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ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie prac rwi4ztnych z budow4 hali produkcyjno - magazynowej obejmuj4cych:

o fundamenty,
o posadzkgprzemyslow4,

utwardzenie placu

Przedsigbiorstwo Produkcyjno Handlowo Uslugowe FOL-POL Jacek Borowski z siedzib4 w

Kutnie przy ul. J6zef6w 22 realizuje projekt pt. ,,WdroZenie wynik6w prac B*R dotycz1cych innowacyjnej

folii opakowaniowej", Wniosek o dofinansowanie nr POIR.03.02.01- 10-0010/1 8 w ramach podziatania 3 .2.7

Badanie na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozw6j wsp6lfinansowanego ze Srodk6w

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W zwi4zku zpowyLszym zwracarny sig z pro6b4 o przedstawienie oferty na wykonanie rob6t
budowlanych opisanych w pkt.3

1. Zamtwiaj4cy i osoby uprawnione do kontaktu z oferentami.

Przedsigbiorstwo Produkcyjno Handlowo Uslugowe

FOL-POL Jacek Borowski

ul. J6zef6w 22,99-300 Kutno

NIP 775 137351 5, REGON 6103',7 00t2

TeI.24 254 44 54

Fax24 254 27 77

Osoby uprawnione do kontakt6w:

Jacek Borowski

tel. +48 607 045 100

e-mail : biuro@folpol.com.pl
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2. Postanowienia o96lne.

2. l . Zamaw iaj 4cy ni e dopuszcza nioZl iwo 5 c i skladan ia oferl czg Sc i owych

2.2 . Zamaw iaj 4cy n ie dopuszcza mozl iwo 5 c i skladan ia o fefi wariantowych

3. Opis przedmiotu zam6wienia.

Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie prac zwi4zanych z budow4 hali produkcyjno -
magazynowej obejmuj4cych: fundamenty, posadzkg przemyslow4, utwardzenie placu.

KOD CPV: 45000000-7

Nazwa kodu: Roboty budowlane

Przedrniotem zam6wienia jest wykonanie rob6t ziemnych, budowa fundament6w i posadzl<i przemyslowej w

hali produkc y jno -magazyn owej oraz utwardzen i e p I acu

Zakres rob6t zgodny z projeklem budowlanym obejmuje w szczeg6lnoSci wykonanie:
1. Robotv ziemne i fundamentv:
a) usunigcia istniej4cych warstw drogowych
b) usunigcie istniej4cych warstw podbudowy,

c) kompleksowych rob6t ziemnych w tym, w przypadku napotkania gruntu nieno6nego - wymiana
gruntu oraz likw idacj a ko lizj i, przebudowa istniej 4cych instalacj i,

d) wywiezieniaodkladu,
e) podsypek pi askowych zagQszczonych mechanicznie,

D podkladu betonowego pod fundamenty,
g) izolacji poziomej, bitumicznej, powlokowej betonu podkladowego,

h) st6p i law fundamentowych oraz Scianki cokolowej, zelbetowych, monolitycznych,
i) dostawg i montaZ stali zbrojeniowej,
j) izolacji przeciwwilgociowych pionowych i poziomych fundamentow oraz izolacji termicznej

styropianem Sciany cokolowej wraz z wypraw4 z siatki na kleju oraz izolacj4 bitumiczr4 i foli4
poSlizgow4, wykoriczenie tynkiern mozaikowym

k) wypelnienie dylatacj i konstrukcyjnych stylopianern,
l) zasypek z piasku zagQszczonego warstwami
m) warstwy podbudowy pod posadzkg przemyslowq, zkruszywa lamanego (min. 25 cm) zagqszczonego

walcem wibracyjnym min. 3,5 t,
n) badania stopnia zaggszczenia podbudowy i zasypek,

o) podkladu betonowego pod posadzkg przemyslow4 min. l5cm wraz z pielggnacj4 i dylatacjami,

p) szalunki systemowe element6w zelbetowych i betonowych,
q) rusztowania,

r) materialy pomocnicze tj. plyn antyadhezyjry do szalunk6w, elementy dystansowe do zbrojenia, drut
wi4zalkowy,

s) bie24c4 i powykonawcz4 obstr"rgg geodezyjn4;

0 wykonanie niezbgdnych instalacji podposadzkowych
u) wykonanie instalacji wodoci4gowej p.po2 zgodnie z pro)ektem
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2 Posadzka
a) Projektu technicznego posadzki przemyslowej zawierajqcego migdzy innymi:

1) Uklad dylatacji, przebic instalacyjnych
2) Ilo56 zbrojenia podstawowego,

3) Dozbrojenia prgtami,

4) Dopuszczalne obci4Zenia posadzki (wytyczne od Zamawiaj4cego),

5) Uwzglgdniaj4cy odwodnienie liniowe, lokalne spadki w obrgbie odwodnienia i bram,
6) Detal mocowania k4townika we wjazdach bramowych i drzwiowych
l) Opis techniczny technologii rob6t

b) izolacji przeciwwilgociowej podposadzkowej z dw6ch warstw folii PE 0,2mm,
c) dylatacji obwodowych z pianki o gruboSci 5 mrn,

d) zabezpieczenia foli4 ochronn4 wok6l slup6w, Scian, bram, drzwi do wysokoSci 150 cm,
e) ulo2enie plyy noSnej spoinowej z betonu kompozytowego wibrowanego C25130, o gruboSci rnin.

25 cm zbrojonej wloknern stalowyn 50/1,0 lub rownowalnym w iloSci min. 25 kg/m3 betonu
(wynikaj4cej z Projektu dostarczonego przez Wykonawcg), oraz dozbrojona miejscowo wg Projektu.
Zarn6wienie betonu, ustalenie receptury z dostawc4 betonu, weryfikacja jakoSci betonu, koordynacja
dostaw le24 po stronie Wykonawcy,

f) utwardzenie powierzchniowe posadzki przemyslowej utwardzaczem w ilo6ci 4 - 5 kgln2 - kolor
naturalny betonu, zatarcie mechaniczne posadzki na gladko,

g) zmycie i dwukrotne zaimpregnowanie nawierzchni posadzki preparatem krzemianowyn/akrylowym,
h) polerowanie posadzki po impregnacji
i) nacigcie dylatacji przeciwskurczowych, sfrezowanie krawgdzi, wypelnienie szczelin mas4 elastyczn4

wrazz zagruntowaniem 2ywic4 (w tym dylatacja obwodowa),
j) wykonanie, dostawa i monta? k4townik6w stalowych ocynkowanych w przejazdach bramowych i

drzwiach,
k) obsadzenie kompletnych odwodnieri liniowych na suchy beton, uszczelnienie polEczeh pomigdzy

korytami, podl4czenie do kanalizacji (ruszt odwodnienia zeliwny, szeroko5d kory'ta 20cm),
l) wyr6wnanie i wykoriczenie belki podwalinowej wewn4trz hali,
m) pielggnacja posadzki betonowej w zakresie wynikaj4cyrn z technologii lob6t,
n) posprz4tanie miejsca rob6t i oczyszczenie element6w zanieczyszczonych w wyniku rob6t,

Zakres robot zgodny z projektem obejmuje w szczegolnoSci uloZenie:

a) Krawgznikow drogowych wruz z lawqoporowE i korytowanrem,

b) Obrzezy chodnikowychwrazzlawqoporowA i korytowaniem (opaska budynku hali produkcyjno-
magazynowej),

c) Ciqg6w jezdnych z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 i

podbudowie zprzekruszu betonowegowrazzzageszazeniem ikorytowaniem, wykonanie badah
zageszczenia podbudowy, obsadzenie wpustow drogowych i wlazow studzienek, obnizenie o 2 cm koryta
odwadniajqcego o szer -30cm (modut kostki) przy krawq2niku drogowym,

d) Opaski budynku hali produkcyjno - magazynowej z kostki betonowej brukowej gr 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej '1:3 i podbudowie z przekruszu betonowego wrazz zaggszczentem,

oraz wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej zgodnie z wytycznymi inwestora uwzglgdniajqc projekt
clrogowy
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oraz ponadto obejmuje:

o Wszystkie materialy podstawowe i pomocnicze

o transport,sprzQt,lcoszty po6rednie,

. zaplecze socjalne i sanitarne o:"azmagazynowe,
o zabezpieczenia prowa.dzonych rob6t i pracownik6w,
o ustanowienie kierownika rob6t.

Projekt udostgpniony bEdzie w siedzibie finny.

4. Termin realizacji zam6wienia.

Etap 1: Roboty ziemne i fundamenty - do dnia 3 1 .08.2019r.

Etap 2: Posadzka - w ci4gu 2 rniesigcy od zakohczenia rob6t budowlanych zwi4zanych z budow4

hali ale nie p6Zniej niZ do dnia 3 1.12.2019.

Etap 3: Utwardzenie terenu kostk4 brukow4 - w ci4gu 2 rr-riesigcy od zakoiczenia robot zwiqzanych

z budow4 hali ale nie p6Zniej niz do dnia 3 1.12.2019.

5. Miejsce dostawy.

Przedsigbiorstwo Produkcyjno Handlowo Uslugowe FOL-POL Jacek Borowski

ul. J6zefow 22,

99-300 Kutno

6. Opis warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz sposobu dokonyvania oceny spelnienia tych

warunk6w.

6.1.O udzielenie zam6wienia mog4 sig ubiega6 Wykonawcy, ktorzy l4cznie spelniaj4 nastgpuj4ce

warunki:

6. 1. l .Posiadaj4 uprawnienia do wykonywania okre6lonej dzialalno6ci lub

czynno5ci je2eli przepisy plawa nakladaj4 obowi4zek posiadania takich

uprawnieir.

6.1.2.Nie ogloszono upadloSci w stosunku do wykonawcy, nie zloAono wniosku o

upadloS6 Wykonawcy, nie otwarto w stosunku do Wykonawcy postgpowania

likwidacyjnego.

6. 1 .3 .Znajduj4 s i g w sytuacj i ekonomicznej i finansowej zapewn iaj 4cej

wykonan ie przedrniotu zam6wienia.

6.2.Ocena spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu nast4pi w formule,,spelnia"/,,Nie spelnia" w

oparciu o informacie zawarte w dokumentach przedlozonych przez Wykonawcg do oferly i

o Swi adczen iach zaw artych w F orm ul arzu ofertowyn .

7. Dodatkowe warunki i wymagania, kt6re kaZdy Wykonawcy jest zobowi4zany do spelnienia
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7.l.Wykonawca zobowiEzujg sig do zawarcia pisemr-rej umowy w lniejscu iterrninie .vqtz'Taczonym

przez Zatnawiajqcego.

7. 2. Wykonaw ca zaplaci Z,amaw iaj4cemu karg umown4 :

l.2.7.zarozwiyzanie umowy lub odst4pienie od umowy przez Wykonawcg zprzyczynleh4cychpo

stronie Wykonawcy - w wysoko6ci 5Yo l4czneso wynagrodzenia netto,

7.2.2.2a zwlokg w realizacji przedmiotu zam6wienia w wysokoSci 0,Iyo l4cntego wynagrodzenia

netto zakaLdy dzief opoZnienia,

7 .3.Zaplata kary umownej nie wyl4cza tno2liwo6ci dochodzenia przez Zamawiaj4cego odszkodowania

przewylszaj4cego wysoko66 naloZonej kary umownej na zasadach og6lnych okre6lonych w

kodeksie cywilnyrn.

8. Przeslanki wykluczenia Wykonawc6w z postgpowania

Z postgpowania Zamawiaj4cy wykluczy podmioty powi4zane osobowo lub kapitalowo z

Zamawiaj4cym. Przez powi4zanie kapitalowe lub osobowe rozurnie sig wzajernne powi4zania migdzy

Zanawiaj4cyrn lub osobami upowaznionymi do zaciEgniEcia zobowi4zail w imieniu Zamawiajqcego lub

osobami wykonuj4cymi w imieniu Zatnawiaj4cego czynno6ci zwiEzane z przygotowaniem i

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawc4, polegaj4ce na:

o Uczestniczeniu w sp6lce jako wsp6lnik sp6lki cywilnej lub sp6lki osobowej,

o Posiadaniu co najrnniej 70%o udzialow lub akcji,

o Pelnieniu funkcji czLonka organu nadzorczego \ub zarz4dzaj4cego, prokurent, pelnomocnika,

pozostawaniu w zwi1zku malzefskim, w stosunku pokrewieflstwa lub powinowactwa w linii

prostej, pokrewieristwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnie w linii bocznej lub

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

o Na potwierdzenie braku przeslanki wykluczenia z postgpowania wykonawca zobowi4zany jest

przedlo2yc o6wiadczenie - zalqcznilc nr 2

9. Informacja o oSwiadczeniach i dokumentach jakie maj4 dostarczy6 Wykonawcy w celu

potwierdzenia warunk6w zam6wienia:

9.l.Aktualny odpis z wla6ciwego rejestru - KRS wystawiony nie wczesniej niz 6 m-cy przed uplyrvenr

terminu skladania ofert lub r6wnowa2na odpisowi z KRS informacja odpowiadaj4ca odpisowi

aktualnemu z rejestru przedsigbiorc6w / zalwiadczeni o wpisie do CEIDG wystawione nie

wcze5niej niZ 6 miesigcy przed up\rvem terminu skladania ofert lub majqcy moc zaSwiadczenia o

wpisie wydruk z CEIDG (dotyczy wyl4cznie podmiot, lct6rego danych rejestrowych nie mozna

ustalii na podstawie wydruku aktualnych inforrnacji o podmiotach wpisanycli do Rejestru

udostgpnionych przez Centraln4 Informacjg Krajowego Rejestru S4dowego na stronie internetowej

ems.ms.gov.pl lub na podstawie zaSwiadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o

Dzialalnorici Gospodarczej ).



9.3. Wypelniony formul arz oferly (wg zal4czniha nr 1

9.4.OSwiadczenie wykonawcy o niepozostawaniu

zalqcznlk nr 2 do zapytania ofertowego).

it E

do Zapytania of-ertowe go ).

w stosunku powi4zania z Zatnawiq4cym (wg
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9.2.Peln1 ofertg handlow4 zgodn4 z opisem przedmiotu zam6wienia oraz z wymaganiami okrerilonymi

w niniej szym zapytaniu,

10. Termin i miejsce zloLenia oferty.

Oferty naleiy zloiry(, w nieprzekraczalnym tenninie do dnia 06.05.2019 r. do godziny 16:00.

o OsobiScie lub listownie (pelna oferta handlowa oraz wypelniony fonnularz oferlowy wraz z

zal4cznikami podpisany przez osobg uprawnion4 do replezentacji na adres Zamawiaj4cego:

Przedsigbiorstwo Produkcyjno Handlowo Uslugowe

FOL-POL Jacek Borowski

ul. J6zefow 22,

99-300 Kutno

o W formie elektronicznej (skan pelnej oferly handlowej oruzwypelnionego formularza ofertowego

wraz z zal1cznlkami podpisane przez osobg uprawnion4 do reprezentacji)

na adres: biuro@folpol.com.pl

Na kopercie/w temacie wiadomo6ci proszg poda6: ,,Oferta na wykonanie rob6t ziemnych, wykonanie
fundament6w, posadzki przemyslowej hali produkcyjno - tneg zynowej, utwardzenie placu"

ZloLenie oferty uznane zostanie za skuteczne, je2eli kornpletna oferta wplynie do siedziby

Zamawiaj4cego lub na skrzynkg mailow4 o podanym wyzej adresie w terrlinie okreslonym w

niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty. Oferly

zLo2one po terrninie nie bgd4 brane pod uwagg.

Oferta wraz z wszystkimi zal1cznikami powir-rna zostac przygotowana zgodnie z wytrogarni zawaftymi

w niniejszyn ZapT1:aniu ofefiowym. W jgzyku polskim, w fonnie pisernnej. Powinna zawierad co

najmniej peln4 ofertg handlow4, wypelniony formularz oferly stanowi4cy zalEcznlk nr 1 do niniejszego

Zapytania oraz wszystkie wymagane zal4cznlki. Wykonawca rloze zloLyc tylko jedn4 ofertg. Oferta

powinna byi podpisana przez upowaZnionego przedstawiciela Wyl<onawcy, a wszystkie jej strony

parafowane. Je2eli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisuj4cej ofefig nie wynika z zalqczonego

dokumentu rejestrowego, do ofelty nale?y dol4czyc takze pelnomocnictwo. Dokumenty sporz4dzone w

jgzyku obcym powinny byt zlo?one wraz z tlumaczeniem na jgzyk polsl<i.

Oferent ponosi wszystkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zloZeniem oferly.

11. Termin zlviazania oferta.
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Wykonawca pozostaje z'wiyzarry ofert4 przez okres min. 30 dni. Bieg terminu rczpoczyna siE wraz z

uplywem terminu skladania ofer1.

12. Termin i miejsce otwarcia ofert.

Otwarcie oferl nast4pi dnia. 07.05.2019 o godz. 11:00 w siedzibie Zanawiq4cego. Zamawiaj4cy nie

przewiduje publicznego otwarcia ofert.

13. Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczenia.

Opis kry'teri6w, kt6rymi firma bgdzie sig kierowala przy wyborze oferly oraz zliaczenie tych kryteri6w.

Maksymalnaliczba punkt6w rno2liwych do uzyskania - 100

Zamawiaj4cy dokona oceny ofeft na podstawie wyniku osi4gnigtej liczby punkt6w wyliczonych w

oparciu o powyzsze kryteria. llo6i punkt6w za poszazeg6hie kry'teria po zslulowaniu bgdzie stanowii

kofcow4 ilo56 punkt6w przyznan4 danej ofercie. Za najkorzystnieisz4 zostanie uzrrana ofefta, kt6ra

uzyska najwyZsz4 koficow4 ilo66 punkt6w.

Zaproponowanaprzez Wykonawcg cena powinrtazostac w ofercie podana jako cena netto wyraZoua w

PLN. W przypadku wskazania w ofercie ceny w walucie inne.j niZ PLN, cena ta zostanie przeliczona na

PLN wedlug Sredniego kursu danej waluty opublikowanego przez Narodowy Bank Polski z dnia

poprzedzajqcego dzieri otwarcia ofer1. Cena oferty powinna zawierac wszystkie koszty niezbgdne dla

wykonania Przedmiotu Zamowienia. Dla zapewnienia por6wnywalnorici ofert dostawc6w krajowych i

zagranicznych cen4 podlegaj4c4 ocenie bEdzie l4czna cena netto (bez podatl<u VAT) okre6lona w

ofercie.

I 4. Informacje dotycz4ce naj korzystniejszej oferty 
"

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj4cy zawiadorni wszystkie podmioty, kt6re przeslaly

oferly w ustalonym terminie.

Lp. Rodzaj Kryterium Punktacja Spos6b oceny

I Cena Od0do55 Stosunek ceny najniZszej oferty do ceny badanej oferty

mnozony przez 55

z Okres gwarancji

liczony w rniesi4cach

Od0do45 Dtugo66 okresu gwarancj i:

e Do 24 m-cy - 0 punkt6w;

u Od 25 do 42 m-cy - 15 punkt6w

o Od 43 do 66 rrl-cy - 30 punkt6w

e PowyZej 67 n-cy - 45 punkt6w

15. Zakres zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postgpowania.



Fundusze
Europejskie
lntetigenloy Rozw6j

PARP rn
Zamawiaj4cy zastrzega sobie moZliwoSi dokorrywania zmian w umowie zawaftej z Oferentem, kt6ry

zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postgpowania, w przypadkach wskazanych w

rozdziale 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalno5ci wydatk6w w ramach Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego Europejskiego Funduszu Spolecznego raz Funduszu Sp6jno5ci na

lata 20I 4 -2020, a ponadto w przypadkach :

wyst4pienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zam6wienia lub

terminu jego wykonarria;

wyst4pienia obiektywnych przyczyn niezaleLnych od Zamawiaj4cego i Oferenta;

gdy wskutek okoliczno6ci, kt6rych nie mozna bylo przewidzie6 w chwili zawarcia umowy,

konieczne bgdzie przedlu2enie terminu realizacji przedmiotu Llmowy, w szczeg6lno6ci w przypadku

op6Znieri w realizacji umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dlaZanawiaj4cego lub jest konieczna

w celu prawidlowej realizacji umowy;

wyst4pienia okolicznoSci bgd4cych wynikiem dzialania s1Ly wylszej

zmiany istotnych regulacj i prawnych.

16. Pozostale informacje.

16.1. Poprzez zlolenie ofefiy Oferent wyra2a zgodg na podanie do wiadomoSci pozostalych

Oferent6w szczeg6l6w oferty. Oferent ma prawo nie wyrazid zgody na podanie do wiadomoSci

szczegolow technicznych przedmiotu zam6wienia.

16.2. Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo do:

o zmiany warunk6w udzielenia zam6wienla,

o uniewaznieniapostgpowania,

o nie wybrania Zadnej zprzedstawionych ofert bez podania przyczyny,

o pozostawieniabezrozpatrzenia oferty niezgodnej z wyrxogarxi niniejszego zapytania.

W przypadku zaistnienia powylszych okolicznorici Oferentom nie przyshrguj4 2adne roszczenia w

stosunku do Zamawiaj4cego.

Zamawiaj4cy informuje, ze postgpowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawg z dnia 29 stycznia

2004r. - Prawo Zamowieh Publicznych, dlatego nie jest moZliwe stosowanie Srodk6w odwolawczych

okre6lonych w tej ustawie.

17. Zal4czniki:

fi .1. Formularz ofertowv.

OSwiadczenie o braku przeslanek do wykluczenia z postgpowania

o

o

o

o

t7.2.
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Zal4czniknr I

FORMULARZ OFERTOWY

Nanaa LT/ykonawcy

Adres siedziby

nr telefonu

NIP, REGON

Przystgpuj4c do udzialu w postgpowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na

na wykonanie prac zwiqzanych z budowq hali produkcyjno - magazynowej obejmujqcych:

:::;:x;l:;,Ijini'"**
oferujg/emy realizacjg wykonania przedmiotu dostawy okredlonego w niniejszym zapfianiu

ofeftowym na warunkach i zasadach w nim okre$lonych.



Fundusze
Europejskle

unl. eu

CENA OFERTOWA

Przedmiot oferty:

n a wv ko n a n' 
" ""':'-'lgli["#*;;,:::: "' 

-cvi n o - m a sa z' n owe j o be j m ui qcvc h :

Cena netto Kwota s{ownie:

Cena brutto Kwota slownie:

VAT Kwota slownie:

OKRES GWARANCJI

Okres gwarancji w miesiqcach

Termin wykonania dostawy.

Etap 1: Roboty ziemne i fundamenty -
Etap 2: Posadzka

Etap 3: Utwardzenie terenu kostk4 brukow4

W przypadku wyboru naszej ofefty, jako najkorzystniejszej zobowi4zujglemy sig do zawarcia pisemnej
umowy w miejscu i terminie .uq1znaczonyffiprzez Zanawiaj1cego.

1. O$wiadczamly, 2e zaoferowany przez nas przedmiot zam6wienia spelnia wszystkie wymagania
zamawiaj4cego.



Fundusze
EuropeJsklc RP

Unl. Elrt
(d09dr$ fi/rcrE

f.fiAfu frltd{artfo

2. O6wiadczamly, 2e zapoznaliSmy sig z warunkami Zapytania Ofeftowego, nie wnosimy do nich
Zadnych zastrzeien oraz uzyskaliSrny niezbgdne informacje do przygotowania oferty.

3. O6wiadczamly, 2e posiadamy uprawnienia do wykonywania ol<reslonej dzialalnoSci lub

czynnoSci, je2eli ustawy naldadaj1 obowi4zek posiadania takich uprawniefi.

4. Olwiadczamly, 2e znajdujemy siQ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj4cej

wykonanie przedmiotu zam6wienia.

5. O$wiadczamly,2e nie ogloszono w stosunku do nas upadlo6ci, nie z\o2ono wniosku o upadlo6i
ani nie otwarto w stosunku do nas postqpowania likwidacyjnego.

6. OSwiadczam ly,2e posiadarny niezbgdn4 wiedzg i doSwiadczenie do wykonania zam6wienia.

1. Jestem/Smy zwi4zani niniejsz4 ofert4 przez okres 30 dni od daty uplynigcia tenninu skladania

ofert.
8. Oferujg/emy realizacjg przedmiotu zan6wienia na warunkach wskazanych przez Zamawiaj1cego

w Zapytaniu ofertowych wrazz jego zal4cznikamt.
9. Do formularzazal4czono nastgpuj4ce dokumenty, kt6re stanowi4 jej integraln1czgi6:

miejscowoit, data podpis osoby/os6b

upr awn i onyc h do r e pr e z ent ow ani a

Wykonawcy



Talqczniknr 2

OSWIADczENIE o BRAKU PRZEsIANEK Do WYKLUcZENIA z

W imieniu wykonawcy oSwiadczam, i2 pomiqdzy Zamawiajqcym a wykonawcg

Fundusze
Europejskie
Intellqenlny Rozw6j €E E

POSTEPOWANTA

(Nazwa Wykonawcy)

nie istniejq powiqzania kapitalowe lub osobowe.

Przez powiqzania kapitalowe lub osobowe rozumie siq wzajemne powiqzania miqdzy Zamawiajqcym

lub osobami upowa2nionymi do zaciqgania zobowiqzar,i w imieniu Zamawiajqcego lub osobami

wykonujqcymi w imieniu Zamawiajqcego czynno6ci zwiqzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem

procedury wyboru wykonawcy a wykonawcq, polegajqce w szczeg6lnoici na:

- uczestniczeniu w spofce jako wsp6lnik sp6lki cywilnej lub sp6tki osobowej,

- posiadaniu co najmniej tO%udzialow lub akcji,

- petnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzqdzajqcego, prokurenta, pefnomocnika,

pozostawaniu w zwiqzku mal2eriskim, w stosunku pokrewiefistwa lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewieristwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku

przysposobienia, opieki lub kurateli.

Miejscowoii, dato podpis osoby/os6b

u p raw n ionych do re pre ze ntow a ni o

Wykonawcy


