Kraśnik, dnia 09.12.2016

Znak sprawy: 02/1.3.1/2016
ZAPYTANIE OFERTOWE

DOSTAWA MASZYN I URZĄDZEŃ W RAMACH PROJEKTU „WDROŻENIE WYNIKÓW PRAC B+R
POPRZEZ URUCHOMIENIE PRODUKCJI GOKARTA Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM
I WYMIENNYM SYSTEMEM ZASILANIA”

Postępowanie prowadzone jest w związku z realizacją projektu „Wdrożenie wyników prac B+R
poprzez uruchomienie produkcji gokarta z napędem elektrycznym i wymiennym systemem
zasilania” (dalej jako „Projekt”) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020,
poddziałanie 1.3.1 Umowa o dofinansowanie nr POPW.01.03.01-06-0009-15-00 zgodnie
z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
1.

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Wdrożeniowe
"NABOR" Grażyna Naborczyk
ul. Fabryczna 6
23-204 Kraśnik
2.

Opis Przedmiotu Zamówienia:

Nr
Części

I

Przedmiot
dostawy

Odciąg
spawalniczy
2 szt.

Opis minimalnych wymagań
technicznych
[1] przeznaczenie – odciąg do
odpylania pyłów pochodzących ze
spawania oraz szlifowania
elementów ze stali czarnej i
nierdzewnej;
[2] odciąg mobilny z podwójnym
ramieniem odciągowym o długości
min. 3 m z osłoną przeciwiskrową;
[3] automatyczne czyszczenie filtra
[4] serwis dostępny w Polsce - z
gwarantowanym czasem reakcji 3
dni roboczych od daty zgłoszenia
usterki
[5] znak zgodności CE;
[6] instrukcja w języku polskim;
[7] gwarancja – minimum 12 m-cy

Kod zamówienia
według
Wspólnego
Słownika
Zamówień (CPV)
CPV: 42521000-4
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II

Chwytak
podciśnieniowy
1 szt.

Stoły
montażowe

III

3 szt.

3.

[1] do blach o wymiarach – 1500 x CPV: 42418000-9
3000 mm;
[2] udźwig – min. 700 kg;
[3] ilość przyssawek min. 8 szt;
[4] zawory
odcinające
każdą
z
przyssawek min. 8 szt;
[5] sygnalizacja w przypadku próby
podniesienia
ładunku
przy
wyłączonym urządzeniu;
[6] układ bezpieczeństwa z alarmowym
sygnałem akustycznym przypadku
spadku podciśnienia w układzie
poniżej wartości granicznej lub
zaniku zasilania;
[7] sygnalizacja optyczna LED
[8] znak zgodności CE;
[9] instrukcja w języku polskim;
[10]serwis dostępny w Polsce – z
gwarantowanym czasem reakcji 3
dni roboczych od daty zgłoszenia
usterki
[1] wymiary – 1200 x 2400 x 200 mm;
CPV: 39151200-7
[2] powierzchnia stołu utwardzona
min.550HV;
[3] płyta bazowa z otworami o średnicy
28 mm;
[4] grubość stołu spawalniczego – min.
20 mm

Opisane powyżej wymagania stanowią zakres minimalnych oczekiwań Zamawiającego
dla przedmiotu dostawy. Zamawiający dopuszcza równoważność rozwiązań, przy czym:
3.1

Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza
zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku
do opisanych w OPZ, pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie
same lub lepsze parametry techniczne, funkcjonalne i nie obniżą określonych
w OPZ standardów;

3.2

W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje urządzenia, instalacje, materiały
i inne elementy równoważne, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty
zestawienie wszystkich zaproponowanych urządzeń, instalacji, materiałów
oraz innych elementów równoważnych i wykazać ich równoważność
w stosunku do urządzeń, instalacji, materiałów i innych elementów opisanych
w OPZ ze wskazaniem nazwy i pozycji, których dotyczy.

3.3

Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne
instalacje, materiały lub inne elementy muszą:
a)

urządzenia,

posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych
w OPZ,
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b)

zapewniać pełną kompatybilność
z rozwiązaniami określonymi w OPZ.

sprzętową

i

programową

4.

Dostarczone urządzenia / przedmioty muszą być fabrycznie nowe, muszą pochodzić
z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski oraz powinny być
dopuszczone do obrotu na terytorium Unii Europejskiej.

5.

Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną
oferowanego sprzętu.

6.

Każda maszyna (urządzenie) powinna posiadać widoczne, czytelne i trwałe oznaczenie,
umożliwiające jej identyfikację oraz graficzne potwierdzenie spełnienia wymagań
zasadniczych (oznaczenie CE zgodnie z systemem oceny zgodności, przepisami UE) –
jeżeli dotyczy.

7.

W ramach wykonania Zamówienia Wykonawca dostarczy dokumenty, do każdej
maszyny (urządzenia) oddzielnie:

8.

7.1

Instrukcję użytkowania – sporządzoną w języku polskim;

7.2

Deklarację zgodności CE (jeżeli dotyczy) – wystawioną zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli deklaracja zgodności nie została
sporządzona w języku polskim to powinna być przetłumaczona.

7.3

Dokumenty, niezbędne do zgłoszenia maszyny (urządzenia) w Urzędzie Dozoru
Technicznego (jeśli dotyczy).

7.4

Wszelkie inne dokumenty, pozwalające Zamawiającemu na korzystanie z
urządzeń zgodnie z prawem oraz zgodnie z ich technicznym i gospodarczym
przeznaczeniem.

Miejsce i termin składania ofert:
10.1 Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 19.12.2016 godz. 09:00:
a) Osobiście / kurierem / pocztą w siedzibie składającego zapytanie ofertowe:
PPW NABOR G. NABORCZYK, ul. Fabryczna 6, 23-204 Kraśnik;
b) Pocztą elektroniczną na adres: zapytania@nabor.pl

9. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni kalendarzowych. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10. Kryterium oceny ofert:
10.1 Przedstawione oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie kryteriów
podanych poniżej. Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych. Ocenie podlegają
wszystkie elementy łącznie dla każdej z części zamówienia. Wykonawca, którego oferta
oceniona zostanie na największą liczbę punktów w danej części zamówienia zostanie ogłoszony
zwycięzcą postępowania. Wyszczególnione kryteria znajdują się w tabeli poniżej:
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Lp.

Kryterium

Waga

1.

Cena netto za wykonanie zamówienia

80%

2

Termin końcowy dostawy/wykonania zamówienia

20%

Sposób przyznawania punktacji poszczególnym ofertom:
80%=80 pkt.
20%=20 pkt
Ceną braną pod uwagę przy ocenie ofert jest cena netto oferty za realizację danej części
zamówienia.
I. Oferta w Kryterium I może uzyskać maksymalnie 80 punktów.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Punkty za kryterium "cena" zostaną obliczone według następującego wzoru:
Najniższa cena netto oferty
Cena netto badanej oferty

x80 pkt = _______ pkt

II. Kryterium II: Termin końcowy dostawy/wykonania zamówienia: 20 punktów –
stosując poniższe zasady:
Wykonawca, który zaoferuje termin dostawy/wykonania zamówienia uzyska:
- 5 pkt. - za zadeklarowanie przez Wykonawcę, że termin dostawy/wykonania zamówienia
nastąpi w terminie do 4 tygodni kalendarzowych od dnia podpisania umowy z Wykonawcą;
- 10 pkt. - za zadeklarowanie przez Wykonawcę, że termin dostawy/wykonania
zamówienia nastąpi w terminie do 3 tygodni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
z wykonawcą;
- 15 pkt. - za zadeklarowanie przez Wykonawcę, że termin dostawy/wykonania
zamówienia nastąpi w terminie do 2 tygodni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
z wykonawcą;
- 20 pkt. - za zadeklarowanie przez Wykonawcę, że termin dostawy/wykonania
zamówienia nastąpi w terminie do 1 tygodnia kalendarzowego od dnia podpisania umowy
z wykonawcą
- 0 punktów otrzyma Wykonawca, który wskaże, że termin dostawy/wykonania zamówienia
nastąpi w terminie do 4 do 6 tygodni kalendarzowych od dnia podpisania umowy z
wykonawcą;
Wykonawca przedstawia informacje co do terminu końcowego dostawy/wykonania
zamówienia w Formularzu ofertowym. Maksymalny termin realizacji umowy to 6 tygodni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy z wykonawcą.
III Łączna ocena oferty:
1) Punkty uzyskane przez ofertę w poszczególnych częściach zamówienia w ocenie oferty
w Kryterium I zostaną dodane do punktów uzyskanych przez nią w ocenie oferty w
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Kryterium II i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w
łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta w danej części zamówienia
uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów
uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium I, II).
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania
ofertowego w uzasadnionych przypadkach a także jego odwołanie oraz zakończenie
postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty
przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie
zamówienia, a przeprowadzone negocjacje nie doprowadzą do obniżenia ceny.
11. Informacje dotyczące wykluczenia z udziału postępowaniu:
11.1 O zamówienie nie może ubiegać się podmiot powiązany ze składającym zapytanie
ofertowe osobowo lub kapitałowo.
11.2 Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
składającym zapytanie ofertowe lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu składającego zapytanie ofertowe lub osobami wykonującymi w imieniu składającego
zapytanie ofertowe 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 5 % 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.
11.3 Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań wg załączonego wzoru
(załącznik nr 3).
12. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia:
12.1 Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń umowy:
1)

W wypadku zmiany stawek VAT – zmianie może ulec wysokość
wynagrodzenia Wykonawcy poprzez dostosowanie wynagrodzenia Wykonawcy
do aktualnej stawki.

2)

W wypadku rozwiązania lub zmiany umowy, która wiąże Zamawiającego z
Instytucją Pośredniczącą – dostosowaniu ulegną te elementy Umowy, które
muszą zostać zmieniona aby osiągnąć zgodność z umową z Instytucją
Pośredniczącą;

3)

Możliwość zmiany sposobu płatności wynagrodzenia Wykonawcy, w tym
wprowadzenie wynagrodzenia płatnego w transzach.

12.2 Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
13. Sposób przygotowania oferty:
13.1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
a) Formularz ofertowy, wypełniony i podpisany przez wykonawcę – na formularzu
stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
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b) Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne -– na
formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 (Cześć I i/lub II i/lub III) do niniejszego
zapytania ofertowego;
c) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – na formularzu
stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
13.2 Przygotowanie oferty:
a) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie papierowej, w języku polskim.
b) Oferta oraz załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy.
c) Oferta powinna być kompletna i sporządzona zgodnie z treścią niniejszego zapytania
ofertowego.
d) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem
osoby/osób podpisującej ofertę.
14. Postanowienia końcowe:
14.1 Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulowania zapytania na każdym etapie
jego realizacji, najpóźniej do momentu ostatecznego wyboru wykonawcy, bez
podania przyczyn.
14.2 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.
14.3 Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
14.4 Zamawiający nie zwraca Oferentom kosztów przygotowania ofert i innych kosztów
udziału w postępowaniu.
14.5 Dodatkowych informacji udziela Szubartowski Jan, tel. 607 98 42 33,
e-mail: jszubartowski@nabor.pl.
15. Do Zapytania ofertowego dołączone są następujące załączniki:
- Załącznik 1: Specyfikacja techniczna: część I, część II i część III
- Załącznik 2: Formularz ofertowy
- Załącznik 3: Oświadczenie o braku powiązań
Kraśnik, dnia 09.12.2016
………….………………………………………………………..
(Podpis, pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Zamawiającego)
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Załącznik 1 – Część I
do Zapytania ofertowego
Znak sprawy 02/1.3.1/2016
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- MINIMALNE OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE WYKONAWCA:
Nazwa Wykonawcy

Adres i nr NIP

Pełnomocnik:
………………………………………………………………………………………
Część I Zamówienia (Odciąg spawalniczy – 2 szt. ).
Nazwa producenta:
……………………………………………………….
Oferowany model i typ:
……………………………………………………….
Lp. Opis wymagań minimalnych
Parametry techniczne oferowanego
produktu

(tj. potwierdzenie spełniania przez oferowane
dostawy i/lub usługi wymagań określonych przez
Zamawiającego opisu minimalnych wymagań
poprzez wskazanie konkretnego parametru lub
konfiguracji i/albo potwierdzenie opisu minimalnych
wymagań)

1
2
3
4

Przeznaczenie do odciągu pyłów
pochodzących ze spawania stali czarnej i
nierdzewnej
Podwójne ramie odciągowe
Ramie o długości min. 3 m z osłoną
przeciwiskrową
Automatyczne czyszczenie filtra

Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*

..................................................................................................
(podpis, miejscowość, data)
* - niepotrzebne skreślić
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Załącznik 1 – Część II
do Zapytania ofertowego
Znak sprawy 02/1.3.1/2016
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- MINIMALNE OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE WYKONAWCA:
Nazwa Wykonawcy

Adres i nr NIP

Pełnomocnik:
…………………………………………………………………………………………
Część II Zamówienia (Chwytak podciśnieniowy – 1 szt.).
Nazwa producenta:
……………………………………………………….
Oferowany model i typ:
……………………………………………………….
Lp. Opis wymagań minimalnych
Parametry techniczne oferowanego
produktu
(tj. potwierdzenie spełniania przez oferowane
dostawy i/lub usługi wymagań określonych przez
Zamawiającego opisu minimalnych wymagań
poprzez wskazanie konkretnego parametru lub
konfiguracji i/albo potwierdzenie opisu minimalnych
wymagań)

1
2
3
4
5
6

7

Do blach o min. wymiarach 1500x3000
mm
Udźwig min. 700 kg

Oferowany parametr:
……………………..........
Oferowany parametr:
……………………..........
ilość przyssawek min. 8 szt;
Oferowany parametr:
……………………..........
zawory odcinające każdą z przyssawek
Spełnia/nie spełnia*
sygnalizacja
w
przypadku
próby Spełnia/nie spełnia*
podniesienia ładunku przy wyłączonym
urządzeniu;
układ bezpieczeństwa z alarmowym
Spełnia/nie spełnia*
sygnałem akustycznym w przypadku
spadku podciśnienia w układzie poniżej
wartości granicznej lub zaniku zasilania;
sygnalizacja optyczna
Spełnia/nie spełnia*
..................................................................................................
(podpis, miejscowość, data)

* - niepotrzebne skreślić
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Załącznik 1 – Część III
do Zapytania ofertowego
Znak sprawy 02/1.3.1/2016
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- MINIMALNE OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE WYKONAWCA:
Nazwa Wykonawcy

Adres i nr NIP

Pełnomocnik:
…………………………………………………………………………………………

Część III Zamówienia (Stoły montażowe – 3 szt.).
Nazwa producenta:
……………………………………………………….
Oferowany model i typ:
……………………………………………………….
Lp. Opis wymagań minimalnych
Parametry techniczne oferowanego
produktu
(tj. potwierdzenie spełniania przez oferowane
dostawy i/lub usługi wymagań określonych przez
Zamawiającego opisu minimalnych wymagań
poprzez wskazanie konkretnego parametru lub
konfiguracji i/albo potwierdzenie opisu minimalnych
wymagań)

1
2
3
4

wymiary – min. 1200 x 2400 x 200 mm;

Oferowany parametr:
……………………..........
powierzchnia stołu utwardzona min. Oferowany parametr:
550HV;
……………………..........
płyta bazowa z otworami o średnicy 28 Spełnia/nie spełnia*
mm;
grubość stołu spawalniczego – min. 20
Oferowany parametr:
mm
……………………..........

..................................................................................................
(podpis, miejscowość, data)
* - niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2
do Zapytania Ofertowego
Znak sprawy: 02/1.3.1/2016
FORMULARZ OFERTOWY

ZAMAWIAJĄCY:
Grażyna Naborczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wdrożeniowe "NABOR" Grażyna Naborczyk z siedzibą
w Kraśniku, ul. Fabryczna 6, 23-204 Kraśnik; NIP: 715-113-86-16

WYKONAWCA:
Nazwa Wykonawcy

Adres i nr NIP

Pełnomocnik:
…………………………………………………………………………………………
Dane kontaktowe:

tel: ……………………. ; fax: ………; e-mail: ……………

Działając w imieniu wymienionego powyżej Wykonawcy(), w odpowiedzi na Zapytanie
Ofertowe nr 02/1.3.1/2016 (dalej jako „Zapytanie Ofertowe”), oświadczam(y), że:
1.

zapoznałem(liśmy) się z treścią Zapytania Ofertowego oraz jego wszystkimi
załącznikami;

2.

akceptuję(emy), w pełni i bez zastrzeżeń, postanowienia Zapytania Ofertowego oraz
jego wszystkich załączników, wyjaśnień oraz modyfikacji;

3.

oferuję(emy) wykonanie:
a.

b.

Części I Zamówienia (Odciąg spawalniczy – 2 szt.):
-

poprzez dostawę ………………….…………………………………….

-

za
ryczałtową
cenę
……..……….....
PLN
(słownie:
................................................ złotych) plus należny podatek VAT
..............................PLN (słownie: ……..……złotych), co stanowi
całkowitą
cenę
brutto
..........................
PLN
(słownie:
…….......................................................... złotych);

-

z terminem dostawy wynoszącym …………. tygodni (kalendarzowych)
od daty podpisania Umowy;

-

z gwarancją jakości na przedmiot dostawy wynoszącą ………. miesięcy

Części II Zamówienia (Chwytak podciśnieniowy – 1 szt)
-

poprzez dostawę ………………….…………………………………….
(nazwa, model maszyny/urządzenia);
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-

za
ryczałtową cenę
……….....
PLN
(słownie:
................................................ złotych) plus należny podatek VAT
..............................PLN (słownie: ……..……złotych), co stanowi
całkowitą
cenę
brutto
..........................
PLN
(słownie:
…….......................................................... złotych);

-

z terminem dostawy wynoszącym …………. tygodni (kalendarzowych)
od daty podpisania Umowy;

-

z gwarancją jakości na przedmiot dostawy wynoszącą ………. miesięcy

Części III Zamówienia (Stoły montażowe – 3 szt)
-

poprzez dostawę ………………….…………………………………….
(nazwa, model maszyny/urządzenia);

-

za
ryczałtową cenę
……….....
PLN
(słownie:
................................................ złotych) plus należny podatek VAT
..............................PLN (słownie: ……..……złotych), co stanowi
całkowitą
cenę
brutto
..........................
PLN
(słownie:
…….......................................................... złotych);

-

z terminem dostawy wynoszącym …………. tygodni (kalendarzowych)
od daty podpisania Umowy;

-

z gwarancją jakości na przedmiot dostawy wynoszącą ………. miesięcy

4.
w ramach wykazania spełnienia przez oferowane urządzenia / przedmioty wymogów
Zapytania ofertowego załączamy do oferty: specyfikacje techniczną zgodnie z załącznikiem nr
1: część I*, część II*, część III* do zapytania ofertowego.
5. Do niniejszej oferty załączam/my Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub
kapitałowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego.

..................................................................................................
(podpis, miejscowość, data)
* - niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3
do Zapytania Ofertowego
Znak sprawy 02/1.3.1/2016
OŚWIADCZENIE
O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH
WYKONAWCA:
Nazwa Wykonawcy

Adres i nr NIP

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 02/1.3.1/2016 oświadczam(y), że nie jestem(eśmy)
powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym (Grażyna Naborczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wdrożeniowe "NABOR" Grażyna Naborczyk) 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:
1)

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2)

posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji;

3)

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;

4)

pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności
pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

..................................................................................................
(podpis, miejscowość, data)
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