Wieprz, dnia 03.11.2020r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2020

W związku z realizacją projektu „Opracowanie innowacyjnej w skali świata technologii produkcji
hybrydowej deski tarasowej” (nr umowy o dofinansowanie: 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, Spółka Duraj’s Wood składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu 1 sztuki
stacjonarnego sprzętu komputerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Szczegółowy opis przedmiotu szacowania znajduje się w pkt. 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 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z 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.
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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
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 dopuszcza / nie dopuszcza
możliwości przyjmowania ofert częściowych.
II.14. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający dopuszcza / 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:
Przedmiotem zamówienia jest zakup 1 sztuki fabrycznie nowego komputera stacjonarnego
złożonego z poniższych podzespołów, wraz z dostarczeniem pod adres Zamawiającego, złożeniem
wszystkich podzespołów w całość, uruchomieniem i przeprowadzeniem testów wydajnościowych.
Wszystkie podzespoły muszą być fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.
30200000-1
30213000-5
30214000-2
30236000-2
48000000-8

Urządzenia komputerowe
Komputery osobiste
Stacje robocze
Różny sprzęt komputerowy
Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Komputer zostanie wykorzystany do zaplanowanych w ramach projektu badań w szczególności w
zakresie tworzenia projektów maszyn stanowiących części poszczególnych elementów linii
technologicznej, wizualizacji tych projektów i wykonywania badań obciążeniowych z użyciem
oprogramowania specjalistycznego, m.in. Solid Works, AutoCAD, Autodesk Inventor.
Termin wykonania zamówienia do 3 miesiące od podpisania umowy z wybranym
oferentem..
Poprzez Termin wykonania przedmiotu zamówienia rozumie się podpisany przez obie
strony protokół odbioru komputera wraz z pełnym oprzyrządowaniem opisanym w
niniejszym zapytaniu. Podpisanie protokołu nastąpi po złożeniu wszystkich podzespołów
komputera stacjonarnego w całość i jego uruchomieniu.
Szczegółowe dane techniczne dot. procesora – 1 sztuka:
• Liczba rdzeni: 24
• Liczba wątków: 48
• Częstotliwość taktowania procesora [GHz]: 3,8
• Częstotliwość maksymalna Turbo [GHz]: 4,5

1

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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• Pamięć podręczna: 128
• TDP: 280 W

Szczegółowe dane techniczne dot. płyty głównej – 1 sztuka:
• Częstotliwość pracy pamięci RAM [MHz]: 2133, 2400, 2666, 2800, 2933, 3000, 3200, 3466,
3600, 3733, 3866, 4000, 4266, 4400, 4600, 4666
• Rodzaj pamięci: DDR4
• Maksymalna wielkość pamięci: 256 GB

Szczegółowe dane techniczne dot. pamięci komputera stacjonarnego – 1 sztuka:
• Rodzaj pamięci: DDR4
• Pojemność całkowita: 64 GB (4x16 GB)
• Pojemność kości:16 GB
• Liczba modułów: 4
• Taktowanie: 3200 MHz

Szczegółowe dane techniczne dot. zasilacza – 1 sztuka:
• Moc [W]: 1200 W
• Układ PFC: Aktywny
• Sprawność: 92%
• Typ chłodzenia: Aktywne - wentylator
• Modularne okablowanie: W pełni modularne

Szczegółowe dane techniczne dot. obudowy – 1 komplet:
• Podświetlenie: Nie
• Okno: Tak
• Wyciszona: Nie
• Maksymalna długość karty graficznej [cm]: 47.2
• Maksymalna wysokość układu chłodzenia CPU [cm]: 18.5
• Liczba wejść: usb 3.0: 2 szt.; USB Typ-C: 1szt.; USB TurboCharging: 1 szt.
• Złącze słuchawkowe/głośnikowe: Tak
• Sloty rozszerzeń: 8 szt.

Szczegółowe dane techniczne dot. chłodzenia wodnego – 1 komplet:
• Ilość wentylatorów: 3 szt.
• Średnica wentylatora [mm]: 120
• Prędkość obrotowa [obr./min.]: 2000
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Szczegółowe dane techniczne dot. dysku SSD – 4 sztuki:
• Pojemność (jednej sztuki): 500 GB
• Prędkość odczytu (maksymalna): 4950 MB/s
• Prędkość zapisu (maksymalna): 2500 MB/s
• Odczyt losowy: 420,000 IOPS
• Zapis losowy: 550,000 IOPS
• Niezawodność MTBF: 1 700 000 godz.
• Radiator: Tak

Szczegółowe dane techniczne dot. karty graficznej – 1 sztuka:
• Pamięć: 10 GB
• Rodzaj pamięci: GDDR6X
• Szyna pamięci: 320-bit
• Taktowanie pamięci: 19000 MHz
• Typ chłodzenia: Aktywne
• Rodzaje wyjść:
• HDMI - 2 szt.
• DisplayPort - 3 szt.
• Złącze zasilania: 2x 8-pin
• Rekomendowana moc zasilacza: 750 W

Szczegółowe dane dot. systemu operacyjnego – 1 komplet:
• Architektura:32-bitowa/64-bitowa
• Liczba użytkowników: 1

Szczegółowe dane dot. Monitora – 1 sztuka:
• Przekątna ekranu: 31.5"
• Rozdzielczość: 3840 × 2160 (UHD 4K)
• Format: 16:9
• Ekran: Płaski
• Powłoka matrycy: Matowa
• Typ matrycy: VA
• Rodzaj podświetlenia: WLED
• Czas reakcji: 4 ms
• Częstotliwość odświeżania: 60 Hz
4

• Jasność: 270 cd/m2
• Kontrast statyczny: 3000:1
• Liczba wyświetlanych kolorów: 1070 mln

Szczegółowe dane techniczne dot. myszki 3D – 1 sztuka:
• Czujnik: Czujnik wykorzystujący sześć stopni swobody ruchu (6DoF)
• Interfejs: USB
• WiFi, 2.4GHz

Wymagania dotyczące gwarancji i serwisu:
a)

Gwarancja min. 12 miesięcy - dla każdego podzespołu zgodna z długością gwarancji
producenta,

b)

bezpłatny przegląd serwisowy, co najmniej jeden raz w roku w okresie gwarancji,
z wymianą elementów eksploatacyjnych wymaganych przez producenta,

c)

czas reakcji na zgłoszenie serwisowe – max 24 godzin liczonych od momentu zgłoszenia
usterki. Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe dłuższy niż 24 godzin będzie skutkowało
odrzuceniem oferty a tym samym nie dopuszczeniem jej do etapu oceny.

IV. KRYTERIA OCENY:
IV.1.

Cena realizacji przedmiotu zamówienia.
Waga: 100 %.
Kryterium – cena 100%

Zamawiający przy obliczaniu kryterium będzie brał pod uwagę cenę netto w walucie PLN
za wykonanie przedmiotu zamówienia.
1. Prosimy o podanie cen w wartościach netto (niezawierających podatku VAT) oraz
w wartościach brutto.
2. Cena powinna zostać podana w walucie PLN.
3. Określenie ceny w innej walucie skutkować będzie przeliczeniem ceny przez
Zamawiającego do waluty PLN przy zastosowaniu tabel kursowych (tabela A - Kursy
średnie walut obcych) Narodowego Banku Polskiego z dnia określonego w pkt VII.1
(końcowy termin składania ofert).
4. W przypadku przeprowadzenia negocjacji z Oferentami i składania przez nich
ostatecznych ofert, przeliczenie przez Zamawiającego do waluty PLN. dokonane zostanie
przy zastosowaniu tabel kursowych (tabela A - Kursy średnie walut obcych) Narodowego
Banku Polskiego z dnia określonego w pkt. 3 powyżej.
W ofercie należy podać ostateczną cenę kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia
z należytą starannością czynności wymienionych w przedmiocie zamówienia z
uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania niezbędnych do
realizacji zamówienia i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną
cenę.
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Ceny te muszą zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,
m.in.:
1. wartość robót określonych w przedmiocie zamówienia,
2. podatek VAT,
3. wszystkie zastosowane materiały i urządzenia,
4. koszty pracy ludzi i sprzętu,
5. koszty transportu,
6. koszty zabezpieczenia terenu,
7. wszystkie podatki i opłaty,
8. koszty obsługi geodezyjnej budowy
9. koszty ubezpieczeń,
10. koszty załadunków i wyładunków,
11. wszelkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem zamówienia,
12. wszelkie opłaty i odszkodowania za szkody, koszty oraz straty wynikłe w związku
z realizacją zamówienia.

Następnie oferent od tych kwot odejmuje wszelkie zniżki i bonifikaty i oblicza cenę za
wykonanie przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę zamieszcza w ofercie. Cena ta
będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej
oferty.
Oferowana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty.

W przypadku gdy w ramach dokonywania zakupu usług i dostaw niezbędnych do realizacji
Projektu, Zamawiający będzie rozstrzygał pomiędzy kilkoma ofertami o jednakowej cenie,
wybierze ofertę korzystniejszą od strony oddziaływania na środowisko i klimat (np.
mniejsza
energochłonność,
mniejsze
zużycie
wody,
wykorzystanie
materiałów
pochodzących z recyclingu etc.).
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 nie podania 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.
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.).
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Zamawiający zastrzega sobie
niedokonanie wyboru oferty.

V.

prawo

do

nierozstrzygnięcia

postępowania

przez

WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:
V.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 - warunek potwierdzany
oświadczeniem,
e. nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne - warunek potwierdzany oświadczeniem,
f. nie zostali prawomocnie skazani 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.
V.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:
-

VI.

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.

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
VI.1.

Oferty należy złożyć do dnia 13.11.2020r. r. do godz. 15:00

VI.2.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

VI.3.

Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

VI.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).

VI.5.

Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu
na wskazany w zapytaniu adres mailowy.
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VI.6.

Oferty, które wpłyną po upływie terminu oraz te, które nie będą posiadały wymaganych
załączników nie będą podlegały ocenie.

VI.7.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.

VI.8.

Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na w/w adres e-mail lub
telefonicznie pod nr tel. +48 696 804 063 do dnia 05.11.2020 Osobą uprawnioną do
kontaktu z Wykonawcami jest: Tomasz Duraj.

VI.9. Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 60 dni od dnia jej
złożenia).
VI.10. Ofertę należy przegotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania.
VI.11. Do oferty należy dołączyć:
a. Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków dotyczących zamówienia określonych
punkcie V.1. i V.2. niniejszego zapytania.
VII. INFORMACJE DODATKOWE:
VII.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od wybranego Oferenta zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”.
VII.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.
VII.3. Wysokość zabezpieczenia będzie przedmiotem negocjacji i zostanie zapisana w Umowie.
VII.5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian warunków Umowy zawartej w wyniku
niniejszego zamówienia.
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 3/2020 z dnia 03.11.2020r.,
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2/2020 z dnia 3.11.2020r.
FORMULARZ OFERTOWY
Oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 2/2020 z dnia 3.11.2020r.dotyczące zakupu 1
sztuki stacjonarnego sprzętu komputerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
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 (tj. zakupu 1 sztuki
stacjonarnego sprzętu
komputerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – szczegółowo rozpisanych w zapytaniu
ofertowym nr 2/2020 z dnia 3.11.2020r.) w następującej cenie:
CENA
REALIZACJI
PEŁNEGO
PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA

SŁOWNIE

WARTOŚĆ NETTO
WARTOŚĆ VAT (23 %)
WARTOŚĆ BRUTTO
2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
3. Oferta jest ważna 60 dni od dnia jej złożenia
4. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku poświadczenia przeze mnie nieprawdy, oferta zostanie
odrzucona.
5. 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.
6. Oświadczam, iż oferta spełnia następujące wymagania dotyczące gwarancji i serwisu:
a) Gwarancja min. 12 miesięcy - dla każdego podzespołu zgodna z długością gwarancji
producenta,
b) bezpłatny przegląd serwisowy, co najmniej jeden raz w roku w okresie gwarancji,
z wymianą elementów eksploatacyjnych wymaganych przez producenta,
c) czas reakcji na zgłoszenie serwisowe – max 24 godzin liczonych od momentu zgłoszenia
usterki. Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe dłuższy niż 24 godzin będzie skutkowało
odrzuceniem oferty a tym samym nie dopuszczeniem jej do etapu oceny.
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ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY:
1. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków z punktu V.1 zapytania ofertowego nr
2/2020 z dnia 3.11.2020r.,
2. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków z punktu V.2 zapytania ofertowego nr
2/2020 z dnia 3.11.2020r.
………………………..…...., dn. …………

....................................................
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

10

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO FORMULARZA OFERTOWEGO
DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2020 Z DNIA 3.11.2020

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 2/2020 Z DNIA 03.11.2020R.

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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