
 
 

 

St
ro

n
a1

 

         Kraków, dnia 18 sierpnia 2016 r. 

 

Zapytanie ofertowe nr 02/LIMITS/2016 

Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy 

usługi dowozu pierwszej grupy Uczestników oraz opiekunów projektu „Przekraczamy granice. Push 

the limits” do miejsca odbywania staży zagranicznych 

 

KOD WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):  

63512000-1 Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych;  

60000000-8 Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów) 

Projekt „Przekraczamy granice” realizowany w okresie od 01.03.2016 r. do 28.02.2018 r. skierowany 

jest do osób w wieku od 18 do 35 roku życia, które nie pracują i nie uczą się w momencie 

przystąpienia do projektu. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa, edukacyjna oraz społeczna 

uczestników i uczestniczek projektu poprzez kompleksowy system wsparcia zakładający między 

innymi podniesienie kompetencji językowych oraz udział w 2 miesięcznym stażu zagranicznym. 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU 

ul. Kasprowicza 9a/1, 31-523 Kraków 

II. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie przewozu 22 osobowej grupy Uczestników 

Projektu „Przekraczamy granice. Push the limits” z Polski do Niemiec (w obydwie strony).  

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

1. Przedmiotem zamówienia jest przewóz w obydwie strony jednej grupy uczestników i 

opiekunów projektu do miejsc odbywania staży tj.:  z miasta Krakowa do Drezna w 

Niemczech. Grupa podróżująca do Niemiec to 22 osoby (20 Uczestników i 2 opiekunów). 

Grupa podróżująca z Niemiec do Polski to 20 osób (tylko 20 Uczestników). 

2. Przewidywana liczba przewożonych jednorazowo osób w grupie wynosi 22 osoby (20 

Uczestników + 2 opiekunów w jedną stronę, z powrotem tylko 20 Uczestników), w związku, z 

czym wykonawca zamówienia musi posiadać możliwość zapewnienia przewozu dla 

równocześnie min 22 pasażerów jednym środkiem transportu oraz zapewnienie możliwości 
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przewozu bagażu w tym samym środku transportu dla 22 osób. Bagaż składa się z 

maksymalnie 2 walizek na osobę oraz z bagażu podręcznego. 

3. Przewóz osób ma być wykonany pojazdem przeznaczonym do długodystansowego przewozu 

osób wyposażonym w klimatyzację, wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2008 roku. Pojazd 

będzie miał należyty stan techniczny, co będzie potwierdzone minimum aktualnymi 

badaniami technicznymi. Stan pojazdu będzie gwarantował przebywanie podróżnych w 

czystości i komforcie.  

4. Zamawiający ma prawo do zwiększenia lub zmniejszenia w/w liczby osób o +/- 3 osób.  

5. Termin wyjazdu do  Niemiec to 19 września 2016 r w godzinach wczesno porannych z 

wyznaczonego przez Zamawiającego miejsca w Krakowie. 

6. Termin powrotu z Niemiec to 18 listopada 2016 r. Wyjazd w godzinach dopołudniowych. 

Szczegółowe godziny i miejsca odbioru zostaną ustalone nie później niż na 2 dni przed 

realizacją usługi. 

IV. WARUNKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

 

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

a) prowadzą m.in. działalność gospodarczą w zakresie, objętym przedmiotem 

niniejszego zapytania poświadczoną wpisem do ewidencji działalności gospodarczej 

lub do KRS, 

b) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - przewóz będzie 

realizowany autokarem o stanie technicznym odpowiadającym normom zawartym w 

obowiązujących przepisach prawnych w zakresie określonym ustawą o transporcie 

drogowym, a przewóz będzie świadczony przez wykwalifikowanych kierowców, 

legitymujących się odpowiednimi uprawnieniami oraz minimum 5-cio letnim 

doświadczeniem, 

c) posiadają odpowiednie zezwolenia i licencje na wykonywanie krajowego i 

międzynarodowego drogowego transportu osób, 

d) znajdują  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej zapewniającej wykonanie  

zamówienia, 

e) posiadają ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności,  

f) posiadają ważne ubezpieczenie NW w zakresie prowadzonej działalności.  

2. Wszystkie warunki wskazane w pkt 1. uważa się za spełnione, jeśli Wykonawca złoży m.in. 

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 2 do 

niniejszego Zapytania Ofertowego oraz pozostałe wymagane załączniki. 
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3. Warunki związane ze sposobem organizacji przedmiotu zapytania ofertowego: 

a) Wykonawca ponosi podczas przewozu wszystkie koszty związane z realizacją usługi (w 

tym m.in. opłaty drogowe i parkingowe, koszty noclegu i wyżywienia dwóch 

kierowców w czasie trwania usługi). 

b) Wykonawca poza terminami określonymi w przedmiocie oferty ma prawo do 

swobodnego ustalania godzin odjazdów i miejsc w trakcie trwania usługi przewozu, z 

zachowaniem norm czasu pracy kierowców i obowiązujących przepisów. 

c) Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa 

według obowiązujących standardów, dotyczących ruchu autokarów z grupami 

turystycznymi w kraju i za granicą, a w szczególności dotyczących czasu pracy 

kierowców, odpoczynków itp. I oświadcza, iż ponosi wszelką odpowiedzialność z 

tytułu naruszenia ww. przepisów łącznie z ich następstwami tj.: karami, mandatami i 

innymi za np.: niedozwolone parkowanie, postoje itp.  

d) Na trasie przejazdu Wykonawca zorganizuje minimum dwie przerwy w podróży, oraz 

ewentualnie takie, do których jest zobowiązany na podstawie odrębnych przepisów.  

e) W przypadku awarii autokaru na trasie Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia 

awarii w trybie możliwe najszybszym, a w przypadku braku takiej możliwości 

zobowiązuje się do zapewnienia innego środka transportu na koszt własny w ciągu 

maksymalnie do 6 godzin od awarii. Jeśli zapewnienie środka transportu w ciągu 6 

godzin nie będzie możliwe Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom 

zakwaterowania na czas oczekiwania na środek transportu. 

  

V. INFORMACJE O WYKLUCZENIU  

 

1. W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo 

lub kapitałowo. 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 Zamawiającego 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 udziałów lub co najmniej 10% akcji,  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  
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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. W związku z powyższym Oferent jest zobowiązany do popisania oświadczenia ujętego w 

załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferenci, którzy nie podpiszą ww. 

oświadczenia zostaną odrzuceni. 

 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

 

1. Oferent powinien przygotować ofertę do niniejszego zapytania, która zawierać będzie 

następujące elementy formalne: 

a) datę sporządzenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe, 

b) własnoręczny czytelny podpis wykonawcy lub pieczątkę firmową z podpisem, 

c) adres lub siedzibę oferenta, numer NIP, REGON 

d) numer telefonu kontaktowego, 

e) adres poczty elektronicznej (e-mail) 

2. Odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy udzielić na załączonym formularzu oferty 

(załącznik nr 1 do niniejszego zapytania). 

3. Do formularza oferty należy dołączyć następujące załączniki: 

a) Wypełnione i podpisane Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, stanowiące załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego, 

b) Wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, stanowiące 

załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego. 

c) Ponadto do oferty należy załączyć następujące dokumenty:  

.i. kopię licencji na świadczenie usług transportu osób na terenie kraju i za granicą, 

poświadczoną za zgodność z oryginałem,  

.ii. kopię aktualnego KRS lub wypis z EDG wykonawcy poświadczony za zgodność 

z oryginałem,  

.iii. kopie polis: OC i NW. 

Dokumenty muszą zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 

składającego ofertę oraz opieczętowane pieczęcią firmową.  

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
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1. Oferta powinna być przesłana w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od dnia 

opublikowania zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego tj. do dnia 

02.09.2016, godz. 16:00.  

2. Oferta powinna być przesłana/dostarczona jedną z możliwych dróg:   

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: monika.swiatek@plineu.org - skan 

oferty,  

b) listownie (decyduje data wpływu oferty do biura Stowarzyszenia Doradców 

Europejskich PLinEU), 

c) poprzez kuriera (decyduje data dostarczenia przesyłki kurierskiej), 

d) dostarczona osobiście do biura Stowarzyszenia Doradców Europejskich PLinEU,  

    ul. Kasprowicza 9a/1, 31-523 Kraków. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert lub w trakcie weryfikacji 

złożonych ofert zmienić lub wycofać swoje zapytanie ofertowe. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień i uzupełnień 

treści złożonych ofert. 

6. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w ciągu 7 dni roboczych od 

następnego dnia, do którego obowiązywał termin składania ofert. 

7. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: Katarzyna Piecuch, 

katarzyna.piecuch@plineu.org, Tel. 12 411 05 24 

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 

 

1.  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem 

strony internetowej znajdującej się pod adresem 

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres podany w ofercie.  

2. Zamawiający informuje, iż może dokonać wyboru oferty w prowadzonym trybie zapytania 

ofertowego o ile wpłynie jedna ważna oferta. 

 

IX. OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:  

 

1. Przy wyborze Wykonawcy stosowane będą następujące kryteria punktowe:  

a) cena brutto na całe zamówienie – maksymalnie 100 pkt.  

2. W przypadku kryterium punktowego: cena brutto – liczba punktów będzie wyliczana poprzez 

przemnożenie przez 100, ilorazu ceny całkowitej w ofercie z najniższą ceną w całym 

postępowaniu do ceny całkowitej zawartej w ofercie ocenianej.  

mailto:monika.swiatek@plineu.org
mailto:katarzyna.piecuch@plineu.org
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3. Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej i być ceną brutto, tzn. obejmować 

wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty. Oferent może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 

4. Na podstawie otrzymanych punktów zostanie utworzona lista rankingowa. Wybór 

Wykonawcy zostanie dokonany na podstawie listy rankingowej na podstawie największej 

ilości otrzymanych punktów.  

5. Wybór Wykonawcy dla przedmiotu niniejszego zapytania zostanie dokonany w oparciu o 

najbardziej korzystną ofertę, z zachowaniem zasad jawności, przejrzystości i uczciwej 

konkurencji.  

6. Z  Oferentem, którego oferta otrzyma najwyższą punktację, zostanie nawiązany kontakt w 

celu podpisania umowy o wykonanie usługi.  

7. W sytuacji, gdy cena najkorzystniejszej oferty, będzie przekraczała wartość określoną w 

budżecie projektu dla tego zamówienia, Zamawiający może wycofać się ze złożenia 

zamówienia lub podjąć negocjacje z oferentem w celu uzgodnienia jego ostatecznej wartości. 

8. W sytuacji, gdy cena będzie rażąco niska względem cen rynkowych, które zostały przez 

Zamawiającego na początku realizacji projektu zbadane i zmierzone, Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość wezwania oferenta do przedłożenia innych dokumentów, które potwierdzą 

potencjał oferenta i zagwarantują jakość i terminowość przeprowadzonych prac.  

 

X. DODATKOWE POSTANOWIENIA  

 

1. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych.  

2. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert częściowych.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez 

podania przyczyny.  

4. W ramach składania wniosku o płatność, który stanowi podstawę rozliczania projektu 

„Przekraczamy granice. Push the limits” oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do 

właściwej instytucji publicznej.  

5. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych 

polskich.  

6. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę faktury 

VAT/rachunku, maksymalnie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia doręczenia 

Zamawiającemu faktury/rachunku, z takim zastrzeżeniem, że wystawienie rachunku/faktury 

VAT nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru dokumentującego zakończenie realizacji 

przedmiotu danego zamówienia. Dopuszcza się możliwość podzielenia zapłaty na części i 

uregulowanie płatności I z nich po zrealizowaniu transportu do Niemiec, a następnie po 

zrealizowaniu podróży powrotnej do Polski. 

7. Zamawiający zastrzega, iż wynagrodzenie wypłacane będzie pod warunkiem posiadania 

środków finansowych, przekazanych przez Instytucję Pośredniczącą na rachunek bankowy 

projektu. W sytuacji opóźnień w przekazaniu transz dotacji przez Instytucję Pośredniczącą, 

wypłata wynagrodzenia nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu środków z kolejnej transzy. W 
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przypadku, o którym mowa Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w 

zapłacie.  

8. Termin związania ofertą: 90 dni od terminu złożenia oferty.  

9. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia 

Wykonawcy - w przypadku niewykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z 

postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności w szczególności 

nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas realizacji 

zamówienia, jakichkolwiek nieuzasadnionych opóźnień w dostarczaniu dokumentacji oraz 

informowaniu o bieżącej sytuacji.  

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z 

wynagrodzenia Wykonawcy.  

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do 

wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania 

Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego.  

12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w 

tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia i 

realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego 

harmonogramem oraz nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego, uznania 

bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych z 

realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia 

Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.  

13. Oferent składając ofertę jednocześnie zobowiązuje się do:  

a) rzetelnej i terminowej, zgodnej z wymogami projektowymi realizacji przedmiotu 

umowy, w tym prowadzenia dokumentacji;  

b) prawidłowej i efektywnej realizacji powierzonych zadań w okresie trwania umowy;  

 

Załączniki do zapytania ofertowego: 

Załącznik nr 1 - Formularz Oferty,  

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, 
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Załącznik nr 1 

 

 

…………………………………….       

(pieczęć firmowa Wykonawcy)  

 

 

OFERTA 

Dot. usługi transportu pierwszej grupy Uczestników oraz opiekunów projektu „Przekraczamy 

granice. Push the limits” 

Działając w imieniu i na  rzecz: 

Nazwa Wykonawcy:…………… ……………… ...........................................  

 

Adres:............................................................................................................. 

NIP:………………………. 

 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 02/LIMITS/2016 składam/y niniejszą ofertę:  

 

Nazwa usługi Cena netto  

 (PLN) 

VAT 

(%) 

Cena brutto  

(PLN) 

 

Przedmiotem zamówienia jest przewóz w 

obydwie strony jednej grupy uczestników i 

opiekunów projektu do miejsc odbywania 

staży tj.:  z miasta Krakowa do Drezna w 

Niemczech. Grupa podróżująca do Niemiec 

to 22 osoby (20 Uczestników i 2 

opiekunów). Grupa podróżująca z Niemiec 

do Polski to 20 osób (tylko 20 Uczestników). 

 

   

 

 Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie w przewozie osób oraz stosowne 

uprawnienia oraz zapewnia, że przewóz będzie odbywać się środkami transportu 

sprawnymi technicznie, będzie świadczony przez wykwalifikowanych kierowców 
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legitymujących się odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem oraz zapewnia, że 

wykona przedmiot umowy najkorzystniejszą trasą.  

 Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane ubezpieczenie, obejmujące przewożone 

osoby.  

 Wykonawca oświadcza, że w razie wybrania niniejszej oferty zobowiązuje  się do 

podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie 

określonym przez Zamawiającego. 

 Wykonawca oświadcza,  że zapoznał się z dokumentacją udostępnioną przez 

zamawiającego i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń oraz że zobowiązuje się wykonać 

przedmiot zamówienia w zakresie zawartym w specyfikacji. 

 

Nr telefonu/fax/e-mail pod który należy przesyłać korespondencję do Wykonawcy:  

 

………………………………………………………………  

 

Ofertę niniejszą składam/y na .................. kolejno ponumerowanych stronach. 

 

 

 Miejscowość ....................dnia......................      

    …………………………………….. 

 Podpis i pieczątka osoby/osób 

uprawnionej/ych do reprezentowania 

Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 

 

………………………………………. 

Pieczęć firmowa Wykonawcy                          

   

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr  02/LIMITS/2016 

w ramach projektu „Push the limits. Przekraczamy granice” 

oświadczam/y, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu 

ofertowym nr  02/LIMITS/2016, w szczególności: 

 

1. Prowadzi  m.in. działalność gospodarczą w zakresie, objętym przedmiotem niniejszego 

zapytania poświadczony wpisem do ewidencji działalności gospodarczej lub do KRS 

2. Posiada odpowiednie zezwolenia i licencje na wykonywanie krajowego i 

międzynarodowego drogowego transportu osób, 

3. Znajduje  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie  

zamówienia, 

4. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające  wykonanie  zamówienia, 

5. Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - 

przewóz będzie realizowany autokarem o stanie technicznym odpowiadającym normom 

zawartym w obowiązujących przepisach prawnych w zakresie określonym ustawą o 

transporcie drogowym, a przewóz będzie świadczony przez wykwalifikowanych 

kierowców, legitymujących się odpowiednimi uprawnieniami oraz minimum 5-cio letnim 

doświadczeniem, 

6. Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności, ważne co najmniej w dniu składania ofert oraz w dniu realizacji zamówienia, 

7. Posiada ubezpieczenie NW w zakresie prowadzonej działalności, ważne co najmniej w 

dniu składania ofert oraz w dniu realizacji zamówienia. 

 

Miejscowość ..........................., dnia .............................  

 

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

Podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik 3 

Projekt pt.: „Przekraczamy granice. Push the limits” 

realizowany przez Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU (Zamawiający) w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 4.2 Programy mobilności 

ponadnarodowej. 

 

 

………………………………………. 

Pieczęć firmowa Wykonawcy    

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH 

Przystępując do udziału w postępowaniu w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr  02/LIMITS/2016 

w ramach projektu „Push the limits. Przekraczamy granice” 

Oświadczam/y, że: 

Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

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  Zamawiającego  czynności związane  z  przygotowaniem  i  

przeprowadzeniem  procedury  wyboru  Wykonawcy a Wykonawcą,  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.    

 

Miejscowość ..........................., dnia ............................. 

 

 ............................................................. 

Podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 


