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Warszawa, dnia 9 lipca 2021 r. 
 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2021 
 

dotyczące  
zakupu urządzenia do pakowania talii kart przy użyciu folii polipropylenowych 

w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności 
w działaniu 3.3 Innowacje w MŚP 

Oś priorytetowa III – Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości 
Typ projektów – Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 
 

 
 

 
1. Nazwa i adres zamawiającego  
 
Granna Sp. z o.o. 
ul. Księcia Ziemowita 47 
03-788 Warszawa 
NIP: 525 21 80 783 
Strona www: www.granna.pl 
Adres e-mail: ewafalkowska@granna.pl 
Telefon: +48 22 677 21 32 
 
2. Miejsce publikacji ogłoszenia 
 
Upublicznienie zapytania ofertowego nastąpiło poprzez umieszczenie zapytania w bazie konkurencyjności 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 
 
3. Tryb udzielenia zamówienia 

a. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem wymogów 
dotyczących przejrzystości oraz zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania 
Wykonawców w drodze stosowania zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 
– 2020 wydanych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 grudnia 
2020 r. (dalej: Wytyczne). 

b. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych - (Dz.U. z dnia 2017 r. poz. 1579). 

c. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące przepisy 
prawa w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z 
późn. zm.). 

 
4. Opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest zakup: 
Urządzenia do foliowania w systemie kopertowym przy użyciu folii polipropylenowych  
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5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 
Parametry podstawowe: 

a. Wymiary produktu od 8x43x68 mm (min) do 45x80x120 mm (max) 
 
Maksymalna masa oraz wymiary, zasilanie i sterowanie: 

a. Wymiary maksymalne urządzenia 5 m szerokości 6 m długość 3 m wysokość 
b. Masa całkowita do 950 kg  
c. Zasilanie: trzy-fazowe 400V  
d. Sterowanie pneumatyczne lub hydrauliczne. 

 
Jakiekolwiek sformułowania użyte do opisu Przedmiotu Zamówienia mogące wskazywać na konkretnego 
producenta/dostawcę użyte zostały tylko i wyłączne w celu określenia minimalnych wymagań technicznych 
jakich wobec Przedmiotu Zamówienia oczekuje Zamawiający. 
 
Ilekroć w treści Zapytania Ofertowego Zamawiający wskazuje na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie 
produktów tylekroć, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych, które będą tożsame 
lub nie gorsze pod względem parametrów technicznych i funkcjonalności od wymienionego przez 
Zamawiającego z nazwy asortymentu. 
 
W celu potwierdzenia, że oferowany równoważny przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom 
określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą parafowanej lub podpisanej przez 
Wykonawcę specyfikacji technicznej dla oferowanych produktów równoważnych. 
 
6. Kod i nazwa wspólnego słownika zamówień (CPV)  

42921300-1 Maszyny do pakowania zbiorczego lub jednostkowego 
 
7. Opis kryteriów i oceny ofert 

a. Wszystkie oferty jakie wpłyną do Zamawiającego w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe 
zostaną poddane weryfikacji pod kątem zgodności z Przedmiotem Zamówienia. 
Oferta, która nie będzie zgodna ze wskazanym przedmiotem zamówienia oraz jego 
parametrami, lub taka która zostanie przedstawiona w formie uniemożliwiającej weryfikację 
tych informacji, zostanie odrzucona jako niezgodna z przedmiotem zamówienia. 

b. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
c. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
d. Zamawiający dokona oceny punktowej ofert, które: 

1. zostały złożone w terminie, 
2. są zgodne z Przedmiotem Zamówienia, 
3. Zamawiający stwierdzi spełnienie przez Oferenta wymagań w zakresie 

doświadczenia i potencjału zgodnie z zapisami pkt. 8 „Warunki udziału  
w postępowaniu”. 

e. Ocena punktowa ofert zostanie dokonana na podstawie poniższego kryterium: 
 
Kryterium – Cena (maksymalna ilość punktów = 100) 
 
W kryterium – Cena– najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca najniższą 
cenę netto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:  

   
Cena najniższa 

x 100 = Liczba punktów --------------------------------------------------------- 
Cena oferowana przez firmę - oferenta 
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Oferent w procesie szacowania wartości zamówienia zobligowany jest uwzględnić  
w swojej kalkulacji wszystkie koszty/warunki około zamówieniowe tj.: koszty dostawy, 
uruchomienia, przeszkolenia itp., jeżeli zachodzi konieczność ich faktycznego poniesienia. 

 
f. W postępowaniu ofertowym zwycięży oferent, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów. 
g. W przypadku, kiedy oferenci otrzymają identyczną ilość punktów - podali taką samą 

najniższą cenę Zamawiający zwróci się do tych podmiotów z prośbą o przedłożenie 
ponowne ofert cenowych drogą elektroniczną (e-mail) na adres podany przez Oferenta  
w Załączniku nr 1 Formularz Oferty. 

 
8. Warunki udziału w postępowaniu 

a. realizację zamówienia może ubiegać się każdy podmiot, którego przedmiot prowadzonej 
działalności (PKD i oferta handlowa), jest zgodny z przedmiotem zapytania ofertowego.  

b. Zapisy pkt. 8a będą weryfikowane na podstawie oświadczenia oferenta zawartego we 
wzorze formularza ofertowego (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) oraz 
ogólnodostępnych informacji m.in. zapisy stron internetowych oraz dokumentów 
rejestrowych.  

c. W przypadku stwierdzonej wątpliwości co do potencjału oferenta zgodnie z zapisami pkt 
8a, zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania na etapie oceny ofert, dodatkowych 
dokumentów potwierdzających potencjał np. referencje, protokoły odbioru dostaw itd.  

d. Podmiot ubiegający się o realizację zamówienia nie może być powiązany osobowo lub 
kapitałowo z Zamawiającym. 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 dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na:  

i. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
ii. Posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika  

z przepisów prawa lub nie został określony prze IZ PO,  
iii. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  
iv. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, 
opieki lub kurateli.  

e. Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania 
wyżej wymienionych powiązań. 

f. W przypadku powiązania, o którym mowa w pkt. 8d oferent zostanie wykluczony  
z postępowania. 

g. Oferent ubiegający się o realizację zamówienia zobligowany jest dopełnić obowiązków 
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) wobec osób fizycznych, od 
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się  
o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu. 

h. Wszystkie dodatkowe koszty związane ze złożeniem oferty leżą po stronie Oferenta. 
i. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują 

im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania 
ofertowego. 

 
9. Sposób przygotowania i składania ofert 
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a. Oferta winna być sporządzona zgodnie z zaleceniami opisanymi w Zapytaniu Ofertowym 
oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać 
informacje i dane określone w tych dokumentach. Poprawki w ofercie (przekreślenie, 
przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, dopisanie, użycie korektora itp.) muszą być 
naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby / osób uprawnionych do 
reprezentowania wykonawcy. 

b. Złożona oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do 
reprezentowania podmiotu. 

c. W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. 
d. Termin związania ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych. 
e. Wartość oferty musi zostać przedstawiona w kwotach netto. 
f. Zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium. 
g. W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te 

kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego  
w dniu ogłoszenia Zapytania Ofertowego. 

h. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie 
oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 

i. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 
j. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, że 

uczyni to przed upływem terminu składania ofert. 
k. Ofertę można dostarczyć zgodnie z jedną z dopuszczalnych form: 

 
i. w formie pisemnej: za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożyć osobiście na adres 

Zamawiającego (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego): 
ii. Granna Sp. z o.o., ul. Księcia Ziemowita 47, 03-788 Warszawa 

 
iii. w formie elektronicznej - skan dokumentów wysłany na adres e- mail: 

ewafalkowska@granna.pl z dopiskiem „dotyczy oferty 2/2021” 
 

iv. elektronicznie (skan) za pośrednictwem platformy „Baza Konkurencyjności”. 
 

l. Oferty należy złożyć do dnia 16 lipca 2021 roku. 
m. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
n. Informacji dotyczących niniejszego zapytania ofertowego udziela Konrad Falkowski, dane 

do kontaktu: tel. 22 677 21 32, e-mail: info@granna.pl. 
 
10. Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego 

a. W przypadkach, gdy okaże się to niezbędne, Zamawiający ma prawo jednokrotnie zwrócić 
się do oferenta z prośbą o uzupełnienie złożonej oferty. Zamawiający ma również prawo 
do samodzielnego korygowania omyłek oczywistych. W przypadkach, gdy okaże się to 
niezbędne, Zamawiający ma prawo zwrócić się do oferenta z prośbą o udzielenie 
dodatkowych wyjaśnień do złożonej oferty, w tym żądania dodatkowych dokumentów 
weryfikujących kwalifikacje i doświadczenie składającego ofertę. 

b. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert oraz 
unieważnienia zapytania (w całości lub części) bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia 
jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. 

c. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego na 
każdym etapie bez podania przyczyny. 

d. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmodyfikować treść zapytania ofertowego wyznaczając nowy termin składania ofert nie 
krótszy niż 7 dni. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany 
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terminów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu 
ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego oraz Oferentów odnośnie wcześniej 
ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. W takim przypadku każdy  
z oferentów będzie miał prawo do uaktualnienia już złożonej oferty i zostanie o tym fakcie 
poinformowany. Nie dotyczy to nieistotnych korekt w treści zapytania ofertowego. 

e. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym 
możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który  
w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 

f. O zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia bez wyboru oferty Zamawiający 
zamieszcza stosowną informację na stronie internetowej 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

g. W przypadku zakończenia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert Oferentom 
nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu. 

h. Informacje o wynikach postępowania Zamawiający zamieści w bazie konkurencyjności 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

i. Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem o terminie i miejscu 
podpisania umowy. 

j. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania przyczyny. 
k. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Oferenta z wnioskiem  

o wyjaśnienie, jeśli uzna, iż wycena zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30 % od 
szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych 
ofert. Wyjaśnienia winny być przedstawione w określonym przez Zamawiającego terminie. 
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Oferent nie złoży w wyznaczonym terminie wyjaśnień 
lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzającymi 
wykaże, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 
11. Warunki zmiany zamówienia/umowy 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zamówienia/umowy podpisanej z 
dostawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie 
któryś z poniższych warunków: 
a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której zamawiający, działając z należytą starannością, nie 
mógł przewidzieć, 
b) zmiana będzie korzystna dla zamawiającego. 
 
Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, 
między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, 
spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą 
wyższą oraz innych przyczyn, których zamawiający nie mógł przewidzieć. 

 
12. Istotne postanowienia umowy 

a. Kary umowne 
a. - Za opóźnienie w wykonaniu zamówienia ponad termin określony w zapytaniu ofertowym 

w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia. 
b. - Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia w wysokości 30% 

wartości wynagrodzenia umownego brutto. 
c. - Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w wysokości 30% wartości wynagrodzenia umownego brutto. 
d. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na 

zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, jeżeli wysokość szkody przekroczy 
wysokość kwoty naliczonej kary umownej. 
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b. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę. 
 

13. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 
a. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

i. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Granna Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Księcia Ziemowita 47 wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 102728. 

ii. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie w celu prowadzenia 
przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia oraz zawarcia umowy,  
a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania 
sformalizowanych procedur udzielania zamówień wynikający z Wytycznych  
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014 – 2020. 

iii. dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu zgodnie  
z przepisami dotyczącymi archiwizacji oraz trwałości projektu (jeżeli dotyczy); 

iv. przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane 
dotyczą lub innych podmiotów, na których zasoby powołują się wykonawcy; 

v. przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, 
REGON, numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę 
składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Zamawiającego w celu udziału 
w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia; 

vi. dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów 
państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa 
lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących 
działalność kontrolną wobec Zamawiającego. 

vii. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu 
administratora danych osobowych; przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od 
administratora danych osobowych: 

1. ⎯ dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
2. ⎯ ograniczenia ich przetwarzania, 
3. ⎯ przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych, 
4. ⎯ wniesienia sprzeciwu. 
5. ⎯ Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO. 

6. ⎯ Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

viii. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku 
informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane 
przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i 
które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w 
postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń,  
o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 
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Wykaz załączników: 
 
Załączniki, które należy dostarczyć celem potwierdzenia spełnienia warunków zapytania ofertowego: 

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy z oświadczeniem Oferenta odnośnie powiązań kapitałowych i 
osobowych 

2. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, jeżeli 
osoba (osoby) podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa. 

3. Specyfikacja urządzeń, pozwalająca ocenić minimalne parametry. 
 
Złożenie powyższych dokumentów jest obligatoryjne. Ich brak skutkuje odrzuceniem ofert na etapie oceny 
formalnej. 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2021 
 
 

Formularz ofertowy 
 

Oferta dla firmy: 
Granna Spółka z o.o. 

ul. Księcia Ziemowita 47 
03-788 Warszawa 
NIP: 525 21 80 783 

 
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/2021 z dnia 09.07.2021 roku dotyczące zakupu: urządzenia do 
pakowania talii kart przy użyciu folii polipropylenowych składam niniejszą ofertę na wykonanie w/w 
zamówienia. 
 
 
Nazwa i dane adresowe Wykonawcy: 
 
Nazwa: ………………………………………………………………………… * 

Adres: …………………………………………………………………………. * 

NIP: ……………………………………………………………………………. * 

e-mail: …………………………………………………………………………. * 

 
Warunki oferty: 
 

LP NAZWA POZYCJI CENA NETTO * CENA BRUTTO * WALUTA1 * 
1 Maszyna 

…………………………. 
   

 
1 w przypadku oferty podanej w walucie obcej do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs NBP  
z dnia poprzedzającego sporządzenie protokołu wyboru ofert przez Zamawiającego 

 
 

Okres gwarancji: …………….. (w miesiącach) * 
Ważność oferty: …………. dni * (minimum 60 dni od terminu zakończenia składania ofert) 
 
Oświadczenia Wykonawcy: 
 
Ja (my) niżej podpisany (i) oświadczam (y), że: 
1. Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu 

ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie. 
2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
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3. Wykonawca, oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłową 
realizację zamówienia oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia. 

4. Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia we wskazanym terminie. 

5. Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez 
powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych 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. 

 
Załączniki do niniejszego formularza ofertowego: 
1. Specyfikacja urządzeń, pozwalająca ocenić minimalne parametry. 
 
 
 
Miejscowość ……………………*, dnia……………………* r.   
 
 
 
        ____________________________ 

(podpis i pieczęć wystawcy oferty) 
 
 
 
*dane obligatoryjne 


