji z Oferentami.
6. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Asseco Poland
S.A.
7. Odpowiedzi do pytań otrzymają wszyscy uczestnicy zapytania ofertowego.

Klauzula informacyjna
Asseco Poland S.A. oświadcza, że kwestie przetwarzania danych osobowych reguluje
Polityka Prywatności dostępna pod adresem https://pl.asseco.com/politykaprywatnosci/
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