Zap
pytanie ofe rtowe w ramach proje
ektu
„D
Dywersyfikacją działalności firmy Manuusad Spółka z ograniczoną odpowiedziaalnością poprrzez
w
wprowadzenie
e na rynek in nowacyjnych
h rozwiązań produktowych
p
h”

planow
wanego do realizacji ze środków Europejskie
ego Fundusszu Rozwojuu Regionaln
nego w
Pro
ogramie Op
peracyjnym Wojewódzztwa Kujaw
wsko‐Pomorrskiego na laata 2014‐20
020
(Ośś prioryteto
owa RPKP.0
01.00.00 Wzzmocnienie
e innowacyjjności i konnkurencyjno
ości
gospodarki re
egionu; Dzia
ałanie RPKPP.01.06.00 Wspieranie
W
e tworzenia i rozszerza
ania
zaaawansowaanych zdoln
ności w zakrresie rozwo
oju produktów i usług; Poddziałan
nie
RPKP.01
1.06.02 Dottacje dla inn
nowacyjnycch MŚP )
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22‐06‐22017r.
Data upu
ublicznienia za
apytania ofertowego

SEKCJA I: ZAMAWIA
AJĄCY
I.1. Nazzwa i adres Zamawiającego
Manusa
ad Sp. z o.o.
ul. Boha
aterów 3; 89
9‐110 Sadkii
NIP 55881681670
TEL. +488 52 385 05
5 30
Adres d
do korespon
ndencji:
Manusa
ad Sp. z o.o.
ul. Boha
aterów 3; 89
9‐110 Sadkii
Osoba d
do kontaktu
u: Krzysztof Berner
Tel. +488 52 385 05 30
E‐mail: kb@manussad.com
dów CPV do
otyczących p
przedmiotu
u zamówien
nia
I.2. Określenie kod
podnośnikkowe i
C
CPV przedm
miotu zamów
wienia: 424400000‐0 ‐ Urządzenia
U
przeładunkkowe oraz icch części
SEKC
CJA II: PRZE DMIOT ZAM
MÓWIENIA
II.1. Tryyb udzieleniia zamówienia
owanie o udzielenie
u
zamówienia
z
a prowadzo
one jest w trybie zappytania ofertowego
Postępo
zgodniee z zasadą konkurencyj
k
ności. Spossób ponosze
enia wydatkków zgodni e z zasadą uczciwej
konkureencji.
II.2.
1. Umo
owa zostanie zawarta w wyniku w
wyboru oferrty przez Zam
mawiająceggo.
II.2.1. N
Nazwa nadaana zamówiieniu przez Zamawiają
ącego:
 SSystem do poziomego
p
ejki
transportu płyt ze skle
projektu: „Dywersyfiikacją dziaałalności fiirmy Manu
usad Spółkka z ograaniczoną
Tytuł p
odpowiedzialnością poprzez wprowaadzenie na
n
rynek innowacyyjnych ro
ozwiązań
produkttowych”
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II.2.2. O
Określenie przedmiotu
p
zamówien
nia:


SSystem do poziomego
p
transportu płyt ze skle
ejki

Szczegó
ółowy opis przedmiotu zamówieenia znajdu
uje się w załączniku
z
nr 1 do zaapytania
ofertow
wego
ostanowienia:
Inne po
Projekt współfinansowany przez
p
Unię Europejską ze środkków Regio nalnego Prrogramu
Operacyyjnego Województwa Kujawsko‐PPomorskiego
o na lata 20
014‐2020
II.2.3 W
Warunki
1. Nie dopuszcza się możliwo
ości złożeniaa oferty czę
ęściowej.
2. Nie dopuszcza się możliwo
ości złożeniaa oferty wariantowej.
3. Term
min związan
nia ofertą: 90
9 dni.
II.3. Mieejsce i term
min składaniia ofert:
1. Term
min składan
nia ofert:
03.007.2017
2. Miejsce składan
nia ofert pissemnych
Ofertę n
należy złożyyć pod adresem:
ul. Bohaaterów 3; 89
9‐110 Sadkii
Miejscee składania ofert
o
w form
mie elektronnicznej: Ofe
erty w wersjji elektroniccznej należyy
wysyłaćć na jeden z adresów e‐‐mail office @manusad
d.com ; kb@
@manusad.ccom
3. Sposób przygotowania oferty:
a) Forma pise
emna
m, należy um
mieścić w zamkniętej koopercie opissanej:
Oferrtę sporządzoną w języyku polskim
 Nazwa i adres Zamawiiającego, naazwa i adres oferenta, napis: „Sysstem do poziomego
ttransportu płyt ze sklejki ‐ manipuulator”
b) Forma elektroniczna
Oferrtą w forrmie elekttronicznej jest oferta złożona za pośreednictwem poczty
elekktronicznej. Oferta elektroniczna winna być przygotowana tak jakk oferta skłaadana w
form
mie pisemnej ‐ skany podpisanycch dokume
entów należży przesłać na adres mailowy
Zam
mawiającego
o wskazanyy do konta któw w sp
prawie proccedury zam
mówienia. W tytule
maila powinna znaleźć się informacjaa o tym, że mail
m zawiera ofertę na niniejsze zaapytanie
oferrtowe.
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4. Kom
mpletna ofe
erta musi za
awierać:
 Formularz oferty nap
pisany na ppodstawie wzoru stan
nowiącego załącznik nr 2 do
zzapytania ofertowego
o
 Podpisane Oświadczen
O
nie stanowiąące załącznik nr 3 do zapytania offertowego
 SStosowne pełnomocni
p
ctwo – w p rzypadku gd
dy ofertę po
odpisuje peełnomocnik
 W przypad
dku wykonaawców wsppólnie ubie
egających się
s o udzieelenie zamówienia,
d
dokument ustanawiająący pełnom
mocnika do reprezento
owania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówieniaa albo reprrezentowania w postępowaniu i zzawarcia um
mowy w
ssprawie zap
pytania oferrtowego.
5. Oferrty należy złożyć
z
w ciągu 11 dnii kalendarzowych od daty upubl icznienia zaapytania
przeez Zamawiaającego, przy czym termin 11 dni kalen
ndarzowychh biegnie od dnia
nasttępnego po
o dniu upublicznieniaa zapytaniaa ofertowe
ego i kończzy się z upływem
u
ostaatniego dniaa.
onanie zadań powinna zawierać co
o najmniej:
6. Oferrta na wyko
a. cenę wyrażżoną w PLN
b. opis przedmiotu zapyttania ofertoowego
c. czas dostaw
wy
d. oferta sporrządzona w języku polsskim
7. Koszzt przygotow
wania i dostarczenia oferty pokrywa Oferentt.
8. Oferrty, jakie wpłyną
w
po terminie, zoostaną zwró
ócone do Oferentów
O
bbez ich oce
eny, jako
niew
ważne.
II.4. Tryyb rozpatrze
enia ofert:
1. Oferrty przedłożone w terminie zostaną przeanalizow
p
wane przeez Zamaw
wiającego
w teerminie 2 dn
ni roboczych od daty złłożenia ofert.
2. Zam
mawiający w trakcie analizy offert może wystąpić do Ofere nta o dod
datkowe
wyjaaśnienia lu
ub uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacjee nie pozw
wolą na
obieektywną oceenę oferty.
3. Po d
dokonaniu analizy ofe
ert oraz ro zpatrzeniu – zgodnie z zasadą kkonkurencyyjności –
przeedłożonych ofert, Zaamawiającyy poinform
muje mailo
owo Ofereentów o wyborze
w
najkkorzystniejszej oferty lub poprz ez zamieszzczenie na swojej strronie interrnetowej
wyn
niku wyboru
u oferenta wskazując
w
oofertę, któraa została wyybrana.
II.5. Kryyteria ocenyy ofert:
1. W toku dokkonywania badania
b
i occeny ofert Zamawiając
Z
cy może żąddać udzielen
nia przez
O
Oferenta wyjaśnień
w
tre
eści złożonyych przez niego ofert.
2. ZZamawiająccy będzie oceniał ooferty, które nie po
odlegają oddrzuceniu, według
następującyych kryterió
ów:
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a) Cena – Ceny oofert netto (w
waga 20 %) będą obliczone zzgodnie z pon
niższym
wzorem.
Cn
C = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ x 20
Co
ggdzie:
C – oznacza ilo
ość punktów uzyskanych
u
w kryterium „cena oferty netto” (z dokładdnością do dw
wóch
m
miejsc po przeecinku)
CN – oznacza łączną
ł
cenę ne
etto najtańszeej z ofert.
Co – oznacza łączną cenę ne
etto ocenianeej oferty.
b) Czas reakcji sserwisowej (w
waga 40 %) bę
ędzie obliczanny zgodnie z poniższym
p
wzorem
T = Tmin./Tof x 40
G
Gdzie:
T – ocena pun
nktowa za oce
eniane kryteriuum czas reakccji serwisowej wyrażony w ggodzinach
TTmin. – najkró
ótszy czas reakcji serwisow ej spośród wsszystkich ocen
nianych ofert
TTof – czas reakcji serwisowej podany w oofercie cenow
wej
110% ‐ waga prrocentowa occenianego krytterium (40% = 40 pkt.)
P
Pod pojęciem czas reakcji serwisowej
s
Za mawiający ro
ozumie czas licczony w pełnyych godzinach
zzegarowych od
o momentu otrzymania
o
prrzez Wykonaw
wcę zgłoszenia
a od Zamawiaającego inform
macji o
aawarii przedm
miotu zamówie
enia do przyjaazdu pracownika Zamawiającego i podjęccia działań w celu
u
usunięcia awaarii. Maksymalny czas reakccji serwisowejj Zamawiający
y określa na 488godz.
c)

Kryterium robboczogodzinyy za działania serwisowe (w
waga 20%) „Rgg”
zostanie oblicczone według poniższego wzoru:
w

Rg min.
Rgg = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ x 20
Rg bad.
dzie:
gd
Rgg – ilość punkttów oferty badanej w kryteerium cena ne
etto roboczogo
odziny działańń serwisowych
h
Rgg min. – najniżższa cena (nettto) roboczogoodziny spośró
ód wszystkich podlegającyc h ocenie ofert
Rgg bad. – cena (netto) ofertyy badanej
d) Termin
T
dostaawy – (waga 20%)
2
obliczony
y zgodnie z pooniższym wzorrem:
Td min.
Td = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ x 20
Td baad.
dzie:
gd
Td
d – ilość punkttów oferty badanej w kryteerium terminu
u dostawy urządzenia
Td
d min. – najniżższa termin do
ostawy spośróód wszystkich podlegającycch ocenie oferrt
Td
d bad. – termiin dostawy ofe
erty badanej

p uwagę ceny ofertyy netto
3. Do oceny będą brane pod
4. ZZa najkorzyystniejszą zo
ostanie uznaana oferta, która uzyskka najwyższ ą liczbę pun
nktów.
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SEKCJJA III: INFO RMACJE DO
ODATKOWE
E
III.1. Inn
ne istotne postanowie
p
enia
Jeżeli ceena oferty wyda
w
się rażżąco niska w stosunku do przedm
miotu zamów
wienia i bud
dzić
będzie wątpliwośści Zamaw
wiającego co do możliwości
m
wykonaniaa przedmio
otu
zamówiienia zgod
dnie z wymaganiam
w
mi określonymi prze
ez Zamaw
wiającego lub
wynikającego z od
drębnych prrzepisów, w szczególn
ności jest niższa o 30%
% od warto
ości
zamówiienia lub średniej arytm
metycznej ccen wszystkkich ofert, Zamawiając
Z
cy zwróci się o
udzielen
nie wyjaśnień w okreśślonym term
minie dotycczących elem
mentów ofeerty mającyych
wpływ na wysokośść ceny. Ob
bowiązek w
wykazania, że
ż oferta nie zawiera rażąco niskkiej
ceny, sp
poczywa na Wykonawccy/Dostawccy.
Zamawiiający ocen
niając wyjaaśnienia, bbierze pod
d uwagę obiektywne
o
e czynniki, w
szczegó
ólności oszcczędność metody
m
wyykonania zamówienia
z
a, wybranee rozwiązania
techniczzne, wyjątkowo sprzyjające waarunki wykkonania zam
mówienia dostępne dla
Wykonaawcy, orygginalność projektu
p
w
wykonawcy oraz wpłływ pomoccy publicznej
udzielon
nej na podstawie
p
odrębnychh przepisów. Zamaw
wiający oddrzuca ofe
ertę
wykonaawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaaśnień wraz z
dostarczonymi dow
wodami pottwierdza, żee oferta zaw
wiera rażącco niska cennę w stosun
nku
do przedmiotu zam
mówienia.
ego
Niniejszze zapytanie oraz okrreślone w nnim warunki mogą byyć przez Zaamawiające
zmienio
one lub odw
wołane.
Zamawiiający inforrmuje, że w przypadkuu nie otrzym
mania minimum 1 waażnej ofertyy w
terminiee określon
nym w pktt. II.3 niniiejszego zaapytania offertowego, Zamawiająący
dokonujje wyboru dowolnego
o Wykonaw
wcy, który spełnia
s
wszystkie kryteeria i warunki
określon
ne w zapytaaniu ofertow
wym.
Zamawiiający po wyborze
w
naajkorzystnieejszej ofertty niezwłoccznie powiaadomi o tym
fakcie W
Wykonawcó
ów/Dostawcców poprzeez zamieszcczenie informacji na sswojej stronie
internettowej.
Zamawiiający inforrmuje, iż obok
o
formyy pisemnej dopuszcza
a porozum iewanie się
ę z
Dostawcami/Wyko
onawcami za pomocą ppoczty elekttronicznej.
Zamawiiający zastrzega sobie prawo anuulowania zapytania ofe
ertowego bbez podawania
przyczyn.
III.2. Fin
nansowanie
e projektu:
Zamawiiający inforrmuje, że projekt
p
zam
mierza realiizować z wykorzystan
w
niem funduszy Unii
Europejjskiej w raamach Eurropejskiego Funduszu
u Rozwoju
u Regionallnego – Program
Operacyyjny Wojew
wództwa Dolnośląskieg o na lata 20
014‐2020.
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Wszelkaa korespondencja w fo
ormie pisem
mnej związana z przyg
gotowaniem
m i złożenie
em ofert
musi byyć doręczona do Zamaw
wiającego nna adres:
ul. Bohaaterów 3; 89
9‐110 Sadkii
lub droggą elektroniczną na adres email: kkb@manusaad.com
1) Zam
mawiający nie
n jest zo
obligowanyy do prow
wadzenia po
ostępowaniia według ustawy
o zaamówieniach publicznyych.
Treść zaapytania jesst dostępna na stronie internetow
wej www.ma
anusad.com
m
Pytania technicznee należy kierrować do Krrzysztofa Be
ernera na ad
dres ul. Bohhaterów 3; 89‐
8
dki lub na ad
dres e‐mail kb@manussad.com. Naa pytania te
echniczne Zaamawiającyy
110 Sad
będzie u
udzielał odp
powiedzi drrogą mailow
wą, pod warrunkiem, że pytania wppłyną nie
później niż na 2 dni przed datąą ostateczn ą złożenia ofert.
o
W spraw
wach formaalnych należy kontakto
ować się z Krzysztofem
K
m Bernerem
m – pod
numereem telefonu
u tel. +48 522 385 05 30 ((w godz. 8:0
00‐15:00) lu
ub adresem
m mailowym
m
kb@maanusad.com
2) Jeżeeli odpowieedzi na pyytania lub zgłoszone problemy będą wiązzały się ze zmianą
warunków zam
mówienia, wszyscy
w
uczeestnicy zapyytania zostaną powiadoomieni o zm
mianach.
III.3. Termin i miejsce wykona
ania zamów
wienia
Termin dostawy: max
m do końcca 34 tygodnnia 2017 ro
oku
Miejscee dostawy: ul.
u Bohateró
ów 3; 89‐1110 Sadki
III.4. Istotne dla stron postanowienia um
mowy
mawiający dopuszcza zm
mianę umow
wy w formie aneksu w przypadku :
1. Zam
a) gdy ze strrony Instyttucji Pośreddniczącej pojawi
p
się koniecznośść zmiany sposobu
wykonaniaa zamówienia przez Ofeerenta,
miotu i sposobu
s
b) istotnych zmian w zakresi e przedm
realizacji Umowy
niespowod
dowanych działaniem
d
l ub zaniechaaniem które
ejkolwiek zee Stron Umo
owy,
c) Zamawiająący dopuszccza wprowaadzenie zmian w przypadku wystąąpienia siły wyższej,
co uniemo
ożliwia wykkonanie przzedmiotu umowy
u
zgo
odnie z SZ. Przez siłę
ę wyższą
rozumie siię zdarzenie, którego strony nie mogły przzewidzieć, kktóremu nie mogły
zapobiec ani
a przeciw
wdziałać, a które unie
emożliwia stronom
s
w
wykonanie w części
lub w całośści ich zobo
owiązań, w szczególno
ości: wojna, działania wojenne, działania
d
wrogów zeewnętrznych; terroryzm
m, rewolucjję, przewrótt wojskowyy lub cywilnyy, wojnę
domową; skutki zasstosowania amunicji wojskowej, materiałóów wybuchowych,
skażenie raadioaktywne, z wyjątkiiem tych, kttóre mogą być
b spowoddowane użyyciem ich
przez Oferrenta; klęskki żywiołow
we, jak huragany, powo
odzie, trzęssienie ziemi; bunty,
niepokoje, strajki, oku
upacje budoowy przez osoby
o
inne niż pracow nicy Oferen
nta; inne
wydarzeniaa losowe.
SEKCJA
A IV: Załączn
niki
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1. Załąccznik nr 1 Szzczegółowyy opis przed miotu zamó
ówienia
2. Załąccznik Nr 2 Formularz offerty
3. Załąccznik Nr 3 Oświadczeni
O
ie o braku ppowiązań po
omiędzy podmiotami w spółpracujjącymi
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Załącznik nr 1 Szczegółowy op
pis przedmiootu zamówienia
SZCZEGÓ
ÓŁOWY OPIIS PRZEDMIOTU ZAMÓ
ÓWIENIA
miotem zamówienia jesst zakup i d
dostawa no
owego Syste
emu do pozziomego traansportu
Przedm
płyt ze ssklejki
Szczegó
ółowy opis przedmiotu
p
u zamówien
nia:
‐ Średnica kolumny
k
do 300 mm.
‐ wysięg żurrawia w przzedziale od 5,0m do 5,5
5 m.
‐ przeznaczony do:
o 90kg
Płyt o wadzze: od 60 do
Płyt o wymiarach: 305
50 x 1525 m
mm; 1525 x 1525 mm; 2500
2
x 12500 mm; 2440
0 x 1220
mm
Ilość – 1 komplet.
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Załącznik nr 2 Form
mularz oferty
……………
……………………..
……………
……………………..
……………
……………………..
……………
……………………...
(nazw
wa i adres Offerenta)

……………
……………………
….
(miejscoowość i datta)

FORM
MULARZ OFFERTY
SSkładając ofertę
o
w po
ostępowani u o udziele
enie zamów
wienia prow
wadzonym w trybie
zapytan
nia ofertow
wego zgodnie z zasadąą konkuren
ncyjności. Sposób ponnoszenia wyydatków
zgodniee z zasadą uczciwej
u
kon
nkurencji.
my niżeej podpisani:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
działając w imieniu
u i na rzecz:
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
(nazwa
a (firma) do
okładny adrres Oferentta/Oferentó
ów); w przyypadku skłaadania oferrty przez
podmioty występujące wsp
pólnie podaać nazwy (firmy) i dokładne adresy wsszystkich
ólną ofertę))
podmiotów składajjących wspó
O
na wykonaniee przedmiotu zamówienia zgodnnie ze Speccyfikacją
1. SKŁŁADAMY OFERTĘ
Zam
mówienia i oświadczam
o
my, że wykoonamy go naa warunkach w niej okrreślonych tjj.
Lp. Parametrry i funkcje
Wartośćć parametru
u1
1
Średnica
2
Wysięg żurawia
3
Przeznaczony do płyyt o wadze:
4
Przeznaczony do płyyt o wymiaraach:
2.

OŚW
WIADCZAM
MY, że naszym pełnom
mocnikiem dla
d potrzeb
b niniejszeg o zamówie
enia jest:
_______________________
____________________
__________
____________________
_______
_______________________
____________________
__________
____________________
_______
(wyypełniają jed
dynie przed
dsiębiorcy skkładający wspólną
w
oferrtę)

3.

OFEERUJEMY realizację
r
całego przeddmiotu zam
mówienia zgodnie
z
z oopisem przedmiotu
zam
mówienia
za
łączzną
CENĘ
NETTO
O
..............................
zł
(słownie:
......................................................... zzłotych).
OPONOWA
ANY przez naas czas reakkcji serwisow
wej to ………
………………… …..
PRO
PRO
OPONOWA
ANA przez nas stawkaa roboczogo
odziny nettto za działłania serwissowe to
……
……………………
……..

4.
5.

1

Proszę ppodać rzeczyw
wistą wartość parametru ofeerowanego urzządzenia lub wpisać
w
TAK/N
NIE dla niemiierzalnych
parametróów lub funkcji
10

6.
7.

PRO
OPONOWA
ANY przez naas termin d ostawy to …………………
…
………..
OŚW
WIADCZAM
MY, że zapoznaliśmy sięę ze Specyffikacją Zamówienia i nnie wnosimyy do niej
zasttrzeżeń orraz przyjmu
ujemy warrunki w niej zawarte
e, określonnymi w Spe
ecyfikacji
Zam
mówienia i zobowiązu
ujemy się, w przypad
dku wyboru
u naszej ooferty, do zawarcia
z
umowy zgodneej z niniejszzą ofertą, w miejscu i te
erminie wskkazanym prrzez Zamaw
wiającego
Z
a.
oraaz na warunkach określlonych w Sppecyfikacji Zamówienia
8. UW
WAŻAMY SIĘ za zwiąązanych ninniejszą ofertą przez czas
c
wskazzany w Spe
ecyfikacji
Zam
mówienia, tjj. przez okres 90 dni odd upływu te
erminu skład
dania ofert..
9. OŚW
WIADCZAM
MY, że ninie
ejsza ofertaa jest jawnaa, za wyjątkiem inform
macji zawartych na
stro
onach ……...* , które stanowią
s
taajemnicę prrzedsiębiorsstwa w roz umieniu prrzepisów
ustawy o zwalcczaniu nieuczciwej konnkurencji i jaako takie nie mogą byćć ogólnodosstępne.
mowa zostaje zawarta w wyniku prrzyjęcia oferty przez Za
amawiająceego. Umowaa zostaje
10. Um
zaw
warta pod warunkiem
w
zawieszając
z
cym uzyskan
nia przez Za
amawiająceego dofinansowania
niniejszego pro
ojektu na po
odstawie sttosownej um
mowy.
RESPONDEN
NCJĘ w spraawie niniejszzego postęp
powania naależy kierow
wać do:
11. WSSZELKĄ KOR
IImię i nazwisko …………
……………………
…….
A
Adres: ………
……………………………………
….
TTelefon: ……
……………………………………
…..
FFax: ……………………………
…………………
….
A
Adres e‐maail: ………………………………
……..
12. OFEERTĘ niniejjszą składamy na __________ ko
olejno ponumerowanyych stronacch, oraz
dołłączamy do niej następ
pujące oświaadczenia i dokumenty:
d
11).........................................................................................
22)………………
……………………………………
……………………………………
………
33)………………
……………………………………
……………………………………
………
44)………………
……………………………………
……………………………………
………
____________________, dnia __
_ __ ……… rroku
_________
____________________
______
(pieczzęć i podpis Oferenta)
*Niepottrzebne skreeślić
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Załącznik nr 3 Ośw
wiadczenie o braku pow
wiązań pom
między podm
miotami wsspółpracują
ącymi

……………
………………………
Pieczątkka Oferentaa

……
…………………
………….
M
Miejscowośćć, data

Oświadcze
enie o braku
u powiązan ia pomiędzzy podmiota
ami współppracującymi

Oświadcczam, iż podmiot skłładający offertę nie je
est powiąza
any osobow
wo lub kap
pitałowo
z Zamaw
wiającym. Przez pow
wiązania kaapitałowe lub osobo
owe rozum
mie się wzajemne
powiązaania międzyy beneficjen
ntem lub ossobami upo
oważnionym
mi do zaciąggania zobow
wiązań w
imieniu beneficjenta lub osobami wykon ującymi w imieniu ben
neficjenta czzynności zw
wiązane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem proceduryy wyboru wykonawccy a wykonawcą,
polegająące w szczeególności naa:
a) uczestniczeeniu w spółcce jako wsp ólnik spółkii cywilnej lu
ub spółki osoobowej,
b) posiadaniu co najmnie
ej 10 % udziaałów lub akkcji,
c) pełnieniu funkcji
f
czło
onka organnu nadzorczego lub zarządzająącego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawan
niu w związzku małżeńsskim, w stossunku pokrewieństwa lub powino
owactwa
w linii prostej, pokrew
wieństwa drrugiego stop
pnia lub powinowactw
wa drugiego
o stopnia
w linii bocznej lub w sttosunku przzysposobien
nia, opieki lu
ub kurateli.
w
Pomiędzy Zamawiaającym a Offerentem niie istnieją wymienione
powyżej poowiązania.

……………………
…
…..…………………………
Podpis
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