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Nr sprawy: nr CKZiU/1/2018/EFS 
 

 

Zapytanie ofertowe nr CKZiU/1/2018/EFS 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64 zaprasza do  

złożenia ofert na dostawę zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków    w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w zakresie zakupu i dostawy odzieży roboczej/stroju 

służbowego wraz z obuwiem dla uczniów CKZiU biorących udział w projekcie „Edukacja krokiem do 

sukcesu zawodowego” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014 – 2020,  Nr i nazwa Osi priorytetowej: XI Wzmocnienie potencjału 

edukacyjnego,  Nr i nazwa Działania dla Osi Priorytetowej: XI.11.2 Dostosowanie oferty kształcenia 

zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Nr i Nazwa 

Poddziałania: XI.11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego (dalej: 

Projekt). 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE  

Krótki opis Projektu:  

Celem projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia absolwentów placówek kształcenia 

zawodowego poprzez poprawę jakości procesu kształcenia i dostosowanie oferty edukacyjnej CKZiU  

w Sosnowcu do potrzeb rynku pracy, w tym doskonalenie umiejętności i podnoszenie kompetencji 

nauczycieli przedmiotów zawodowych. 

Grupa docelowa (uczestnicy Projektu):  

Grupę docelową stanowią uczniowie klas II, III i IV technikum oraz klas II i III zasadniczej szkoły 

zawodowej (180) oraz 14 nauczycieli CKZIU.  

Czas trwania Projektu: wrzesień 2017 r. – listopad 2019 r.  

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Eurokreator S.C. Rafał Kunaszyk, Anna Kunaszyk, z siedzibą 

w Krakowie. 
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2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o rozeznanie rynku zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

Przedmiot zamówienia jest warunkiem niezbędnym do realizacji „Edukacja krokiem do sukcesu 

zawodowego” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014 – 2020 w formie zatwierdzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Śląskiego.  

3. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIĄCEGO  

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64,                           

41-200 Sosnowiec  

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

I. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odzieży roboczej/stroju służbowego wraz                           

z obuwiem dla uczniów/uczennic Technikum Nr 3 Gastronomiczno-Hotelarskiego w Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Grota Roweckiego 64, biorących udział                  

w stażach zawodowych w ramach projektu  „Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego”.  

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

1. Zakres zamówienia obejmuje zakup i dostawę: 

a) 40 kompletów odzieży roboczej/stroju służbowego wraz z obuwiem dla 40 

uczniów/uczennic odbywających staż w zawodzie  technik żywienia i usług 

gastronomicznych, tj. bluza kucharska, bluza na zmianę, spodnie robocze, zapaska,  

zapaska na zmianę, czapka, koszulki jako bielizna pod bluzę (2 sztuki), buty robocze 

antypoślizgowe;  

b) 10 kompletów odzieży roboczej/stroju służbowego dla 10 uczniów/uczennic 

odbywających staż w zawodzie  kelner:  fartuch kelnerski, koszula biała, koszula na 

zmianę, krawat, kamizelka kelnerska, spodnie garniturowe/spódnica, buty wizytowe 

antypoślizgowe;  

c) 10 kompletów odzieży roboczej/stroju służbowego dla 10 uczniów/uczennic 

odbywających staż w zawodzie  technik hotelarstwa: koszula biała, koszula na zmianę,                       

krawat, kamizelka, spodnie garniturowe/spódnica, , buty wizytowe antypoślizgowe.   

2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, dobrej jakości, kompletny, wolny od wad 

materiałowych i projektowych, wykonany w sposób staranny, odporny na zniszczenia, gotowy 
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do użytku, zgodny z charakterystyką przedmiotu zamówienia zawartą w Załączniku nr 1 do 

zapytania ofertowego. 

3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia transportem na własny koszt w dni robocze pod 

adres Zamawiającego. 

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na przedmiot zamówienia udzielił co najmniej 12 

miesięcznej gwarancji licząc od dnia dostarczenia asortymentu. 

5. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

I. Termin wykonania zamówienia:  

- I tura - do 30 czerwca 2018r. (połowa zamówienia) 

- II tura - do 30 czerwca 2019r. (połowa zamówienia) 

 

II. Miejsce realizacji zamówienia: miejsce dostawy : Centrum Kształcenia Zawodowego                                       

i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64,  41-200 Sosnowiec. 

 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA 

TYCH WARUNKÓW  

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

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 

Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia.  

(Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego). 

b) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędną do wykonania zamówienia; 

Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia.  

(Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego). 

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia. 

(Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego). 

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia. 

(Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) 

e) nie podlegają wykluczeniu zgodnie z Wytycznymi – tj. nie są osobowo lub kapitałowo powiązani z 

Zamawiającym.  
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Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia. 

(Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego)  

 

Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi 

w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

d. 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.  

2. Ocena spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu                           

o dokumenty - oświadczenia, złożone w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – 

spełnia / nie spełnia.  

3. Oferty Oferentów, którzy nie spełniają łącznie powyższych warunków zostaną odrzucone i nie będą 

podlegały ocenie.  

 

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ OFERENCI W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Oferent obowiązany jest dołączyć do 

oferty następujące dokumenty:  

1. Formularz ofertowy/cenowy (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego);  

2. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego). 

4. Oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia. 

(Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego). 

5. Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego). 

6. Oświadczenie o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego). 
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7. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z Wytycznymi (Załącznik nr 3 do zapytania 

ofertowego). 

8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH 

DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  

 

1. Wszelkich informacji związanych z niniejszym zapytaniem udziela: Kierownik Projektu - Pani 

Edyta Cyganek, CKZiU,  email:sekretariat@ckziu.com nr tel.: 32 266 06 82 

 

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Kolejne oferty Oferenta, który złożył już ofertę w ramach 

niniejszego postępowania zostaną odrzucone.  

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Oferty wariantowe zostaną 

odrzucone.  

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne rodzaje usług w ramach 

przedmiotu zamówienia.  

4. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego.  

5. Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania 

ofertowego. Oferta musi być opatrzona datą i podpisana przez Wykonawcę.  

6. Do oferty muszą zostać załączone wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty 

opracowane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w miejscach wymaganych muszą być opatrzone 

datą i podpisane przez Wykonawcę.  

7. Oferty niekompletne (nie spełniające powyższych wymagań) nie będą rozpatrywane (zostaną przez 

Zamawiającego odrzucone).  

8. Oferent ponosi koszty przygotowania i złożenia oferty we własnym zakresie.  

 

10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT, ZWIĄZANIA OFERTĄ  

1. Oferty należy składać do dnia 12 czerwca 2018r. do godziny 15.00 na jeden z wybranych sposobów: 

- osobiście/za pośrednictwem osób trzecich, w tym jednego z operatorów pocztowych w formie 

papierowej pod adresem: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota 

Roweckiego 64,  41-200 Sosnowiec lub  

- faxem pod nr tel. 32 266 06 82 lub 

- email pod adres: sekretariat@ckziu.com 
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2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, ma data                    

i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty złożone po wskazanym przez 

Zamawiającego terminie nie będą rozpatrywane (zostaną przez Zamawiającego odrzucone).  

3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.  

4. Wykonawca związany jest ofertą w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

 

11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

1. W ofercie należy wskazać cenę brutto za poszczególne elementy zamówienia oraz łączny koszt 

brutto całego zamówienia wraz z dostawą.  

2. Na etapie oceny ofert Zamawiający bierze pod uwagę cenę brutto za łączny koszt całego 

zamówienia wraz z dostawą.  

3. Kwota podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku.  

4. Podana przez Oferenta w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszystkie daniny publicznoprawne 

(tj. ZUS, podatki) w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą również podatek VAT (jeżeli 

dotyczy).  

5. Cena brutto podana przez wyłonionego Oferenta w formularzu ofertowym będzie obowiązywała   w 

całym okresie realizacji umowy i nie będzie podlegała zwiększeniu w okresie jej obowiązywania.  

6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając 

oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.  

7. Zamawiający odrzuci oferty, których cena brutto będzie przekraczać kwotę jaką dysponuje 

Zamawiający zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.  

 

12. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY 

WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT  

1. Zamawiający dokona oceny ofert według następującego kryterium:  

a) Cena oferty brutto – 100% (100 punktów)  

 

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:  
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       𝑃𝑐 =
łączna wartość najtańszej oferty

łączna wartość oferty badanej
 x 100pkt x 100% 

 

Cmin/Cbad x 100pkt x 100 %  

 

Pc – przyznane punkty w kryterium „cena”  

Cmin – cena minimalna (brutto)  

Cbad – cena oferty badanej (brutto)  

 

2. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętego z przyznanych punktów                        

w oparciu o przedstawione kryterium i ustaloną punktację do 100 (100% = 100 pkt).  

3. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, który uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu o 

ustalone powyżej kryterium. 
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13. DODATKOWE INFORMACJE  

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom  

przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria 

wyboru określone w zapytaniu ofertowym, z zastrzeżeniem pkt.2.  

2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.  

3. Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie protokołu odbioru (I i II tura).  

4. Płatność za właściwie wykonany przedmiot umowy nastąpi w terminie 14 dni od przedłożenia 

rachunku/faktury (I i II tura). 

5. Płatność uregulowana będzie w określonym terminie pod warunkiem posiadania środków na koncie 

Projektu - w przypadku opóźnienia w płatności Wykonawca nie będzie dochodził odsetek za czas 

opóźnienia.  

Zatwierdzam  
           

  Dyrektor CKZiU    Kierownik projektu 

  

          Elżbieta Czernik    Edyta Cyganek  

 

 

 

Załączniki:  

1. Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy/cenowy  

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr CKZiU/1/2018/EFS 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Zamawiający:  

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64 

Wykonawca:  

Imię i Nazwisko/Nazwa Firmy – zgodnie z wpisem do odpowiedniego rejestru działalności 

gospodarczej CEiDG:  

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej …….……………………….........................  

Dane kontaktowe: tel. …………………………………….., mail …………………………………………………………..  

NIP …………………………………… REGON……………..………………………  

KRS / CEIDG ………………………..  

Zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, Wykonawca oświadcza, że:  

1. Oferuje realizację zamówienia w zakresie zakupu i dostawy odzieży roboczej/stroju służbowego wraz 

z obuwiem dla uczniów/uczennic Technikum Nr 3 Gastronomiczno-Hotelarskiego w Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Grota Roweckiego 64, biorących udział                       

w stażach zawodowych w ramach projektu  „Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego” RPO WSL na 

lata 2014-2020 (EFS)  

 

Łączny koszt brutto całego zamówienia……………………………………………. złotych 

słownie…………………………………………………………………………………………………………………….  

 

2. Podana przez Wykonawcę w ofercie cena brutto za poszczególne elementy zamówienia (cena 

jednostkowa za 1 sztukę ) oraz łączny koszt brutto całego zamówienia z uwzględnieniem wszystkich 

elementów i podanych sztuk jest tak skalkulowana/y, że uwzględnia wszystkie daniny publicznoprawne 

(tj. ZUS, podatki) ,w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą również podatek VAT 

(jeżeli dotyczy).  
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Wykonawca przyjął do wiadomości, że podana przez niego cena brutto za poszczególne elementy 

zamówienia (cena jednostkowa za 1 sztukę ) oraz łączny koszt brutto całego zamówienia podane                  

w formularzu ofertowym i formularzu cenowym będą obowiązywały w całym okresie realizacji 

umowy i nie będą podlegały zwiększeniu w okresie jej obowiązywania;  

 

3. Wykonawca zapoznał się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz 

przyjmuje warunki w nim zawarte;  

 

4. Usługa będzie świadczona zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w zapytaniu ofertowym;  

 

5. Składając ofertę Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych1 

zawartych w złożonej ofercie oraz przyjmuje do wiadomości, że:  

a) administratorem jego danych osobowych na etapie rekrutacji jest Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64;  

b) jego dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji do realizacji zadań  

w Projekcie, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w Projekcie zgodnie z wymaganiami 

Wytycznych, kontroli Projektu;  

c) jego dane osobowe mogą zostać udostępnione instytucjom kontrolującym realizację Projektu jak 

również wykonawcom biorącym udział w tym postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

d) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie w procesie rekrutacji i będzie skutkować 

odrzuceniem oferty;  

e) ma prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania;  

 

6. Wykonawca do ofert załącza:  

 

1) ………………………….  

2) …………………………. 

 

 

                                                           
1 Dot. osób fizycznych 
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FORMULARZ CENOWY 

 

 

 

Zawód L.p. Elementy 
kompletu odzieży 
roboczej/stroju 
służbowego 

Ilość w 
sztukach  

Cena 
jednostkowa 
za sztukę 
(netto)  
w zł 

Cena 
jednostk
owa za 
sztukę 
(brutto)  
w zł 

Wartość netto 
przedmiotu 
zamówienia w 
zł (kol. 4 x kol. 
5) 

Wartość netto 
przedmiotu 
zamówienia w 
zł (kol. 4 x kol. 
6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

technik 
żywienia    
 i usług 
gastronomi
cznych 

1.  bluza kucharska 40     

2.  bluza na zmianę 40 
 

   

3.  spodnie robocze 40     

4.  zapaska 40     

5.  zapaska na zmianę 40 
 

   

6.  czapka 40 
 

   

7.  koszulka jako 
bielizna pod bluzę 

80 
 

   

8.  buty robocze 
antypoślizgowe 

40      

kelner 1.  fartuch kelnerski 10     

2.  koszula biała 10     

3.  koszula na zmianę 10     

4.  krawat 10     

5.  kamizelka 
kelnerska 

10     

6.  spodnie 
garniturowe/ 
spódnica 

10     

7.  buty wizytowe 
antypoślizgowe 

10     

technik 
hotelarstw
a 

1.  koszula biała 10     

2.  koszula na zmianę 10 
 

   

3.  krawat 10     

4.  kamizelka 10     

5.  spodnie 
garniturowe/ 
spódnica 

10 
 

   

6.  buty wizytowe 
antypoślizgowe 

10     

Ogółem wartość zamówienia   
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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr CKZiU/1/2018/EFS 

 

………………………………………….  

Nazwa i adres Oferenta  

 

 

OŚWIADCZENIE  

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
 
Ja (imię i nazwisko)  
 
..........................................................................................................…......................................................  
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy (nazwa firmy)  
 
 
...................................................................................................................................................................  
przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zakup i dostawa 
odzieży roboczej/stroju służbowego wraz z obuwiem dla uczniów/uczennic Technikum Nr 3 
Gastronomiczno-Hotelarskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, 
ul. Grota Roweckiego 64, biorących udział  w stażach zawodowych w ramach projektu  „Edukacja 
krokiem do sukcesu zawodowego”, zgodnie  z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym  
oświadczam, że:  
1.posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania;  

2. posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia;  

3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  

4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;  

5. pomiędzy mną a Zamawiającym występują/nie występują* powiązania kapitałowe bądź powiązania 

osobowe2;  
 

 
 

……………………………………… 
 Data i czytelny podpis  
 Oferenta (pieczęć firmy) 

 

 
2 Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  
4) 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.  
* niepotrzebne skreślić  

 


