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I. Nazwa oraz adres zamawiającego 
 

Samodzielne Koło Terenowe nr 185 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 
z siedzibą przy os. Oświecenia 64, 61-209 Poznań 

 
Tel/fax: (061) 8 720 624 
E-mail: administracja@spolecznaczworka.pl 
Internet: www.skt185sto.pl 

 
wpis do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań–Nowe         
Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod          
numerem KRS: 0000107176, NIP: 7822252470, REGON: 639686770 

 
 

II. Tryb udzielenia zamówienia 
 

1. Procedura prowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności        
wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. 

2. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania ubiega się       
o współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu        
Rozwoju Regionalnego – Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego -        
Poddziałanie 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej. 

 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Zamówienie obejmuje dostawę i montaż wyposażenia w zakresie wyposażenia         
dwóch pracowni przedmiotowych: 

a. Część nr 1: Ławki uczniowskie i biurka nauczycielskie: 
Stoły dla uczniów 1-osobowe: 10 sztuk 
Opis:  
Mebel wykonany z płyty meblowej, składający się z: 
blatu 80x50 kolor popiel 
stelażu o wys 70-75cm (regulowany), kolor: srebrny połysk 
Końce nóg stołu powinny być zaślepione stopkami z tworzywa sztucznego.  
Stoły dla uczniów 2-osobowe: 14 sztuk 
Opis:  
Mebel wykonany z płyty meblowej, składający się z: 
blatu 160x50 kolor popiel 
stelażu o wys 70-75cm (regulowany), kolor: srebrny połysk 
Końce nóg stołu powinny być zaślepione stopkami z tworzywa sztucznego.  
Biurko nauczycielskie: 2 sztuki  
Mebel wykonany z płyty meblowej, składający się z: 
blatu 160x60 kolor popiel, 2 
kontenerów : 1. z szufladami 2. z szafką, kolor popiel 
wysokość 70-75cm (regulowany) 
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b. Część nr 2 Krzesła uczniowskie i nauczycielskie, 
Krzesło uczniowskie: 28 sztuk 
Opis: 
Zgodne z normą PN-EN1729-1:2016 PN-EN 1729-2+A1:2016 
Nogi krzesła z profilu metalowego okrągłego o średnicy 22 mm          
polakierowanego farbą proszkową w kolorze szarym. Dostosowane do        
wzrostu 145-175cm 
Kolor do wyboru z palety. 
Krzesło nauczycielskie: 2 sztuki 
Opis: 
Tapicerowane siedzisko i oparcie, materiał 100% poliester, kolor do wyboru z           
palety. Podstawa krzesła pięcioramienna wykonana z tworzywa sztucznego        
w kolorze czarnym. Siedzisko osadzone na kolumnie gazowej w kolorze          
czarnym (wykonanie ze stali) z możliwością regulacji wysokości siedziska. 
 

c. Część nr 3 Szafy na materiały dydaktyczne, 
Szafa 2 sztuki 
Opis: 
Mebel wykonany z płyty meblowej, składający się z: 
3 segmentów wys.236 szer.100, gł. 35 zamykanych drzwiami na zawiasach z           
domykaczami 
Korpus - biel Wybór koloru frontów - paleta RAL 
1 segmentu wys. 236, szer.50, gł. 35 
segmenty zawierają możliwość regulowania wysokości półek 
15 półek o szer. 100 gł.35 kolor: biel 
5 półek o szer. 50 gł. 35 kolor biel 
 

d. Część nr 4 Monitory dotykowe 
Monitory 2 sztuki 
Pełno matrycowe podświetlenie diodami LED, typ matrycy IPS 
Minimalny cykl roboczy dla matrycy18 godzin dziennie / 7 dni 
Rozdzielczość pikseli UHD 3840 x 2160 
Jasność minimalnie 450cd/m2, Kontrast 1200:1, Czas Reakcji maksymalnie 6         
ms 
Kąty widzenia poziomy/pionowy 178/178 stopni, Powierzchnia dotykowa       
wykończona z efektem antyrefleksyjnym wobec padającego światła.       
Transparentność nie mniej niż 85%. 
Wbudowany komputer z systemem Android 5.x lun Windows 10 Taktowanie          
zegara procesora 4 rdzeniowego minimum 1.4GHz. 
Wbudowana pamięć operacyjna minimum 2GB, pamięć na dane minimum         
32GB. Pobór mocy maksymalny do 200 Wat. 
Technologia dotykowa: podczerwień z obsługa 10 punktów w trybie rysowania          
jednoczesnego. 
Rozdzielczość dotyku raportowana przez kontroler do 32767 x 32767         
punktów. Opóźnienie dotyku do maksymalnie 15 ms. Precyzja dotyku do 2           
mm. Złącze obsługowe dotyku tUSB (type B), Wspierane systemy operacyjne: 
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Win 7, Win 8/8.1, Win 10, Win CE 6.0 / Mac OS X 10.6~10.11 / Chrome OS                 
39 lub wyższe wersje / Ubuntu10.4 lub nowsze / Fedora 10 lub nowsze / 
Uchwyt VESA 

 
2. Wszystkie wyroby muszą być fabrycznie nowe, posiadać certyfikaty i atesty          

niezbędne do stosowania w szkolnictwie. 
3. Przedmiot zamówienia musi być objęty gwarancją producenta, która wynosi 2 lata dla            

sprzętu elektronicznego oraz 5 lat dla pozostałych. 
 
 

IV. Termin realizacji zamówienia 
 

1. Dostawa i montaż: do 24.08.2017  
2. Dokładny termin dostawy zostanie ustalony po udzieleniu zamówienia. 
3. Adres dostawy i montażu: os. Oświecenia 64, 61-209 Poznań. 

 
 

V. Opis warunków udziału oraz oceny ich spełniania 
 

1. Wykonawca musi wykazać, że posiada odpowiedni potencjał techniczny, kadrowy         
i ekonomiczny umożliwiający uczestnictwo w składaniu ofert oraz zrealizowanie        
zamówienia. 

2. W przypadku wykazania przez Wykonawców, wartości niezbędnych do oceny         
spełniania warunków udziału w postępowaniu w innych walutach niż zł, Zamawiający           
jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez           
Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim          
przypadku: 

a. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich      
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania      
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 

b. Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za       
wykonanie umowy. 

c. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie zostanie wybrana,        
Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia,         
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

d. Oświadczenia o których mowa w pkt. 4 i pkt. 5 należy złożyć dla każdego              
z Wykonawców. 

4. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotowi           
powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym         
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia o braku           
podstaw do wykluczenia. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się          
wzajemne powiązania między Wykonawcą a Zamawiającym oraz osobami        
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu Zamawiającego lub         
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z        
przygotowaniem oferty a prowadzącymi procedurę wyboru Wykonawcy, w        
szczególności nie występują wzajemne zależności polegające na:  

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej, 
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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 lub powinowactwa w bocznej do          
drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

5. Wykluczeniu podlega również Wykonawca skazany za przestępstwa przeciwko        
mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji       
państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów       
lub za przestępstwo skarbowe. 

 
 

VI. Potwierdzenie pozostałych wymagań zamówienia.  

W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania         
Zamawiający żąda przedłożenia następujących dokumentów: 

1. Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru z załącznika. 
2. Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym, kadrowym       

i ekonomicznym umożliwiającym uczestnictwo w składaniu ofert oraz realizację        
zamówienia. 

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji           
o działalności gospodarczej, pozwalający określić osoby uprawnione do       
reprezentowania Wykonawcy. 

4. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do występowania w imieniu Wykonawcy         
oraz jego reprezentowania i zaciągania zobowiązań finansowych, jeżeli ich        
kompetencja nie wynika wprost z dokumentów określonych w pkt. 3. 

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru z załącznika. 
6. Kopie niezbędnych atestów i certyfikatów, o których mowa w pkt. III.  

 
 

VII. Sposób porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami 
 

1. Wszelką korespondencję należy kierować na adres: 
Samodzielne Koło Terenowe nr 185 STO 
os. Oświecenia 64, 61-209 Poznań 
E-mail: administracja@spolecznaczworka.pl 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej          
w języku polskim. 

3. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz        
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza        
ponadto formę porozumiewania się za pomocą poczty elektronicznej. Jeżeli         
Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz        
informacje przy użyciu poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony            
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania, nie           
później niż 3 dni przed dniem składania ofert. Zamawiający jest obowiązany udzielić            
wyjaśnień niezwłocznie. 
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5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym         
przekazał zapytanie, bez ujawniania źródła zapytania, i zamieszcza na stronie          
internetowej www.skt185sto.pl. 

6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania         
ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę zamawiający udostępnia na         
stronach internetowych wskazanych w pkt. 5. 

7. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: 
Paulina Sapeta-Śledzińska, administracja@spolecznaczworka.pl, tel. 662-209-089. 
 
 

VIII. Wymagania dotyczące wadium 
 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 
a. dla części nr 1: 400zł (słownie: czterysta złotych), 
b. dla części nr 2: 125zł (słownie: sto dwadzieścia pięć złotych), 
c. dla części nr 3: 250zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych), 
d. dla części nr 4: 900zł (słownie: dziewięćset złotych). 

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert przelewem na konto            
bankowe nr PL 10 1090 1854 0000 0001 0516 8132. Właścicielem konta jest             
Samodzielne Koło Terenowe nr 185 STO. 

3. Potwierdzenie wniesienia środków stanowi załącznik do oferty. 
 
 

IX. Termin związania ofertą 
 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. 
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
 

X. Opis sposobu przygotowywania ofert 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę w formie pisemnej lub elektronicznej.          
Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Wykonawca może złożyć tylko jedną           
ofertę.  

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. Zamawiający         
nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed           
terminem składania ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne         
powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu         
składania ofert.  

4. Oferta, tzn. formularz ofertowy i wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia          
muszą być podpisane przez osobę albo osoby upoważnione do reprezentowania          
Wykonawcy. Oferty składane drogą mailową muszą mieć formę skanu i być           
przekazane w jednym pliku w formacie PDF. 

5. Strony oferty złożonej pisemnie powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno            
ponumerowane. Poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być datowane          
i własnoręcznie podpisane przez osobę podpisującą ofertę. 

Strona 7 z 14 

http://www.skt185sto.pl/
mailto:administracja@spolecznaczworka.pl


  
 

6. Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania          
są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w         
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ile wykonawca        
składając ofertę zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane innym wykonawcom.           
W takim przypadku informacje te należy przekazać w formie odrębnego załącznika do            
oferty opatrzonego klauzulą „TAJNE”. Wykonawca nie może zastrzec informacji         
wskazanych w formularzu ofertowym, takich jak nazwa firmy i jej adres, a także             
informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i         
warunków płatności. 

7. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych pieczątką Oferenta         
oznaczonych w następujący sposób:  

 Oferta na zakup i dostawę i montaż wyposażenia dla Społecznej Szkoły Podstawowej 
i Społecznego Gimnazjum nr 4 w Poznaniu (ZO/01/07/2017) 
Nie otwierać przed .......................................... /data otwarcia ofert/ 

 
lub mailowo na adres administracja@spolecznaczworka.pl, tytuł maila: 
Oferta na zakup i dostawę i montaż wyposażenia dla Społecznej Szkoły Podstawowej 

i Społecznego Gimnazjum nr 4 w Poznaniu (ZO/01/07/2017) 
 

 
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

 
1. Miejsce oraz termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w sekretariacie w dni            

robocze, w godzinach od 8.00 do 16.00 w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu, os.             
Oświecenia 64 lub wysłać mailowo na adres: administracja@spolecznaczworka.pl w         
nieprzekraczalnym terminie do 24.07.2017r. do godz. 10.00 

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert: 
a. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.07.2017r. o godz. 10.15 w siedzibie           

Zamawiającego. 
b. Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy            

otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu         
informację zawierającą nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały         
otwarte oraz informacje dotyczące ceny oferty. 

c. Oferty zostaną zbadane pod kątem zgodności z warunkami wskazanymi         
w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

d. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez           
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub         
uzupełnienia brakujących dokumentów i oświadczeń.  

e. Zamawiający poprawia w ofercie (niezwłocznie zawiadamiając o tym        
wykonawcę, którego oferta została poprawiona): 

i. oczywiste omyłki pisarskie, 
ii. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji      

rachunkowych dokonanych poprawek, 
iii. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem        

ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
f. Nie wyrażenie w ciągu 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia zgody na            

poprawienie innych omyłek, niż oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe,         
polegających na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym,       
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niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, skutkować będzie        
odrzuceniem oferty. 

 
 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny 
 

1. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną,        
jednoznaczną i ostateczną.  

 
 

XIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 
 

1. Kryteria, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty wraz z wagami          
(procentowym znaczeniem), oraz sposób obliczenia wartości punktowej oferty: 

a. Cena: 100%. 
2. Kryterium Cena oferty będzie obliczona wg wzoru: 

 
             Najniższa cena  
A = ------------------------------   x   waga x 100 
          Cena badanej oferty  
A – ilość punktów przyznana w kryterium Cena 

 
Przy ocenie w kryterium cena wykonania przedmiotu zamówienia najwyżej będzie          
punktowana oferta z najniższą ceną brutto. Oferta o najniższej cenie brutto uzyska            
100 punktów, pozostałym ofertom przyznane zostaną punkty zgodnie z ww. wzorem. 

 
 

XIV. Formalności po wyborze oferty 
 

1. Zamawiający po wyborze oferty niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców,        
którzy złożyli oferty o: 

a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając firmę i adres Wykonawcy (lub         
Wykonawców w przypadku oferty złożonej przez konsorcjum), a także         
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną          
punktację, 

b. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, podając uzasadnienie faktyczne       
i prawne. 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy,           
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez         
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zajdą przesłanki unieważnienia         
postępowania. 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana ma obowiązek zawarcia umowy,         
zgodnie z postanowieniami określonymi w załączniku do specyfikacji oraz na          
warunkach podanych w swojej ofercie, tożsamych ze specyfikacją istotnych         
warunków zamówienia, w terminie określonym przez Zamawiającego. 
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XV. Pozostałe informacje 
 

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość rozstrzygnięcia postępowania również      

w przypadku złożenia jednej ważnej oferty.  
3. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w zgodnie         

z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych Instytucji Zarządzającej         
Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie        
kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego       
Funduszu Rozwoju Regionalnego.  
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Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy  
................................................................ 
(Pieczęć firmowa) 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Dane oferenta: 
Pełna nazwa Wykonawcy:.............................................................................................. 
adres: ul. …………...…………….……………..miejscowość…………………………..,  
kod pocztowy………………..……….województwo ………………...………………….., 
NIP ......................................................REGON ............................................................, 
email: ............................................................................................................................. 
osoba do kontaktu:......................................................................................................... 
E-mail: ……………..……………..……………tel……………………..……….  
 
Przedmiot oferty: zakup, dostawa i montaż wyposażenia dla Społecznej Szkoły          
Podstawowej i Społecznego Gimnazjum nr 4 w Poznaniu 

 
My niżej podpisani 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
Działając w imieniu i na rzecz 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w          
zapytaniu wraz z załącznikami. 

2. Oświadczamy że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami postępowania i         
uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami. 

3. Oferujemy przedmiot zamówienia za cenę całkowitą zawierającą zakup, dostawę i          
montaż w siedzibie Zamawiającego 

4. Cena oferty. 
 

Część 1  
 
Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wypełnionymi za kwotę : 
 
Za sztukę: 
............................ netto (słownie: ……................................................................) 
............................ brutto (słownie: ……................................................................) 
powyższa kwota brutto zawiera podatek VAT w wysokości...................%. 
 
Za całość zamówienia: 
............................ netto (słownie: ……................................................................) 
............................ brutto (słownie: ……................................................................) 
powyższa kwota brutto zawiera podatek VAT w wysokości...................%. 
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Część 2 
 
Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wypełnionymi za kwotę : 
 
Za sztukę: 
............................ netto (słownie: ……................................................................) 
............................ brutto (słownie: ……................................................................) 
powyższa kwota brutto zawiera podatek VAT w wysokości...................%. 
 
Za całość zamówienia: 
............................ netto (słownie: ……................................................................) 
............................ brutto (słownie: ……................................................................) 
powyższa kwota brutto zawiera podatek VAT w wysokości...................%. 
 
Część 3 
 
Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wypełnionymi za kwotę : 
 
Za sztukę: 
............................ netto (słownie: ……................................................................) 
............................ brutto (słownie: ……................................................................) 
powyższa kwota brutto zawiera podatek VAT w wysokości...................%. 
 
Za całość zamówienia: 
............................ netto (słownie: ……................................................................) 
............................ brutto (słownie: ……................................................................) 
powyższa kwota brutto zawiera podatek VAT w wysokości...................%. 
 
Część 4 
 
Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wypełnionymi za kwotę : 
 
Za sztukę: 
............................ netto (słownie: ……................................................................) 
............................ brutto (słownie: ……................................................................) 
powyższa kwota brutto zawiera podatek VAT w wysokości...................%. 
 
Za całość zamówienia: 
............................ netto (słownie: ……................................................................) 
............................ brutto (słownie: ……................................................................) 
powyższa kwota brutto zawiera podatek VAT w wysokości...................%. 
 

5. Wymagane oświadczenia i dokumenty. 
Dla wykazania wiarygodności ekonomicznej i technicznej naszej firmy oraz         
doświadczenia i praktyki w zakresie stanowiącym przedmiot niniejszego zapytania         
ofertowego, przedkładamy oświadczenia i dokumenty wymagane w zapytaniu. 

6. Potwierdzenie spełnienia wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia. 
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Zapewniamy, że oferowany przez nas asortyment wchodzący w zakres przedmiotu          
zamówienia posiada odpowiednią jakość i właściwości użytkowe dopuszczające do         
stosowania w przedmiotowym zamówieniu. 

7. Warunki płatności: 14/30/45* dni po dostarczeniu zamówienia. 
8. Informuję, że wybór niniejszej oferty *będzie/nie będzie prowadzić do powstania u           

Zamawiającego obowiązku podatkowego  
Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić           
do jego powstania: ……………………………………………………… 
Ich wartość bez kwoty podatku:…………………………………………………….. 

9. Termin gwarancji  wynosi …………………… 
10. Termin realizacji …………………………………………………………………….. 
11. Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu opłat wymaganych podatków, opłat           

oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
12. Oświadczam, że posiadam wiedzę i doświadczenie, dysponuję odpowiednim        

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.  
13. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej          

prawidłowe wykonanie zamówienia. 
14. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej          

umowy, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 
 

 
* Niewłaściwe skreślić. 

 
__________________  
Miejscowość i data 
  
 

 
________________________________ 
Czytelne podpisy osób upoważnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy 
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Załącznik nr 1 - oświadczenie 
 
………………………………………………… 

(pieczęć Wykonawcy )   

 
 
 
 
Oświadczam, że jako wykonawca zamówienia nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo           
z Zamawiającym, a więc nie występują wzajemne powiązanie między mną a Zamawiającym            
oraz osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu         
Zamawiającego i nie ma powiązania z osobami wykonującymi w moim imieniu czynności            
związane z przygotowaniem oferty a prowadzącymi procedurę wyboru Wykonawcy, w          
szczególności nie występują wzajemne zależności polegające na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub 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 lub powinowactwa w bocznej do drugiego stopnia lub w             
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Ponadto nie zostałem skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi          
gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu       
terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe 
 
 
 
 

 

 dnia  
czytelny podpis lub pieczęć imienna osoby 

uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy 
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