I. ZAMAWIAJĄCY
"PREFABET - OSŁAWA DĄBROWA" SPÓŁKA AKCYJNA
77-143 Studzienice
Osława Dąbrowa
tel.: 59 821 61 34
e-mail: prefabet@prefabet.com.pl
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie Zapytania ofertowego.
2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
4. Zamawiający informuje, iż realizacja przedmiotu zamówienia będzie zależała od
wyników konkursu i faktu otrzymania dofinansowania. W przypadku braku
dofinansowania, projekt nie będzie realizowany. Zamawiający podpisze
z wybranym wykonawcę umowę warunkową.
5. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, tj. na 15 części:
1) Wyposażenie hali produkcyjnej w środki trwałe, w której skład wchodzi:
a) Część I - urządzenie do separacji odlewu– 1 szt.,
b) Część II – manipulator suwnica- 1 szt.,
c) Część III - dna rusztowe 1 komplet ,
d) Część IV - stół odbiorczy 1 szt.,
e) Część V - szlamator ścinek1 szt. ,
f) Część VI - przesuwnica - 1 szt. ,
g) Część VII - urządzenie do smarowania form 1 szt.,
h) Część VIII - system kołysania form 1 szt.
2) Wyposażenie dozowni w środki trwałe, w której skład wchodzi:
a) Część IX - system dozowania szlamów1 szt. ,
b) Część X - system dozowania materiałów sypkich 1 szt. ,
c) Część XI - urządzenie mieszające zarób 1 szt.,
d) Część XII - system dozowania aluminium 1 szt.
3) Wyposażenie młynowni, w której skład wchodzi:
a) Część XIII - kruszenie i dozowanie materiału niepełnowartościowego|
1 szt.,
b) Część XIV - urządzenie do mielenia 1 szt.,
a) Część XV - system dozowania półproduktów 1 szt.
Zamawiający wyraża zgodę na złożenie jednej oferty na jedną lub więcej części.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert, zmiany
zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz do wycofania zapytania ofertowego
w każdym czasie bez podania przyczyny.

10. Zamawiający informuje, że przez sformułowane „Wykonawca” rozumie osobę
fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości
prawnej, która oferuje określone produkty lub usługi na rynku lub zawarła umowę

w sprawie realizacji zamówienia publicznego
podejmowanych przez Zamawiającego.

będącego

efektem

działań

11. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Wskazanie zakresu
zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom powinno nastąpić
oświadczeniem Wykonawcy znajdującym się na druku Formularza oferty.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest

dostawa środków trwałych na potrzeby projektu
firmy PREFABET – Osława Dąbrowa Spółka akcyjna z siedzibą w Osława Dąbrowa
realizowanego w ramach działania III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,
poddziałanie
3.2.2
Kredyt
na
innowacje
technologiczne
w ramach go Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 17 części, tj.:

1) Wyposażenie hali produkcyjnej w środki trwałe, 8 szt., tj.:
a) Część I - urządzenie do separacji odlewu – zadaniem maszyny będzie
rozdzielenie szeregów bloczków o szerokości kształtki od 50 do
480mm;
- długość 9315mm + 50 mm
- wysokość 3580mm +50 mm
- szerokość 5100mm + 50 mm
wymiary odlewu: długość 6m, szerokość 1,68-1,7m, wysokość
0,59-0,6.
b) Część II - manipulator - suwnica - instalacja portalowa do przenoszenia
i układania rusztów hartowniczych do separatora, o następujących
parametrach technicznych:
- rozstaw min 10,2 m max 10,5 m
- długość toru jezdnego min. 19m max 20m
- udźwig min. 7,5tony
- wysokość podnoszenia min. 2,8m
c) Część III - dna rusztowe -służące do transportu odlewu między
instalacją tnącą, separatorem, autoklawem i rozładunkiem 1 komplet
składa się ze 160 szt., o następujących parametrach technicznych:
- długość około 6150 mm +/- 50 mm
- szerokość około 2050 mm +/- 50 mm
- wysokość około 350 mm +/- 50 mm
wymiary odlewu: długość 6m, szerokość 1,68-1,7m, wysokość
0,59-0,6.
d) Część IV- stół odbiorczy - dopasowanie nowego dna rusztowego do
istniejącego systemu obrotowego (Zamawiający posiada automatyczną
linią krajalniczą do betonu komórkowego. Obrotnica Kippvorrichtung
2m.VakuumanschluB-Zsb) - długość przesuwu 150mm.
e) Część V- szlamator ścinek (magazynowanie szlamu odpadowego) objętość min. 50m3, grubość ścianek szlamatora na min. 6mm,

f) Część VI - przesuwnica służąca do transportu wprowadzania i
wyprowadzania form do stanowisk dojrzewania, o następujących
parametrach technicznych:
parametry techniczne:
- długość jazdy przesuwnicy około 40m
- prędkości jazdy 1,5m/sec
- szerokość 4m +/- 3 cm
- długość 7m +/- 3 cm
- wysokość 1m +/- 3 cm
g) Część VII - urządzenie do smarowania form - zadaniem układu
smarowania form będzie pokrycie odpowiednia ilością oleju form
zalewowych, Zamawiający posiada formy, o następujących
parametrach: długość 6380, szerokość 2096, wysokość 800, ilość
klamer zaciskowych 6 szt. waga około 1900 kg.
h) Część VIII - system kołysania form -proces pobudzania wyrastania
odlewu – realizowany będzie przez system rolkowy - cykl od 1 do 2
impulsów/min
2) Wyposażenie dozowni w środki trwałe,
a) Część IX system dozowania szlamów (urządzenia służące do
transportu, pomiaru gęstości i odważania odpowiedniej ilości szlamu),
o następujących parametrach:
- wydajność pompy od 10 do 30m3/h
- gęstość podawanego szlamu od 1,2 do 1,8kg/dm3
- wysokość podnoszenia min. 20m
- pojemność zasobnika min. 6m3
- system sterowania,
b) Część X system dozowania materiałów sypkich (urządzenia służące do
transportu i odważania materiałów sypkich), o następujących
parametrach technicznych:
- wydajność ślimaków transportowych min. 20t/h
- pojemność wag min. 2m3
program sterujący procesem (program informatyczny, którego
zadaniem jest kontrola i korekta parametrów technologicznych
wpływających na proces mieszania)
c) Część XI urządzenie mieszające zarób. Urządzenie będzie służyło do
wymieszania wszystkich komponentów, które będą podawane w
odpowiedniej kolejności i ilości do urządzenia mieszającego.
Urządzenie mieszające po odpowiednim czasie mieszania zostanie
otworzony zwór spustowy mieszarki i przez system napełniania formy
przetransportowany na odpowiednie stanowisko, o następujących
parametrach:
- obroty mieszarki od 150 do 550 obrotów/min
- objętość mieszarki min. 5m3

d) Część XII - system dozowania aluminium (urządzenia służące do
przygotowania zawiesiny aluminiowej potrzebnej do procesu
technologicznego)
- obroty mieszarek min. 40 obrotów/min
- objętość mieszarek min. 2m3
- wydajność pomp 0,5m3/min
3) Wyposażenie młynowni w środki trwałe,
a) Część XIII - kruszenie i dozowanie materiału niepełnowartościowego
(urządzenia ciągu technologicznego kruszenia i dozowania służą do
rozdrobnienia materiału niepełnowartościowego powstałego podczas
produkcji. Urządzenia te pozwalają na recykling i ponowne wykorzystanie)
- wydajność min. 5t/h - moc silników min. 49kW,
b) Część XIV - urządzenie do mielenia (przystosowanie młyna do
uzyskania o odpowiednich parametrach szlamu piaskowego)wydajność min. 23t/h
c) Część XV - system dozowania półproduktów (urządzenia służące do
transportu, odważania półproduktów wykorzystywanych w produkcji
szlamu).
4) Wykonawca zapewni instalację przedmiotu zamówienia w siedzibie
Zamawiającego przez wyznaczonych pracowników Wykonawcy.
Pracownicy Wykonawcy będą działali pod bezpośrednim nadzorem
Zamawiającego.
5) Oddanie przedmiotu zamówienia do eksploatacji oraz rozruch dokona
Wykonawca w siedzibie Zamawiającego.
6) Wykonawca w trakcie odbioru przedmiotu zamówienia dokona przeszkolenia
pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi przedmiotu zamówienia,
prawidłowego wykorzystania i utrzymania przedmiotu zamówienia.
3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wszelkich

wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich, kompletny.
4. Przedmiot

zamówienia musi posiadać wymagane
dopuszczające do stosowania na rynku polskim.

prawem

polskim

atesty

5. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia dostarczy przedmiot zamówienia do

siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem, uruchomieniem, przeprowadzeniem
prób/ testów i innych
czynności niezbędnych do uruchomienia przedmiotu
zamówienia.
6. Transport i ubezpieczenie w trakcie dostawy do siedziby Zamawiającego po stronie
Wykonawcy.
7. W przypadkach wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych lub
pochodzenia Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania
równoważnych rozwiązań, tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne
- co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w przedmiocie zamówienia.
8. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat,
specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
9. Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy Zamawiającemu następujące
dokumenty:

1)

w wersji drukowanej i elektronicznej, w języku polskim, instrukcji dotyczącej
sposobu korzystania z przedmiotu zamówienia (instrukcja obsługi,
konserwacji),
2)
w wersji drukowanej, w języku polskim, dokumentu gwarancyjnego i serwisu.
Gwarancja nie może, zawierać zapisów mniej korzystnych niż zapisów
określonych w zapytaniu ofertowym.
10. Gwarancja i serwis gwarancyjny :
1) Okres gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego - minimum 12 miesięcy od daty
podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego. Okres gwarancji
stanowi kryterium oceny ofert.
2) W ramach serwisu gwarancyjnego na przedmiot zamówienia, Wykonawca
zapewni:
a. bieżącą pomoc w eksploatacji przedmiotu zamówienia, w szczególności w
zakresie udzielania informacji (telefonicznie, mailowo) w zakresie
funkcjonowania (pracy) urządzeń składających się na przedmiot zamówienia;
b.
instalowanie i wdrażanie aktualnych wersji oprogramowania przedmiotu
zamówienia,
c. obsługę telefoniczną i internetową w każdy dzień roboczy w godzinach od 08:00
do 16:00; .
d. przegląd gwarancyjny, który będzie przeprowadzany z częstotliwością zgodną
z zaleceniami producenta, jednak minimum jeden raz w roku, z tym, że ostatni
przegląd nie wcześniej niż na miesiąc przed upływem terminu gwarancji.
3) W ramach gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad
stwierdzonych w przedmiocie zamówienia, o ile wady te ujawnią się w ciągu okresu
gwarancji.
4) Wykonawca zapewnia czas reakcji serwisu na zgłoszenie Zamawiającego – rozumiany
jako przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki poprzez stawiennictwo
serwisanta u Zamawiającego – wynoszący nie dłużej niż 15 godzin od chwili
zgłoszenia,.
5) Maksymalny czas usunięcia zgłoszonej wady lub usterki - 2 dni robocze – od daty
zgłoszenia.
6) Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn
tkwiących w przedmiocie zamówienia w chwili dokonania odbioru przez
Zamawiającego jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, pod warunkiem, że wady te ujawnia się i
zostaną zgłoszone Wykonawcy w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.
7) Wszelkie czynności wynikające z gwarancji wykonywane będą na koszt Wykonawcy
w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia, a jeżeli jest to technicznie
niemożliwe to wszelkie działania organizacyjne i koszty z tym związane ponosi
Wykonawca.
8) W przypadku trzykrotnego wystąpienia wady tego samego rodzaju w urządzeniu
składającym się na przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wymiany
wadliwego urządzenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych na nowy wolny
od wad, tego samego typu i o tych samych lub - gdy to niemożliwe - lepszych
parametrach technicznych.
9) W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni warunków gwarancji lub wypełni je w
sposób nienależyty, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad na ryzyko i koszt
Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie

umowy. Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni
od daty wezwania do ich uiszczenia.
10) Okres gwarancji każdorazowo zostanie przedłużony o czas wyłączenia przedmiotu
zamówienia z użytkowania, spowodowanego uszkodzeniem..
11) Usunięcie wady zostanie potwierdzone protokołem z opisem rodzaju i ewentualnych
przyczyn wady oraz sposobu jej usunięcia, a wykonane czynności zostaną odnotowane
przez serwis Wykonawcy w karcie gwarancyjnej.
12) Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu dostępność części zamiennych oraz
zapewnienie serwisu pogwarancyjnego przez okres, co najmniej 10 lat.
13) Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z rękojmi niezależnie od
uprawnień z tytułu gwarancji.
11. CPV: 42000000-6 maszyny przemysłowe

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin realizacji od 01.06.2016 r. do 30.05.2018 r.
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia będzie

zależny

od

uzyskania

dofinansowania.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany powyższych terminów, tj. wydłużenie lub

skrócenie terminu. Szczegółowy opis zmiany w tym zakresie został opisany w Dziale
XIII niniejszego zapytania ofertowego.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1.
2.
3.

Proponowaną cenę należy przedstawić w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1).
Wartość oferty musi zostać przedstawiona jako wartość netto.
Wartość oferty należy wyrazić w jednostkach pieniężnych z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
4. Wartość oferty będzie obowiązywała przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla
zawieranej umowy.
5. W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, Zamawiający przeliczy

6.

te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego
obowiązującego w dniu 04.05.2016 r.
Podając ceny należy uwzględnić wszystkie elementy związane z prawidłową
i terminową realizacją przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem opłat i podatków
oraz ewentualnych rabatów i upustów w tym koszty związane z dostawą,
uruchomieniem, przeprowadzeniem prób/ testów i innych czynności niezbędnych
do uruchomienia przedmiotu zamówienia.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 04.05.2016 r. do godziny 09:00

w sekretariacie Zamawiającego lub drogą elektroniczną.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferta musi być ważna do minimum 30.08.2016 r.

4. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej
oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone
Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert.
Zmiana oferty winna zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA OFERTY”.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
6. Ofertę składa się, pod rygorem odrzucenia , w formie pisemnej lub skanu podpisanej oferty.
Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
7. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie
udzielonego pełnomocnictwa.
8. Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z zapytaniem ofertowym formularz ofertowy,
a także jeżeli zostało udzielone - pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język
polski.
10. Wszelkie zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania
Wykonawców stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla
Wykonawców.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT I INFORMACJI O WAGACH PUNKTOWYCH
LUB PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH
KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA
PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT
W przypadku złożenia oferty przez więcej niż jednego Wykonawcę Zamawiający dokona
oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.
KRYTERIUM

WAGA (%)

Wartość netto

60

Okres gwarancji

40

Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:
a) Wartość netto, dla każdej części -Pc
Cn x 40
P=
Cb

P – otrzymane punkty
Cn – cena netto najniższej spośród złożonych Ofert
Cb – cena netto badanej Oferty

Najkorzystniejsza oferta otrzyma maksymalnie 60 pkt.
b) Okres gwarancji -Pg

W kryterium okres gwarancji Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie
informacji zawartych w formularzu oferty, tj. Wykonawca wskaże w formularzu oferty
okres gwarancji w liczbie miesięcy dla każdej pozycji osobno z Części I; II; III.
Zamawiający jednocześnie informuje, że minimalny okres gwarancji wynosi 12
miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru
końcowego robót.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 12
miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania
ofertowego.

Kryterium „okres gwarancji” będzie oceniany w następujący sposób:

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Okres
gwarancji
w liczbie
miesięcy
<=36
34-35
31-33
30
25-29
24
19-23
13-18
12

Liczba
przyznanych
punktów
40
35
30
25
20
15
10
5
0

W
sytuacji,
gdy
Wykonawca
nie
wskaże
okresu
gwarancji
w Formularzu oferty, oferta Wykonawcy w ramach tego kryterium otrzyma 0
punktów, a okres gwarancji zostaje ustalony na 12 miesięcy.
Najkorzystniejsza oferta otrzyma maksymalnie 40 pkt.

1. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc

po przecinku.
2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska największą ilość

punktów (P) po zsumowaniu w /w kryterium oceny ofert, tj. P = Pc + Pt
3. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

VIII. WARUNKI
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA

ORAZ

SPOSÓB

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w niniejszym zapytaniu ofertowym dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez
Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2)

posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez
Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

3)

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez
Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

4)

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez
Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

5)

sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez
Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu .

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy oświadczą brak
podstaw do wykluczenia z postępowania.
3. Ocena spełnienia wyżej określonych warunków udziału w postępowaniu dokonana
będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty
i oświadczenia.
IX. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ WRAZ
Z OFERTĄ
1. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w rozdziale VIII i XI, należy złożyć:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik 2
do zapytania ofertowego;
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik 3 do zapytania
ofertowego;
3) informację o tym, czy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007
r., poz. 331 z późn. zm.), załącznik 4 do zapytania ofertowego.

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca składa listę
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, załącznik 4 do zapytania
ofertowego.
4) opisy i fotografie przedmiotu zamówienia, które maja być dostarczone, których
autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę, potwierdzające
wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia;

X. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CELU
REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
2.
3.

Informacje o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na stronie
internetowej Zamawiającego oraz przekaże każdemu Wykonawcy, który złożył
ofertę.
Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem o terminie
i miejscu podpisania umowy.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania
umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert.

XI. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA WYKONAWCY
1. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz
braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostaną wykluczeni z niniejszego
postępowania.
2. Z postępowania wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla
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 co najmniej 10% udziału lub akcji.
3) pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta,
pełnomocnika.
4) 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.
XII. ISTOTNE
ZAMÓWIENIA.

POSTANOWIENIA

UMOWY/REALIZACJI

PRZEDMIOTU

1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie hali magazynowo - produkcyjnej
w środki trwałe na potrzeby Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego
„AGASTYL” Spółka Jawna Dorota Bożena Zrajkowska, Jerzy Roman Jędrowicz
zgodnie z wymogami zapisanymi w niniejszym zapytania.

2. Termin realizacji – od 01.06.2016 r. do 30.05.2018 r.
3. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia warunków gwarancji w umowie z
Zamawiającym. Warunki te nie mogą zawierać zapisów mniej korzystnych niż
zapisów określonych w zapytaniu ofertowym.
4. Poufność:
1) W czasie trwania realizacji przedmiotu zamówienia, a także po jej ustaniu
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji
technicznych, technologicznych, organizacyjnych lub innych informacji
posiadających wartość gospodarczą (informacje poufne), z którymi zapozna się,
bądź, które uzyska od Zamawiającego w jakiejkolwiek formie w związku z
wykonywaniem przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem informacji ujawnionych do
wiadomości
publicznej
i powszechnie znanych.
2) Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych przez
Zamawiającego informacji poufnych i ich ochrony przed utratą oraz przed dostępem
osób nieuprawnionych.
3) Wykonawca oświadcza, że będzie korzystał z informacji przekazanych przez
Zamawiającego wyłącznie w celu wykonania przedmiotu zamówienia i w sposób
zapewniający ochronę poufności.
5. Własność intelektualna:
1) Strony uznają, że na mocy niniejszego postępowania nie dochodzi
do jakiegokolwiek obciążenia lub rozporządzenia jakimikolwiek prawami
własności intelektualnej należącymi do Zamawiającego. Zamawiający nie udziela
Wykonawcy, wyraźnie lub w sposób dorozumiany, jakiegokolwiek prawa
własności przemysłowej, lub innego prawa własności intelektualnej, w tym nie
udziela jakiejkolwiek licencji.
2) Strony uznają, że dokumenty dostarczone przez Zamawiającego, a także wszelkie
opracowane materiały i informacje związane z realizacją przedmiotu zamówienia
stanowią własność Zamawiającego.
3) Wykonawca oświadcza, że wykonany przez niego przedmiot zamówienia będzie
wolny od wad prawnych, w szczególności praw osób trzecich związanych
z prawami autorskimi.
6. Sposób rozliczenia:
1) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie wynikające z
oferty. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru końcowego
przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń, podpisany przez obie strony.
2) Zamawiający przewiduje wypłaty częściowe na podstawie protokołów odbiorów
częściowych oraz przedpłaty na podstawie faktur zaliczkowych w wysokości nie
wyższej niż 80% wartości wynikającej z oferty. Płatność nastąpi w terminie do 5
dni od daty otrzymania faktury zaliczkowej.
3) Płatność nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę.

4) Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym bank obciąży konto
Zamawiającego.
7. Siła wyższa
1) Jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, , wojnę, lub
inne
nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą
układających się Stron.
2) Jeżeli umawiające się Strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych
terminów z powodu siły wyższej, to zachowują one prawo do wnioskowania
o przesunięcie terminów realizacji przedmiotu zamówienia o czas trwania
wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków.
3) Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w
ciągu 3 dni, o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła wyższa”,
wraz z odpowiednimi dowodami i wnioskami w tym zakresie.
4) W przypadku, gdy siła wyższa spowoduje przesunięcie terminu wykonania
przedmiotu zamówienia o więcej niż 7 dni, to ta Strona, której prace zostały
utrudnione lub opóźnione przez wystąpienie siły wyższej u partnera umownego,
ma prawo odstąpić od realizacji przedmiotu zamówienia.

8. Wady przedmiotu zamówienia:
1) Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu zamówienia zostaną stwierdzone wady
to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady są możliwe do usunięcia przez Wykonawcę Zamawiający może
odmówić odbioru przedmiotu zamówienia, żądając ich usunięcia w
wyznaczonym przez siebie terminie;,
b) jeżeli wad usunąć się nie da , ale według Zamawiającego jest możliwość
użytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający
może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy i przyjąć przedmiot
zamówienia;
c) jeżeli wad usunąć się nie da i według Zamawiającego przedmiot zamówienia
nie nadaje się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem to Zamawiający może
odstąpić od realizacji przedmiotu zamówienia i żądać zapłaty kary umownej.
2) Odmowa przyjęcia przedmiotu zamówienia jest równoznaczna z uznaniem, że nie
został on wykonany i dostarczony w terminie.
3) W przypadku, gdy wady są możliwe do usunięcia
przez Wykonawcę
i Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie:
a) jeżeli wady zostaną usunięte w terminie wyznaczonym przez Wykonawcę,
Zamawiającemu przysługują kary umowne, tj. za opóźnienia w realizacji
przedmiotu zamówienia.
b) jeżeli wady nie zostaną usunięte w terminie lub nie zostaną usunięte w sposób
należyty , Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od realizacji przedmiotu
zamówienia i żądać zapłaty kary umownej z tego tytułu.

9. Kary umowne:
1) Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości:
a) 0,02 % wartości brutto wynagrodzenia – za każdy dzień opóźnienia,
przekraczający termin realizacji zamówienia,
b) 0,02 % wartości brutto wynagrodzenia – za każdy dzień opóźnienia,
przekraczający termin wyznaczony umową lub przez Zamawiającego na
usunięcie wad w ramach rękojmi lub gwarancji ,
2) W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Zamawiający będzie uprawniony do
nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 10% wartości brutto
wynagrodzenia.
3) Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego
wysokość zastrzeżonych umową kar umownych oraz wszelkich roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.
4) Kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę
wezwania do ich zapłaty. Kary umowne mogą być potrącane z bieżących
należności Wykonawcy.
10. Odstąpienie od Umowy:
1) Zamawiający, poza innymi przypadkami określonymi w Umowie oraz w Kodeksie
cywilnym, może odstąpić od umowy na realizację przedmiotu zamówienia w
następujących przypadkach:
a) gdy Wykonawca opóźnia się z realizacją przedmiotu zamówienia o więcej niż
14 dni.
b) gdy przedmiot zamówienia jest wadliwy lub niezgodny z warunkami określonymi w
zapytaniu ofertowym i z umowie, , jeśli Wykonawca w dodatkowym terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni, nie usunie
stwierdzonych naruszeń,
c)gdy według oceny Zamawiającego wykonanie przedmiotu zamówienia przez
Wykonawcę jest wątpliwe ze względu na jego stan majątkowy .
2) W przypadkach, o których mowa w pkt. 1 lit. a) i b) Zamawiający może odstąpić
od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach.
11. Podwykonawcy:
1) Podwykonawcy wykonają zamówienie w zakresie:
a) …………………………………………….,
b) ……………………………………………..
2) Umowa o Podwykonawstwo musi być w formie pisemnej o charakterze odpłatnym,
a także musi określać jaka część przedmiotu umowy zostanie wykonana przez
Podwykonawcę. Kopię umowy z Podwykonawcą Wykonawca zobowiązany jest
przedłożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Postanowienia
umowy z Podwykonawcą winna gwarantować Wykonawcy należyte wywiązanie się z
umowy z Zamawiającym.
3) Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy
faktury lub rachunku..
4) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechanie działań
podwykonawców tak jak za działania własne.
5) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia własnymi siłami.
(w przypadku gdy Wykonawca nie posługuje się podwykonawcami.).

12. Postanowienia końcowe:
1) Wykonawca nie ma prawa cesji praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszej
umowy na rzecz osób trzecich, z zastrzeżeniem pkt. 2 niniejszego paragrafu.
2) Przelew wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy wymaga dla
swej ważności uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
3) Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy
pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.
4) Wszelkie spory między stronami wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą
na zasadzie wzajemnego porozumienia.
5) Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sprawy sporne, kierowane będą do
sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
6) W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy prawa materialnego
polskiego.
7) Umowa sporządzona zostanie w języku polskim.
XIII. ISTOTNE ZMIANY WARUNKÓW UMOWY
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem
podawanych warunków ich wprowadzenia.
1) zmiana obowiązującej stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować
zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający
dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie
podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
2) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy
np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu
lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
3) zmiana wysokości płatności lub terminu płatności zaliczek dla Wykonawcy.
4) wystąpienia siły wyższej. Jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan,
powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne
wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się Stron.
a) Jeżeli umawiające się Strony nie mają możliwości wywiązania się
z uzgodnionych terminów z powodu siły wyższej, to zachowują one prawo do
wnioskowania o przesunięcie terminów realizacji przedmiotu zamówienia o czas
trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków.
b) Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej
w ciągu 3 dni, o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła
wyższa”, wraz z odpowiednimi dowodami i wnioskami w tym zakresie.
c) W przypadku, gdy siła wyższa spowoduje przesunięcie terminu wykonania
przedmiotu zamówienia więcej niż 7 dni, to ta Strona, której prace zostały
utrudnione lub opóźnione przez wystąpienie siły wyższej u partnera umownego,
ma prawo odstąpić od Umowy.
5) inna niż wymienione siła wyższa (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia
i do zapobieżenia) uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zapytaniem ofertowym i dokumentacją;

6) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem projektu;
7) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje
skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia).
Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej
w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.
XIV.ZAŁĄCZNIKI
1.
2.
3.
4.

Wzór formularza ofertowego.
Oświadczenie o spełnianiu warunków.
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
Informacja o przynależności do grupy kapitałowe.

Załącznik 1 do Zapytania ofertowego
FORMULARZ OFERTOWY
…………………………………………….
Miejscowość i data

…………………………………………….
…………………………………………….
Nazwa i adres, telefon, e-mail Wykonawcy

"PREFABET - OSŁAWA
DĄBROWA" SPÓŁKA AKCYJNA
77-143 Studzienice
Osława Dąbrowa
W nawiązaniu do zapytania ofertowego oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie
z zapytaniem ofertowym na dostawę środków trwałych na potrzeby projektu firmy
PREFABET – Osława Dąbrowa Spółka akcyjna z siedzibą w Osława Dąbrowa realizowanego

w ramach działania III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, poddziałanie 3.3.2 Kredyt
na innowacje technologiczne w ramach go Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na
lata 2014-2020 za wartość:
Przedmiot zamówienia

Ilość

Wyposażenie hali produkcyjnej w środki trwałe
Część I urządzenie do separacji
1 szt.
Część II manipulator, *)

1 szt.

Część III dna rusztowe, *)

1 szt.

Część IV stół odbiorczy, *)

1 szt.

Część V szlamator ścinek, *)

1 szt.

Część VI przesuwnica do transportu
wprowadzania i wyprowadzania form
do stanowisk dojrzewania, *)
Część VII urządzenie do smarowania
form, *)
Część VIII system kołysania form*)

1 szt.

1 szt.

1 szt.

Wyposażenie dozowni w środki trwałe
Część IX system dozowania szlamów, *)
Część X system dozowania materiałów
sypkich, *)
Część XI urządzenie mieszające zarób *)

1 szt.
1 szt.
1 szt.

Nazwa/Model/
Producent

Wartość netto

Część XII system sterowania *)

1 szt.

Część XIII program sterujący procesem

1 szt.

*)

dozowania

1 szt.

Część XV kruszenie i dozowanie
materiałów niepełnowartościowych, *)

1 szt.

Część
XIV
aluminium*)

system

Wyposażenie młynowni

Część XVI urządzenie do mielenia, *)
Część XVII
półproduktów. *)

system

dozowania

1 szt.
1 szt.

Wartośc ogółem
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie
wnosimy żadnych zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że wyżej podana cena
obejmuje realizację wszystkich zobowiązań
Wykonawcy opisanych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami.
4. Oświadczamy, iż oferta ważna jest do dnia ………………………. r.
5. Oświadczam, że okres gwarancji wynosi:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.

urządzenie do separacji -…. miesięcy*).
manipulator- …. miesięcy*).
dna rusztowe-…. miesięcy*).
stół odbiorczy …. miesięcy*).
szlamator ścinek …. miesięcy*).
przesuwnica do transportu wprowadzania i wyprowadzania form do
stanowisk dojrzewania …. miesięcy*).
urządzenie do smarowania form …. miesięcy*).
system kołysania form …. miesięcy*).
system dozowania szlamów…. miesięcy*).
system dozowania materiałów sypkich…. miesięcy*).
urządzenie mieszające zarób…. miesięcy*).
system sterowania…. miesięcy*).
program sterujący procesem…. miesięcy*).
system dozowania aluminium…. miesięcy*).
kruszenie i dozowanie materiałów niepełnowartościowych…. miesięcy*).
urządzenie do mielenia…. miesięcy*).
system dozowania półproduktów…. miesięcy*).

6. Oświadczamy, że zamówienie zamierzamy zrealizować przy udziale
podwykonawców, w następującym zakresie ……………………………………………
7. Osobą do kontaktu w sprawie oferty jest:
Pan/Pani: …………………….

tel.: ……………………………
email: …………………………

8. Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1) …………………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….
(podpis i/lub pieczęć upoważnionego
Przedstawiciela Wykonawcy)
*) NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ

Załącznik 2 do Zapytania ofertowego

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego na dostawę środków trwałych na potrzeby projektu firmy
PREFABET – Osława Dąbrowa Spółka akcyjna z siedzibą w Osława Dąbrowa
realizowanego w ramach działania III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,
poddziałanie 3.3.2 Kredyt na innowacje technologiczne w ramach go Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 - oświadczam (oświadczamy), że
spełniam (spełniamy) warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

……………………….
(miejscowość, data)

…………..…………..…………………
(podpis i/lub pieczęć upoważnionego
Przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik 3 do Zapytania ofertowego
OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym
w trybie zapytania ofertowego na dostawę środków trwałych na potrzeby projektu
firmy PREFABET – Osława Dąbrowa Spółka akcyjna z siedzibą w Osława Dąbrowa
realizowanego w ramach działania III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,
poddziałanie
3.3.2
Kredyt
na
innowacje
technologiczne
w ramach go Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 oświadczam (oświadczamy), że nie ma podstaw do wykluczenia mnie (nas)
z postępowania o udzielenie zamówienia z uwagi na powiązania osobowe lub
kapitałowe z Zamawiającym, tj. wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub
osobami wykonującymi dla 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 co najmniej 10% udziału lub akcji.
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta,

pełnomocnika.
4. 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.

……………………….
(miejscowość, data)

…………..…………..…………………
(podpis i/lub pieczęć upoważnionego
Przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik 4 do Zapytania ofertowego
………………………., dnia ………………….
INFORMACJA
o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej
wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie prowadzonym w trybie zapytania
ofertowego na dostawę środków trwałych na potrzeby projektu firmy PREFABET –
Osława Dąbrowa Spółka akcyjna z siedzibą w Osława Dąbrowa realizowanego w ramach
działania III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, poddziałanie 3.3.2 Kredyt na
innowacje technologiczne w ramach go Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
na lata 2014-2020, informujemy że:
□ nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, z późn. zm.).
□ należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, z późn. zm.).*
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (nazwa i adres
podmiotu):**
1. …………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………

…..………….……………………………………..
(podpis i/lub pieczątka osoby/osób upoważnionych
do występowania w imieniu wykonawcy)

* odpowiednie zaznaczyć
** uzupełnić w przypadku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu definicji zawartej
w art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.
U. z 2007 r., nr 50, poz. 331 z późn. zm.)

