Sandomierz, 03.12.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Mama wraca do pracy” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
dla EFS, Oś 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.1 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich
dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego Poddziałanie 8.1.1
Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 (projekty konkursowe).

Zamawiający:
Niepubliczne Przedszkole "Różowy Słoń" ul. Aleksandra Dobkiewicza 12, 27-600 Sandomierz,
Tel 697-619-550, email: malduda@interia.pl, adres www: przedszkolerozowyslon.pl

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Dostawa wyposażenia nowotworzonego żłobka w ramach projektu
„Mama wraca do pracy”
2. Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia: 31.03.2019r.
2. Miejsce dostawy:
Dostawę należy zrealizować do siedziby Zamawiającego tj. Niepubliczne Przedszkole "Różowy
Słoń" ul. Aleksandra Dobkiewicza 12, 27-600 Sandomierz
3. Zakres przedmiotowy zamówienia.
Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia na potrzeby żłobka realizowaną
w ramach projektu „Mama wraca do pracy”– szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty
w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

4. Równoważność.
Zamawiający informuje, że użyte w szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w załącznikach do
niniejszego zapytania określenia, które mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich
pochodzenia mają na celu wskazanie wymaganych przez Zamawiającego minimalnych oczekiwań co
do jakości i celowości produktów, które mają być dostarczone. Wykonawca jest uprawniony do
stosowania rozwiązań równoważnych, przez które rozumie się takie, które pozwolą osiągnąć w 100%
cel wskazany w Zaproszeniu i w załącznikach do Zaproszenia. Na Wykonawcy spoczywa ciężar
wskazania „równoważności”.
5. Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Każdy z Wykonawców, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć
oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – według wzoru stanowiącego
załącznik nr 4.

6. Kryteria oceny ofert:
6.1 Wybór oferty dokonany zostanie w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Nr kryt.
1.

Opis kryteriów oceny
Cena brutto

Znaczenie
100 %

6.2 Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt.
6.3 Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:
Nr kryt.

Wzór
Cena brutto

1.

Liczba punktów = Cn/Cb x 100
gdzie:
- Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nieodrzuconych
- Cb – cena oferty badanej
- 100 –wskaźnik stały

6.4 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
kryteria wyboru, podpisując umowę, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania
ofertowego.
7. Inne postanowienia:
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia szczegółowej kalkulacji cenowej dla
poszczególnych pozycji zamówienia, wymienionych w załączniku nr 2, wraz z formularzem
ofertowym.
8. Składanie ofert:
a) Termin składania ofert upływa 12.12.2018 r.
b)
Miejscem
składania
ofert
jest:
Niepubliczne
Przedszkole
"Różowy
Słoń"
ul. Aleksandra Dobkiewicza 12, 27-600 Sandomierz ,
c) Dopuszczalna forma składania ofert: przesyłka pocztowa skierowana na adres Niepubliczne
Przedszkole "Różowy Słoń" podany wyżej lub osobiście w Niepubliczne Przedszkole "Różowy
Słoń" z dopiskiem Dostawa wyposażenia w ramach projektu „Mama wraca do pracy” lub w formie
skanów na adres mailowy crb.bprojektu@onet.pl
9. Warunki umowy i zmiany umowy
9.1 Określa wzór umowy do zaproszenia
9.2 Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy - zamawiający przewiduje możliwość
przedłużenia terminu realizacji w przypadku braku dostępności opisanego w zaproszeniu produktu
o 30 dni i zmianę produktu na równoważny jeżeli wykonawca zaoferuje równoważny produkt
w dotychczasowej cenie. Akceptacja produktu równoważnego i terminu dostawy wymaga zgody
zamawiającego.
10. Wymagane dokumenty:
1. Formularz ofertowy według załączonego wzoru, wraz z szczegółową kalkulacją cenową.
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Załącznik nr 1
……………………………………………………

……………………………………………..
Miejscowość, data

…………………………………..........................
……………………………………………………
Nazwa, adres Wykonawcy

Dostawa wyposażenia w ramach projektu
„Mama wraca do pracy”
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe
w ramach projektu „Mama wraca do pracy”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
1. Nazwa

2. Adres do korespondencji

3. E-mail

4. Telefon

5. Wynagrodzenie (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi:

………………………………………………………..… zł brutto
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………….. złotych)

……………….…………………………………………………..
podpis osoby uprawnionej do
reprezentacji
Wykonawcy, pieczęć

Załącznik nr 2

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Dostawa wyposażenia w ramach projektu
„Mama wraca do pracy”
Zadanie 1: Zakup wyposażenia
L.p. Nazwa
Ilość
1.1 Krzesełko dla dzieci
15 szt.
1.

Opis przedmiotu zamówienia
Krzesło z metalowym stelażem. Nogi
z antypoślizgowymi nasadkami. Siedzisko oraz
oparcie wykonane ze sklejki drewnianej. Krzesło
przeznaczone dla dziecka o wzroście 93 - 116 cm .
Krzesełko do karmienia z nadstawką.

1.2. Krzesełko malucha
dziecka młodszego z
zabezpieczeniami
1.3 Kojec modułowy z
materacem

5 szt.

1.4 Zestaw mebli statek
piracki laminowany lub
równoważny
1.5. Szafka z papugą i szafka na
pojemniki lub równoważna

1 zestaw

1.6. Szafka na pojemniki bez
aplikacji
1.7 Kolorowe pojemniki

1 zestaw
8 szt.

Pojemniki
z
tworzywa
sztucznego
prowadnicami o min wym. 40 x 30 x 5 cm

1.8. Aplikacja Statek piracki
(materiały edukacyjne do
ćwiczenia motoryki małej) lub
równoważna
1.9. Aplikacja Krab (materiały
edukacyjne
do
ćwiczenia
motoryki
małej)
lub
równoważna
1.10. Basen Żabka lub
równoważny
1.11 Piłeczki do basenu

1 szt.

Kolorowa aplikacja wykonana
zamocowania na ścianę.
Min. wym. 50 x 50 cm

z

płyty

do

1 szt.

Kolorowa aplikacja wykonana
zamocowania na ścianę.
Min. wym. 50 x 50cm

z

płyty

do

1 szt.

Basen z piłeczkami o min. wym. 100x30cm

1 zestaw

Piłeczki o średnicy min. 5 cm .

1.12 Dywan jednokolorowy,
wymiar 4x5, z atestem,
niepalny.
1.13 Zestaw mebli „Las”
laminowany
z atestami lub równoważny

1 szt.

Dywan wykładzinowy o min. wymiarach 4x5 m.

1 zestaw

Meble wykonane z płyty laminowanej.
Min. dł. zestawu 3 m

1 szt.

1 zestaw

Materac z siedziskiem.
Min. wys. siedziska: 25 cm,
Materac o min. wym. 1 x 1 m .
Min. powierzchnia materaca po rozłożeniu: 2 x 2
m, wykonany z pianki.
Meble wykonane z płyty.
Min. dł. zestawu 3 m.
Szafka wykonana z płyty laminowanej
Wymiary szafki: szer. 80 cm gł. 40 cm wys. 70 cm .
Szafka musi zawierać co najmniej 3 głębokie
plastikowe pojemniki do przechowywania
zabawek i innych.
Szafka z min. 3 półkami, wykonana z płyty
wiórowej o wym. 60 x 40 x 80cm.
z

1.14. Ścianka manipulacyjna
Las,
pomoc
edukacyjna
rozwijająca motorykę małą
oraz usprawniająca edukację
sensoryczną lub równoważna
1.15. Stoły sześciokątne z
regulowaną wysokością lub
równoważne
1.16. Dywan jednokolorowy
do drugiej sali, wymiar 4x5,
zielony, niepalny.
1.17. Półka na kubeczki i
ręczniki papierowe

1 szt.

Ścianka manipulacyjna wykonana ze sklejki, z
aplikacjami sensorycznymi z tkaniny o różnych
fakturach.
Min. wym. 130 x 120 cm

3 szt.

Stół z drewnianymi nogami z regulowaną wys.
od 40 do 60 cm oraz blatem z płyty laminowanej.

1 szt.

Dywan z antypoślizgowym podłożem o min. wym.
4x5 m.

4 szt.

1.18. Przewijak z szafką
Quadro lub równoważny

2 komplety

1.19. Materace do przewijaka
1.20. Kosz na śmieci
1.21. Regał na nocniki

2 szt.
5 szt.
1 szt.

1.22. Szatnia 6-osobowa

3 zestawy

1.23. Szatnia 3-osobowa

1 szt.

1.24. Tabliczki identyfikacyjne
1.25. Tablica korkowa 35x160

5 szt.
3 szt.

1.26. Tablice korkowe w ramie

3 szt.

1.27. Łóżeczka „śpioszki” dla
dzieci w wieku żłóbkowym

20 szt.

1.28. Szafa na pościel

2 szt.

1.29. Komplet pościeli
z wypełnieniem

20 szt.

1.30. Szafka na chemię.

1 szt.

1.31. Regały do magazynu

1 szt.

Półka z miejscem na kubeczki i papierowe
ręczniki. Wykonana z płyty laminowanej.
Min. wym. 70 x 10 x 40 cm Min. wym. przegródki
na kubek 10 x 10 x 10 cm szer. zaczepu na
ręczniki 20-35 cm
Przewijak
do
wykonywania
niezbędnych
zabiegów pielęgnacyjnych z przegródkami na
kosmetyki oraz zamykaną szafką z półką.
Min. wym. 60 x 70 x 100 cm
Materac z pianki do przewijaka z szafką.
Pojemność 30-60 l
Regał wykonany z płyty laminowanej o min. wym.
50x40x140cm .
Konstrukcja na metalowym stelażu wykonana z
płyty wiórowej. Min. 6 półek na czapki, 6
wieszaków z min. podwójnymi uchwytami. Pod
ławką miejsce na obuwie.
Min. wym. 130 x 35 x 130 cm
Konstrukcja na metalowym stelażu wykonana z
płyty wiórowej, min. 3 małe półki na czapki, 3
wieszaki z podwójnymi uchwytami. Pod ławką
miejsce na obuwie.
Min. wym. 75 x 35 x 130 cm
Samoprzylepne znaczki.
Tablica korkowa w drewnianej oprawie.
min. wym. 35x160cm
Tablice korkowe w drewnianej oprawie.
min. wym. 150x100cm
Łóżeczko z lakierowanego drewna z materacem z
pianki lub z tworzywa sztucznego posiadające
niezbędne atesty.
Min. wym. 120 x 55 x 15 cm
Szafa z półkami.
Min. wym. pojedynczej półki 30 x 20 x 30 cm
Min. wym. szafki 120 x 30 x 90 cm
Bawełniana pościel
Min. wym.:
Powłoczka:110x90cm
Prześcieradło:140x60cm
Poduszka:30x20cm
Tolerancja rozmiarów +/- 30 %
Szafa z wnękami, wykonana z płyty wiórowej.
Min. 2 pary drzwi zamykanych na zamek.
Min. wym. 90 x 40 x 190 cm .
Półki wykonane z płyty wiórowej.
Min. wymiary: szer. 90 cm, gł. 40 cm,
wys. 190 cm .

1.32. Wieża z klocków

2 zestawy

Wieża z drewnianych klocków.

1.33. Chatka Sorter lub
równoważna
1.34. Książeczki sensoryczne
ze
zwierzątkami
lub
równoważne
1.35. Szczeniaczek uczniaczek
lub równoważna
1.36. Bączek leśni przyjaciele
lub równoważny
1.37. Autobus szkolny z
figurkami lub równoważny
1.39. Jeep policyjny lub
równoważny
1.40. Edukacyjny stoliczek lub
równoważny
1.41. Nakładka żabka lub
równoważny
1.42.
Nakładka
las
lub
równoważny
1.43. Wózek

2 zestawy

Zabawka z klockami do sortowania.

2 szt.

Książeczka z różnymi rysunkami zwierzątek.
Min. wym. 10 x 10cm.

2 szt.

Zabawka pluszowa.

2 szt.
2 szt.

Baczek z kolorowymi kuleczkami wprawiany w
ruch za pomocą przycisku.
Drewniany pojazd z figurkami.

2 szt.

Drewniany pojazd z figurkami.

2 szt.
2 szt.

Edukacyjny stolik z różnymi funkcjami, dzięki
którym dzieci uczą się m.in. liczb, kolorów.
Nakładka drewniana z kołeczkami.

2 szt.

Nakładka drewniana z kołeczkami.

2 szt.

1.44. Lalka szmaciana
1.45. Krokodyl na biegunach

4 szt.
2 szt.

1.46. Konik na biegunach

2 szt.

1.47. Mini kuchenka

2 szt.

Wózek z pościelą i poduszką dla lalki.
Min. wymiary: 45 x 25 x 50 cm .
Lalka, uszyta z tkaniny, wypełniona flizeliną.
Bujaczek do zabawy.
Min. wymiary: 100x35x40 cm; Min. wysokość od
podłogi do siedziska: 20cm; Max obciążenie: 3x50
kg;
Wykonany z drewna. Wyposażony w barierkę
ochronną i oparcie.
Min. wym.70x50x30cm
Kuchenka z palnikami, zlewem, piekarnikiem oraz
szafką.
Min. wym. 55 x 30 x 75 cm; Min. wysokość od
podłoża do blatu: 50cm

Załącznik nr 3
Umowa
Nr …………………………..

zawarta w dniu .................................... w Sandomierzu pomiędzy:
Zamawiającym:
………………………………
NIP: …………………………, REGON: ……………………………….
reprezentowany przez:
....................................................
a
Wykonawcą:
………………………………..
reprezentowany przez:
……………………….
§1
Zamawiający kupuje, a Wykonawca sprzedaje wyposażenie w ramach Projektu „Mama wraca do
pracy” ……, zgodnie z wymogami określonymi w charakterystyce przedmiotu zamówienia, stanowiący
załączniki do Zaproszenie Zamówienia zwanej dalej charakterystyką.

1.
2.

3.

4.
5.

1.

2.
3.

§2
Wykonawca dostarczy wyposażenia do siedziby Zamawiającego w terminie do 31.03.2019r.
Wykonawca zapewni takie opakowanie dostarczanego wyposażenia jakie jest wymagane, by nie
dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca
dostawy.
Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie wyposażenia w celu jego odbioru w
miejscu dostawy. Sprawdzenie będzie polegało na upewnieniu się, że wyposażenie jest wolne od
wad fizycznych, a w szczególności, że odpowiada wymogom określonym w charakterystyce. Na
okoliczność odbioru wyposażenia zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany przez
uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
Wykonawca wyda Zamawiającemu dokumenty, które dotyczą wyposażenia przede wszystkim
karty gwarancyjne i instrukcje obsługi..
Korzyści i ciężary związane z wyposażeniem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub
uszkodzenia wyposażenia przechodzą na Zamawiającego z chwilą wydania wyposażenia
Zamawiającemu. Za dzień wydania wyposażenia zamawiającemu uważa się dzień, w którym
zostały one odebrane przez Zamawiającego zgodnie z procedurą określona w ust. 5.
§3
Strony ustalają cenę za przedmiot umowy na podstawie oferty w kwocie
……………………….. zł brutto (słownie: …………………………. zł 00/100). Cena obejmuje koszty
transportu i instalacji.
Zapłata ceny nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury VAT, przelewem na konto
bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze.
Zamawiający dokona zapłaty w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

4.
5.
6.

1.
2.

Zamawiający dopuszcza zapłatę na podstawie faktur częściowych po uprzednim odebraniu
dostawy protokołem, którego wzór określono w treści Zaproszenia ofertowego.
Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
Wykonawca w dniu podpisania umowy przedłoży kalkulację cen jednostkowych zaoferowanych
pomocy.
§4
Wykonawca udziela niniejszym rękojmi na okres 36 miesięcy na przedmiot dostawy.
Zamawiający z tytułu rękojmi może żądać usunięcia wady, jeżeli ujawniła się ona w czasie
trwania rękojmi. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi po upływie okresu
trwania rękojmi, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed jego upływem.

3.

Zamawiający może według swojego wyboru, wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi.

4.

Na podstawie uprawnień wynikających z tytułu rękojmi Zamawiający może żądać usunięcia
wady, wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni, technicznie uzasadniony termin z
zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie terminu może usunąć wady na koszt i ryzyko
Wykonawcy wybierając w tym celu dowolny podmiot. Koszty poniesione przez Zamawiającego
z tego tytuły powiększone o kary umowne wynikające z przedmiotowej umowy, mogą być
potrącane przez Zamawiającego z wierzytelności Wykonawcy lub Wykonawca zostanie obciążony
na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zamawiającego.

5.

W przypadku konieczności transportu pomocy, transport na koszt własny zapewnia Wykonawca.

6.

W czasie obowiązywania udzielonej rękojmi Wykonawca na własny koszt dojeżdża do
wskazanego przez Zamawiającego miejsca w celu sprawdzenia pomocy.

§5
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę
Zamawiający może naliczyć karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach:
a. za zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % ceny o której mowa w § 3 ust.
1 umowy za każdy dzień zwłoki,
b. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 1
% ceny o której mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego
na usunięcie wad.
c. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w
wysokości 10 % ceny.
2. O nałożeniu kary umownej, jej wysokości i podstawie jej nałożenia Zamawiający będzie
informował Wykonawcę pisemnie w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego
podstawę nałożenia kary.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych Kodeksu Cywilnego jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kary
umownej.
§6
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (zgodnie z art. 145 Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych).
§7
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron z poszanowaniem zapisów
art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności
takiej zmiany.

§8
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§9
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
2. Integralne części niniejszej umowy stanowią:
a)
oferta Wykonawcy,
b)
specyfikacja zamówienia.
c)
Protokół odbioru - wzór
§ 10
Umowa niniejsza sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Sandomierz, dnia ………………………
WZÓR
PROTOKÓŁ ODBIORU z dnia …………………………………………
Dostawca: ……………………………………………….
Odbiorca: ………………………………………..
Miejsce odbioru: …………………………….
Data odbioru: ………………………………….
Dostarczono:
Nazwa

Producent

Nr wersji1

Ilość

Strony oświadczają, że przedmiot zamówienia został/ nie został* przez Wykonawcę zrealizowany zgodnie
z ofertą Wykonawcy oraz funkcjonuje prawidłowo, a dostawa została zrealizowana zgodnie/niezgodnie* z
zapisami umowy nr ………………, z dnia ………………………
Strona odbierająca potwierdza, że wyżej wymienione przedmioty/urządzenia zostały odebrane bez
zastrzeżeń jako w pełni sprawne przez uprawnionych pracowników.*
Strona odbierająca stwierdza, że nie dokonała odbioru z przyczyn określonych w uwagach do protokołu.*
Protokół spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Strona przekazująca:

Strona odbierająca:

……………………………

…………………………..

(Czytelny podpis i pieczęć)

(Czytelny podpis )
UWAGI

……………………………………………………………………………………………………………………………………
Strona przekazująca:
……………………………
(Czytelny podpis i pieczęć)
* niepotrzebne skreślić

1

Wypełnić, jeśli dotyczy

Strona odbierająca:
…………………………..
(Czytelny podpis )

Załącznik nr 4
……………………………………………………

……………………………………………..
Miejscowość, data

…………………………………..........................
……………………………………………………
Nazwa, adres Wykonawcy

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Dotyczy: projektu „Mama wraca do pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 8. Rozwój edukacji i aktywne
społeczeństwo, Działanie 8.1Równość kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia,
rozwój kariery, godzenie życia prywatnego i zawodowego,, Poddziałanie 8.1.1 Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi
do lat 3 (projekty konkursowe)

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu nr 1/2018 na Dostawa wyposażenia w ramach
projektu „Mama wraca do pracy” prowadzonym przez Niepubliczne Przedszkole "Różowy Słoń"
ul. Aleksandra Dobkiewicza 12, 27-600 Sandomierz (zwany dalej Zamawiającym) oświadczam(y), że
nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym: Małgorzatą Duda lub osobami upoważnionymi do
zaciągania
zobowiązań
w
imieniu
Zamawiającego
lub
osobami
wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy: Alicją Konecką, osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
w/w osobami, a Wykonawcą, polegające 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 osoby uprawnionej do reprezentacji
Wykonawcy, pieczęć

