Gdynia, dnia 07.09.2018r.
Stan zapisów po zmianie nr 1 treści Zapytania z dnia 11.09.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją projektu „Biodive Fin- innowacyjne biomimetyczne płetwy pływackie dla
zastosowania cywilnego” (nr projektu POIR.01.01.01-00-0046/17), współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie: POIR.01.01.01. Badania przemysłowe i prace
rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (dalej: Projekt) oraz obowiązkiem dokonywania
zakupów oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej
konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, EXOTECH Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe
dotyczące działań informacyjno – promocyjnych Projektu.
I.

ZAMAWIAJĄCY:
EXOTECH SP. z o.o.
Aleja Zwycięstwa 96/98 lok. A1.05
81-451 Gdynia,
KRS 0000672673 NIP: 586-231-66-72, REGON: 366999307
tel.: +48 533-868-781
Adres strony www: www.exotech.com.pl
EXOTECH Sp. z o.o. w dalszej treści zapytania zwana jako Zamawiający lub EXOTECH lub Spółka.

II. TRYB ZAMÓWIENIA:
II.1. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018).
II.2. Niniejsze zamówienie zostaje udzielone w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności i
zostało poprzedzone szacowaniem wartości przedmiotu zamówienia.
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 każdym z
Oferentów, którzy złożą oferty spełniające warunki wskazane w treści zapytania i których
oferty zostaną dopuszczone do etapu oceny.

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.
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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.
III. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Kod / kody CPV1:
39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne
79342200-5 Usługi w zakresie promocji
72413000-8 Usługi w zakresie projektowania stron WWW
QA08-9 W zakresie reklamy plakatowej (Grupa A: Usługi reklamowe)
III.1. OPIS DZIAŁAŃ INFORMACYJNO – PROMOCYJNYCH PROJEKTU:
Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie usługi polegającej na realizacji działań
informacyjno-promocyjnych (promocji) dla Projektu pt.: „Biodive Fin- innowacyjne
biomimetyczne płetwy pływackie dla zastosowania cywilnego”.
A).

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE STRONY INTERNETOWEJ
Opracowanie strony / podstrony internetowej przeznaczonej na zamieszczenie
informacji o realizowanym Projekcie: - strona / podstrona internetowa przygotowana i
prowadzona w języku polskim i angielskim.
Zakres zamówienia będzie dotyczył: (1) opracowania szaty graficznej z
uwzględnieniem wymaganych form promocji w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój (dalej: POIR) oraz (2) opracowania funkcjonalności strony
internetowej obejmującej min. następujące moduły: • strona główna • materiały
informacyjno-promocyjne dla odbiorców strony • dokumenty do pobrania • dane
kontaktowe • moduł ogłoszeń umożliwiający zamieszczenie ogłoszenia na wybór
wykonawcy / dostawcy towarów i usług • aktualności • artykuły sponsorowane w
prasie specjalistycznej i innej • moduł administratora, wykonanie wersji produkcyjnej
strony internetowej.
SPECYFIKACJA REALIZACJI ZAPROJEKTOWANIA I WYKONANIA STRONY WWW:


Założenia: • skuteczny przekaz • funkcjonalny, nowoczesny, dynamiczny i
atrakcyjny wizualnie projekt graficzny dostosowany do funkcji i tematyki strony •
czytelna nawigacja • optymalizacja treści pod wyszukiwarki internetowe i proces
pozycjonowania



Zakres funkcjonalności: dwie wersje językowe: polska i angielska



CMS – moduł administracyjny CMS (Content Management System – System
Zarządzania Treścią).
Strona zostanie wyposażona w funkcjonalność CMS umożliwiającą samodzielne
administrowanie treścią znajdującą się na stronie www. CMS będzie realizował
zadania przy użyciu przyjaznego i łatwego w obsłudze interfejsu. Dzięki
wykorzystaniu intuicyjnych edytorów system umożliwi zarządzanie treściami bez
konieczności ingerencji w kod strony www.
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Optymalizacja treści pod wyszukiwarki internetowe i proces pozycjonowania.
Podczas projektowania strony poszczególne elementy jej budowy oraz treści na
niej zamieszczone zostaną poddane zabiegom mającym na celu uzyskanie lepszej

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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widoczności witryny dla robotów indeksujących, a co za tym idzie: wyższej pozycji
w wynikach organicznych wyszukiwarek sieciowych.

B).



Optymalizacja pod kątem najpopularniejszych przeglądarek: Internet Explorer,
Firefox, Opera, Google Chrome, Safari



Strona responsywna. Responsywna strona (RWD) umożliwi prawidłowe
wyświetlanie zawartości strony internetowej na różnego rodzaju dostępnych
urządzeniach mobilnych o różnych rozdzielczościach. Są to urządzenia takie jak
smartfony, tablety oraz tradycyjne laptopy i komputery stacjonarne. Strona
responsywna dostosuje się do ekranu urządzenia na którym jest wyświetlana.
Dostosowanie polega na zmianie sposobu wyświetlania nawigacji, obrazków,
wielkości czcionek, kolorystyki tak aby korzystanie ze strony było łatwe i
przyjemne dla użytkownika odwiedzającego naszą stronę w Internecie.

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE FUN PAGE (1 SZT.) W SERWISIE SOCIAL
MEDIA (NA FACEBOOKU LUB INSTARGRAMIE)
[BYŁO: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE FUN PAGE W SERWISIE SOCIAL MEDIA
(NP. NA FACEBOOKU)]
Opracowanie strony fun page w serwisach społecznościowych
dedykowanej Spółce oraz realizowanym Projekcie.

typy

Facebook

Przygotowana i prowadzona w języku polskim i angielskim.
SPECYFIKACJA REALIZACJI WYKONANIA FUN PAGE:

C).



Założenia: • skuteczny przekaz • funkcjonalny, nowoczesny, dynamiczny i
atrakcyjny wizualnie projekt graficzny dostosowany do funkcji i tematyki
działalności Spółki i prowadzonego projektu • czytelna nawigacja



Zakres funkcjonalności: dwie wersje językowe: polska i angielska



Moduł administracyjny zarządzania treścią

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROLL – UP’ÓW (2SZT.):
SPECYFIKACJA REALIZACJI ZAPROJEKTOWANIA I WYKONANIA ROLL-UP’ÓW:
Wykonanie projektu graficznego i wykonanie 2 szt roll-up’ów o wymiarach: 150 cm
(szerokość) x 200 cm (wysokość). Opis konstrukcji: kaseta aluminiowa z
chromowanymi bokami pozwalająca na wysuwanie grafiki (odpowiadającej wymogom
promocji w ramach POIR), posiadająca system samozwijający się, sprężynowy z
dwiema nóżkami. Zadruk jednostronny (CMYK 4+4), na materiale typu blockout.
Dostawa w opakowaniu zabezpieczającym przed ewentualnym uszkodzenie w trakcie
transportu.

Wymogi promocji o których jest mowa w opisie przedmiotu zamówienia zawarte są w Podręczniku
wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i
promocji dostępnym pod linkiem:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/21172/Podrecznika_wnioskodawcy_i_beneficjenta
_info_promo_140616.pdf.
Wymienione materiały promocyjne muszą być oznaczone znakiem Unii Europejskiej i znakiem
Funduszy Europejskich oraz logiem Zamawiającego.
Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć wszelkich niezbędnych informacji potrzebnych do
wytworzenia materiałów promocyjnych.
Oferent przeniesie na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do wykonanej pracy
wraz z kodami źródłowymi. Przeniesienie praw autorskich nastąpi w zakresie wszystkich znanych
pól eksploatacji.
III.2. MIEJSCE DOSTARCZENIA ARTYUŁÓW INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH: Aleja
Zwycięstwa 96/98 lok. A1.05; 81-451 Gdynia.
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III.3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA / termin realizacji umowy: nie później niż do
31.12.2018r. . z możliwością wydłużenia zgodnie ze zmianą w okresie realizacji Projektu.
[BYŁO: termin realizacji umowy: do 31.10.2018r. z możliwością wydłużenia zgodnie ze zmianą w
okresie realizacji Projektu].
III.4. SKŁADOWE CENY ZAMÓWIENIA: Zamawiający prosi o podane ceny kompleksowej i
włączając w wartość również projekty graficzne, druk i transport rozumiany jako dostarczenie
zamówienia na miejsce wskazane w punkcie III.2.
IV. KRYTERIA OCENY:
IV.1.

Cena – waga: 100 pkt.
Prosimy o podanie cen w wartościach netto (nie zawierających podatku VAT) oraz
w wartościach brutto.
Zamawiający prosi o podane ceny kompleksowej i włączając w wartość również projekty
graficzne, druk i transport rozumiany jako dostarczenie zamówienia na miejsce wskazane
w punkcie III.2.
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 zwierająca z najwyższą liczbę punktów.
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 (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.

V.

WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:
V.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b. prowadzą działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia,
c. dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do terminowego wykonania zamówienia,
d. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
e. nie są w stanie likwidacji ani też nie ogłosili upadłości,
f. nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne,
g. 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;
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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.
Spełnienie wskazanych powyżej warunków weryfikowane będzie na podstawie
oświadczenia oferenta. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie
dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni
któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony z postępowania.
h. w okresie ostatnich dwóch lat kalendarzowych poprzedzających złożenie oferty (a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy niż w/w dwa lata – w tym okresie) zrealizowali
zamówienia polegające na zaprojektowaniu minimum 3 stron internetowych.
Warunek potwierdzany wskazaniem w Formularzu ofertowym linków do 3 działających
stron internetowych będących jego autorstwa. W przypadku, gdy linki nie będą się
otwierać, Oferent zostanie wezwany do uzupełnienia / poprawy linków.
i. w okresie ostatnich dwóch lat kalendarzowych poprzedzających złożenie oferty (a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy niż w/w dwa lata – w tym okresie) wykażą się
należytym wykonaniem co najmniej 3 zamówień rodzajowo odpowiadających
przedmiotowi zamówienia opisanemu w Punkcie III przedmiotowego Zapytania
ofertowego.
Warunek potwierdzany załączeniem do Formularza oferty referencji lub innych
dokumentów (w kopii / skanie) potwierdzających należyte wykonanie w okresie ostatnich
dwóch lat kalendarzowych poprzedzających złożenie oferty (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy niż w/w dwa lata – w tym okresie) co najmniej 3 zamówień
rodzajowo odpowiadających przedmiotowi zamówienia opisanemu w Punkcie III
przedmiotowego Zapytania ofertowego.
V.2. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną 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.

VI. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
VI.1.

Oferty należy złożyć do dnia 18.09.2018r.
[BYŁO: Oferty należy złożyć do dnia 17.09.2018r.]

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 na adres biuro@exotech.pl lub pocztą tradycyjną / kurierem /
osobiście (adres siedziby Spółki).
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VI.5.

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

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 do dnia
14.09.2018r.
[BYŁO: Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na w/w adres e-mail
do dnia 13.09.2018r.].

VI.9.

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Tomasz Krause.

VI.10. Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 60 dni od dnia jej
złożenia).
VI.11. Ofertę należy przegotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania.
VI.12. Do formularza oferty należy dołączyć:
a. Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków dotyczących zamówienia określonych
punkcie V.1. i V.2. niniejszego zapytania.
b. Referencje lub inne dokumenty (w kopii / skanie) potwierdzające należyte wykonanie w
okresie ostatnich dwóch lat kalendarzowych poprzedzających złożenie oferty (a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy niż w/w dwa lata – w tym okresie) co
najmniej 3 zamówień rodzajowo odpowiadających przedmiotowi zamówienia opisanemu
w Punkcie III przedmiotowego Zapytania ofertowego – dokumenty własne Oferentów.
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.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian warunków Umowy zawartej w wyniku
niniejszego zamówienia.
Zmiany będą mogły dotyczyć:
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 EXOTECH Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIKI:
1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie warunków z punktu
V.1 i z punktu V.2. zapytania ofertowego z dnia 07.09.2018r.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 07.09.2018r.

FORMULARZ OFERTOWY
Oferta stanowi odpowiedź na zapytanie
informacyjno – promocyjnych Projektu.

ofertowe

z

dnia

07.09.2018r.

dotyczące

działań

1. 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: ………………………………………………………………….

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w następującej cenie:
CENA

SŁOWNIE

WARTOŚĆ NETTO
WARTOŚĆ VAT (23 %)
WARTOŚĆ BRUTTO

3. Oświadczam, że w okresie ostatnich dwóch lat kalendarzowych poprzedzających złożenie oferty
zrealizowałem zamówienie polegające na zaprojektowaniu minimum 3 stron internetowych –
poniżej linki do stron internetowych mojego autorstwa:
L.P.

LINK DO DZIAŁAJĄCEJ STRONY WWW*

1.
2.
3.
* w przypadku, gdy linki nie będą się otwierać, Oferent zostanie wezwany do uzupełnienia / poprawy
linków.

4. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń.
5. Oświadczam, że przeniosę na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do wykonanej
pracy wraz z kodami źródłowymi. Przeniesienie praw autorskich nastąpi w zakresie wszystkich
znanych pól eksploatacji.
6. Oferta jest ważna 60 dni od dnia jej złożenia.
7

7.

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

8. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku poświadczenia przeze mnie nieprawdy, oferta zostanie
odrzucona.
ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY:
1. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków z punktu V.1 zapytania ofertowego z dnia
07.09.2018r.
2. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków z punktu V.2 zapytania ofertowego z dnia
07.09.2018r.
3. Referencje lub inne dokumenty (w kopii / skanie) potwierdzające należyte wykonanie w
okresie ostatnich dwóch lat kalendarzowych poprzedzających złożenie oferty (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy niż w/w dwa lata – w tym okresie) co najmniej 3
zamówień rodzajowo odpowiadających przedmiotowi zamówienia opisanemu w Punkcie III
przedmiotowego Zapytania ofertowego – dokumenty własne Oferentów.

…………………………..…...., dn. …………

....................................................
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO FORMULARZA OFERTOWEGO
DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 07.09.2018R.
[działań informacyjno – promocyjnych Projektu]

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
pieczątka*

……………………………………………………
Imię, nazwisko, podpis,

* 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 Z DNIA 07.09.2018R.
[działań informacyjno – promocyjnych Projektu]

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 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.

…………………………………………………….
Miejsce i data
pieczątka*

……………………………………………………
Imię, nazwisko, podpis,

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