Wieprz, 23.04.2021r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2021
W związku z realizacją projektu „Opracowanie innowacyjnej w skali świata technologii produkcji
hybrydowej deski tarasowej” (nr projektu: POIR.01.01.01-00-1153/19), współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe
realizowane przez przedsiębiorstwa” (konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
nr: 6/1.1.1/2019) oraz obowiązkiem dokonywania zakupów oparciu o najbardziej korzystną
ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i
przejrzystości, DURAJ'S WOOD Sp. z o.o. S.K. składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i
dostawy surowca - zestawu preparatów do odpowiedniego zabezpieczenia, przygotowania i
sklejenia powierzchni aluminium z powierzchnią drewna. Zgodnie ze szczegółowym opisem
w punkcie III niniejszego zapytania ofertowego.
I.

ZAMAWIAJĄCY:
DURAJ’S WOOD SP. Z O.O. SK
ul. Beskidzka 779
Wieprz 34-382, Polska
Poczta: Bystra
F: +48 696 804 063
M: t.duraj@durajswood.com
Website address: http://www.durajswood.com
DURAJ’S WOOD SP. Z O.O. SK w dalszej treści zapytania ofertowego zwane jako Zamawiający,
Spółka.

II. TRYB ZAMÓWIENIA:
II.1. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843z późn. zm.).
II.2. Niniejsze
zamówienie
KONKURENCYJNOŚCI

zostaje

udzielone

w

trybie

ZGODNYM

Z

ZASADĄ

II.3. Niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady uczciwej
konkurencyjności, efektywności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.
II.4. Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako
brak bezstronności i obiektywności.
II.5. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień
obowiązującym u Zamawiającego.
II.6. Regulamin udzielania
Zamawiającego.

zamówień

(dalej:

Regulamin)

dostępny

jest

w

siedzibie

II.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez
podania przyczyn.
II.8. O wprowadzonych w zapytaniu ofertowym zmianach Zamawiający poinformuje Oferentów w
każdy ze sposobów wyszczególnionych jako forma upublicznienia opisana w Regulaminie.
II.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych
informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
II.10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Oferentami, którzy
złożyli oferty spełniające warunki wskazane w treści zapytania.
II.11. W sytuacji dokonania wyboru lub też zamknięcia postepowania bez dokonania wyboru lub też
unieważnienia postepowania Zamawiający niezwłocznie powiadomi Oferentów, którzy złożyli
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oferty oraz upubliczni stosowaną informację w sposób opisany w Regulaminie.
II.12. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia Umowy.
II.13.
W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający nie dopuszcza możliwości
przyjmowania ofert częściowych.
II.14.
W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający nie dopuszcza możliwości
udzielenia zamówień częściowych.
II.15. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego zapytania
ofertowego wraz z załącznikami.
III. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Kod / kody CPV1:
24910000-6 Kleje
44832000-1 Rozpuszczalniki
39831230-7 Środki rozpuszczające tłuszcze
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30 dni licząc od dnia złożenia zamówienia./
Zamawiający dopuszcza zakładanie zamówień w częściach.
Termin realizacji Umowy : do 31.12.2022r. z możliwością wydłużenia uzależnionego od okresu
realizacji projektu.
Przedmiotowe zamówienia są surowce niezbędne do wytworzenia próbek materiałów do testowania
instalacji pilotażowej, która powstanie w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu
badawczo – rozwojowego, którego celem jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac
rozwojowych w zakresie opracowania i zweryfikowania w warunkach rzeczywistych (w obrębie
utworzonej linii demonstracyjnej) unikalnej, innowacyjnej w skali świata technologii i procesu
wytwarzania deski tarasowej z zastosowaniem nowatorskiego rozwiązania- aluminiowych
zatrzasków, które odcinają bezpośredni kontakt wody z warstwą klejową i powodują mechaniczne
odciążenie spoiny klejowej.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Zakup i dostawę zestawu preparatów do odpowiedniego zabezpieczenia, przygotowania i sklejenia
powierzchni aluminium z powierzchnią drewna. Ilość preparatów powinna być wystarczająca do
pokrycia ok. 700 m2 powierzchni aluminium i drewna (z uwzględnieniem start mogących wynikać z
poprawnego użytkowania produktów). Zestaw powinien zawierać następujące składniki:
1. Nierozpuszczalny w wodzie, bezbarwny
aluminium - wymagana ilość: 180,00 [l].

rozcieńczalnik

do

odtłuszczania

powierzchni

2. Przezroczysty, rozpuszczalnikowy promotor adhezji do stosowania na powierzchni aluminium,
z dopuszczalną temperaturą aplikacji w zakresie obejmującym przedział od 10 do 35 oC, oraz
czasem odparowania nie dłuższym niż 2 h - wymagana ilość: 42,00 [l].
3. Bezbarwny, rozpuszczalnikowy podkład do klejenia desek drewnianych, z dopuszczalną
temperaturą aplikacji w zakresie obejmującym przedział od 10 do 35 oC, oraz możliwością
stosowania preparatu na drewnie tekowym - wymagana ilość: 42,00 [l].
4. Substancja wiążąca pod wpływem wilgoci, służąca do poprawienia przyczepności aluminium
przed klejeniem, z dopuszczalną temperaturą aplikacji w zakresie obejmującym przedział od
10 do 35 oC, oraz dopuszczona do aplikowania przy użyciu pędzla - wymagana ilość: 42,00
[l].
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Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie
(WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień
publicznych w zakresie zmiany CPV
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5. Samopoziomujący jednoskładnikowy klej płynny, nadający się do sklejania odpowiednio
przygotowanych warstw aluminium i drewna, z dopuszczalną temperaturą aplikacji w
zakresie obejmującym przedział od 10 do 35 oC, o wytrzymałości na rozciąganie o wartości
ok. 1,0 N/mm2, oraz stałej dopuszczalnej temperaturze użytkowej w zakresie obejmującym
przedział od -25 do 85 oC - wymagana ilość: 660,00 [kg].
Wraz z dostawą na adres Zamawiającego.
Zastosowane zapisy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia znajdują uzasadnienie w konieczności
zapewnienia sprawnego przeprowadzenia przedmiotowego projektu. Wskazane zapisy nie narzucają na
Oferentów obowiązku stosowania wskazanych rozwiązań a informują jedynie o minimalnych
parametrach i standardach. Posługiwanie się pewnymi typami rozwiązań, nie ma charakteru
obligatoryjnego a jedynie przykładowy. Wskazania względem oczekiwanych parametrów technicznych
oraz wskazania dot. określonych typów oraz nazw producenckich mają charakter ogólny, odnoszący się
jedynie do przykładowych wskazań równorzędnych produktów i nie stanowią jedynego akceptowanego
rozwiązania. Na tej podstawie zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
Poniżej wskazane zestawienie surowców i materiałów operacyjnych zostało przygotowane z najwyższą
starannością i jest adekwatne do zakresu zaplanowanych prac badawczych bezpośrednio związanych
z realizacją projektu.
Zamawiający podpisał umowę o dofinansowanie projektu numer: POIR.01.01.01-00-1153/19 oraz w
celu zapewnienia bieżących, terminowych dostaw materiałów operacyjnych niezbędnych do
przeprowadzenia w ramach projektu badań przemysłowych oraz prac rozwojowych Zamawiający
dopuszcza podpisanie umowy ramowej a następnie w ramach niej uruchomienie procedury składania
cyklicznych zamówień na kupno i dostawę surowców i materiałów operacyjnych niezbędnych do
prowadzenia prac badawczo – rozwojowych dla przedmiotowego projektu .
Zamówienia w ramach umowy ramowej będą realizowane w okresie od zawarcia umowy ramowej z
wybranym dostawcą do końca realizacji projektu czyli do 31.12.2022. W przypadku prolongowania
terminu zakończenia projektu, umowa ramowa zostanie wydłużona do czasu faktycznego zakończenia
projektu.
Zakup materiałów operacyjnych jest niezbędny do prawidłowej realizacji Projektu i osiągnięcia
określonych celów w przedmiotowym projekcie. Celem zawarcia umowy ramowej jest zapewnienie
stałych i optymalnych pod względem czasowym i finansowym dostaw surowców i materiałów
operacyjnych. Poniżej przedstawiony katalog surowców i materiałów operacyjnych stanowi potencjalny
przedmiot zamówienia realizowany w ramach umowy ramowej.
W związku ze specyfiką i zakresem prowadzonych prac badawczo – rozwojowych w
projekcie, Zamawiający nie ma technicznej możliwości dookreślenia docelowego
asortymentu materiałów operacyjnych ani też docelowej ilości danego asortymentu. W
związku z powyższym, poniższy katalog nie jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że w
zależności od wyników prac badawczo – rozwojowych może zaistnieć potrzeba dokonania
zamówienia materiału operacyjnego (odpowiadającemu klasyfikacji kodowej) innego niż
wskazany poniżej.
Poniżej wskazane zestawienie surowców i materiałów operacyjnych zostało przygotowane z najwyższą
starannością i jest adekwatne do zakresu zaplanowanych prac badawczych bezpośrednio związanych z
realizacją projektu.
Przygotowując ofertę należy uwzględnić ilości i rodzaju asortymentu jak również wziąć pod
uwagę możliwość przekroczenia ilościowego (20%) w danej kategorii asortymentowej.
Wymagania dotyczące gwarancji: wszystkie preparaty muszą być objęte standardową gwarancją
producenta.
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IV. KRYTERIA OCENY:
1. Cena – waga: 100 pkt.
Prosimy o podanie cen w wartościach netto (niezawierających podatku VAT) oraz w wartościach
brutto.
Punktacja obliczona zostanie jako proporcja ceny najniższej ze złożonych ofert do ceny z oferty
ocenianej w postępowaniu pomnożona przez wagę danego kryterium.
Najkorzystniejszą ofertą, według określonych kryteriów oceny (max. 100 pkt.) zostanie wybrana
oferta zwierające z najniższą cenę2.
2. Zamawiający jako najkorzystniejszą
zsumowanych punktów.

wybierze

ofertę,

która

uzyska

największą

liczbę

3. W przypadku gdy w ramach dokonywania zakupu usług i dostaw niezbędnych do realizacji
Projektu, Zamawiający będzie rozstrzygał pomiędzy kilkoma ofertami najkorzystniejszymi pod
względem gospodarczym, wybierze ofertę korzystniejszą od strony oddziaływania na środowisko
i klimat.
Ocena na podstawie udzielonej odpowiedzi na pytanie: Czy stosują Państwo Zintegrowany
System Zarządzania? (TAK / NIE).
W związku z powyższym Zamawiający prosi o podanie w treści oferty informacji o stosowaniu w
Państwa firmie Zintegrowanego Systemu Zarządzania m.in.: w skład którego wchodzi System
zarządzania środowiskowego ISO 14001. (TAK stosujemy / NIE stosujemy).
W sytuacji niepodania w treści oferty w/w informacji Zamawiający założy, że Zintegrowany
System Zarządzania nie jest stosowany u danego Oferenta.
Brak w treści oferty w/w informacji nie ma wpływu na ocenę kompletności oferty od strony
formalnej i nie powoduje jej odrzucenia.
4. Jeżeli nadal będzie sytuacja równej ilości punktów i Zamawiający nadal będzie rozstrzygał
pomiędzy kilkoma ofertami o równej ilości punktów, Zamawiający ma prawo wezwać Oferentów,
których oferty uzyskały najwyższą końcową ilość punktów o uzupełnienie oferty poprzez podanie
wskazanych przez Zamawiającego informacji dotyczących oddziaływania przedmiotu oferty na
środowisko (np. mniejsza energochłonność, mniejsze zużycie wody, wykorzystanie materiałów
pochodzących z recyclingu etc.).
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia postępowania przez niedokonanie
wyboru oferty.
V.

WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – warunek potwierdzany oświadczeniem,
b. prowadzącą działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia – warunek potwierdzany
oświadczeniem,
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia –
warunek potwierdzany oświadczeniem,
d. nie są w stanie likwidacji ani też nie ogłosili upadłości,
e. nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne,
f. nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
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W przypadku udzielania częściowych zamówień liczba wybranych ofert będzie większa niż jeden.
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gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
oraz wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej;
komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek
organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
2. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni są Oferenci, którzy:
a. nie spełniają warunków wskazanych z V.1 niniejszego zapytania ofertowego,
b. nie wykonali z należytą starannością chociażby jednego z zamówień złożonych uprzednio
przez Zamawiającego,
c. są z Zamawiającym powiązani
potwierdzany oświadczeniem.

osobowo

lub

kapitałowo

zamówienia

–

warunek

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym a Oferentem polegające 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w
linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia powyżej 30 dni liczonych od dnia złożenia
zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.
VI.

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
1. Oferty należy złożyć do dnia 04.05.2021r.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.
4. Oferty należy składać mailem (t.duraj@durajswood.com) lub faxem (+48 696 804 063) lub
pocztą tradycyjną / kurierem / osobiście (adres: ul. Beskidzka 779, 34-382 Wieprz).
5. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na
wskazany w zapytaniu adres mailowy.
6. Oferty, które wpłyną po upływie terminu oraz te, które nie będą posiadały wymaganych
załączników nie będą podlegały ocenie.
7. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.
8. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Tomasz Duraj. Oferent może zwrócić się
do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego
na adres e-mail
(t.duraj@durajswood.com) lub telefonicznie pod nr tel. +48 696 804 063. Zamawiający udzieli
wyjaśnień, jeśli zapytanie wpłynęło do Zamawiającego najpóźniej na 3 dni robocze (dni robocze:
dni od poniedziałku od godz. 8:00 do piątku do godziny 15.30 z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy), przed upływem terminu składania ofert.
9. Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 40 dni od zakończenia
terminu naboru ofert).
10. Ofertę należy przegotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania.
11. Do oferty należy dołączyć:
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a. Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków dotyczących zamówienia określonych
punkcie V.1. i V.2. niniejszego zapytania.
VII. INFORMACJE DODATKOWE:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od wybranego Oferenta zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”.
2. Zabezpieczenie będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy. Jeżeli Oferent będzie jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie będzie
służyło także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.
3. Wysokość zabezpieczenia będzie przedmiotem negocjacji i zostanie zapisana w Umowie.
4. Zamawiający dopuszcza udzielanie płatności zaliczkowych, na warunkach, które zostaną
określone w zawartej Umowie.
5. Zamawiający zastrzega
niniejszego zamówienia.

sobie

możliwość

zmian

warunków

Umowy

zawartej

w

wyniku

Zmiany będą mogły dotyczyć m.in.:
a.

terminu obowiązywania Umowy wynikające m.in. z wydłużenia realizacji projektu

b.

wielkości zamówienia. Zwiększenie wielkości zamówienia nie będzie przekraczało 50%
wartości udzielonego zamówienia określonego w zawartej Umowie.

Z poważaniem,
Zespół Zamawiającego

……………………………………………..……….
(pieczęć firmowa i podpis os. upoważnionej)

ZAŁĄCZNIKI:
1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie warunków z punktu V.1
i z punktu V.2. zapytania ofertowego nr 2/2021 z dnia 23.04.2021r.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2/2021 z dnia 23.04.2021r.

FORMULARZ OFERTOWY
Oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 2/2021 z dnia 23.04.2021r. dotyczące zakupu i
dostawy surowca – zestawu preparatów do odpowiedniego zabezpieczenia, przygotowania i
sklejenia powierzchni aluminium z powierzchnią drewna.
Dane oferenta:
a.
b.
c.
d.
e.

Nazwa: …………………………………………………………………………..
Adres siedziby: ………………………………………………………………
NIP: ……………………………………………………………………………….
REGON: …………………………………………………………………………
Osoba uprawniona do kontaktowania się ze Zleceniodawcą:
imię i nazwisko: ………………………………………………………………
telefon: …………………………………………………………………………..
adres e-mail: ………………………………………………………………….

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia– szczegółowo rozpisanych w zapytaniu ofertowym nr
2/2021 z dnia 23.04.2021r. w następującej cenie:
CENA ZA OFEROWANĄ ILOŚĆ
[PLN]

SŁOWNIE

1. Nierozpuszczalny w wodzie, bezbarwny rozcieńczalnik do odtłuszczania powierzchni
aluminium / OFEROWANA ILOŚĆ: ………………. litrów
WARTOŚĆ NETTO
WARTOŚĆ VAT (……..%)
WARTOŚĆ BRUTTO
2. Przezroczysty, rozpuszczalnikowy promotor adhezji do stosowania na powierzchni
aluminium / OFEROWANA ILOŚĆ: ………………. litrów
WARTOŚĆ NETTO
WARTOŚĆ VAT (……..%)
WARTOŚĆ BRUTTO
3. Bezbarwny, rozpuszczalnikowy podkład do klejenia desek drewnianych / OFEROWANA
ILOŚĆ: ………………. litrów
WARTOŚĆ NETTO
WARTOŚĆ VAT (……..%)
WARTOŚĆ BRUTTO
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4. Substancja wiążąca pod wpływem wilgoci / OFEROWANA ILOŚĆ: ………………. litrów
WARTOŚĆ NETTO
WARTOŚĆ VAT (……..%)
WARTOŚĆ BRUTTO
5. Samopoziomujący jednoskładnikowy klej płynny/ OFEROWANA ILOŚĆ: ………………. kg
WARTOŚĆ NETTO
WARTOŚĆ VAT (……..%)
WARTOŚĆ BRUTTO
SUMA
WARTOŚĆ NETTO
WARTOŚĆ VAT (……..%)
WARTOŚĆ BRUTTO

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
3. Oferta jest ważna 40 dni od zakończenia terminu naboru ofert.
4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: …………………. dni liczonych od dnia złożenia zamówienia.
Poprzez termin realizacji przedmiotu zamówienia rozumie się podpisany przez obie strony protokół
zdawczo - odbiorczy.
5. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku poświadczenia przeze mnie nieprawdy, oferta zostanie
odrzucona.
6.

Czy stosują Państwo Zintegrowany System Zarządzania? TAK / NIE (wybrać właściwe).

7. Oświadczam, że przystępując do postępowania w sytuacji wybrania naszej oferty
wyrażamy zgodę na przekazanie informacji nt. faktu wyboru naszej firmy (wyniku
postępowania w tym informacji o oferowanej cenie wykonania przedmiotu zamówienia,
jak również nazwy naszej Spółki z jej pełnym adresem) do wiadomości publicznej w tym
opublikować na bazie konkurencyjności.
8. Oświadczam, iż oferta spełnia wymagania dotyczące gwarancji opisane w treści Zapytania
ofertowego.
ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY:
1. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków z punktu V.1 zapytania ofertowego nr
2/2021 z dnia 23.04.2021r.
2. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków z punktu V.2 zapytania ofertowego nr
2/2021 z dnia 23.04.2021r.

………………………..…...., dn. …………

....................................................
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO FORMULARZA OFERTOWEGO
DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2021 Z 23.04.2021R.
[zakup i dostawy zestawu preparatów do odpowiedniego zabezpieczenia, przygotowania i
sklejenia powierzchni aluminium z powierzchnią drewna]

OŚWIADCZENIE
POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW
Z PUNKTU V.1. ZAPYTANIA
Oświadczam, że Oferent ………………………………………………………………………………………..……………………. (nazwa i
adres siedziby) spełnia poniższe warunki:
1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Prowadzi działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Nie jest w stanie likwidacji ani też nie ogłosił upadłości.
6. Nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
7. Nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
Oraz wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz
spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby
prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych.

…………………………………………………….
Miejsce i data

……………………………………………………
Imię, nazwisko, podpis, pieczątka*

* Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu
Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTOWEGO
DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2021 Z 23.04.2021R.
[zakup i dostawy zestawu preparatów do odpowiedniego zabezpieczenia, przygotowania i
sklejenia powierzchni aluminium z powierzchnią drewna]

OŚWIADCZENIE
POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW
Z PUNKTU V.2. ZAPYTANIA
OŚWIADCZENIE
O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM

Ja, niżej podpisany oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy
……………………………………………………………………………………….……………………. (nazwa i adres siedziby) a
Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe 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 Oferenta a Oferentem, 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

…………………………………………………….
Miejsce i data

……………………………………………………
Imię, nazwisko, podpis, pieczątka*

* Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu
Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu
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