Automatyczny kater wielowarstwowy z taśmociągiem krojczym i odbiorczym,
automatycznej warstwowarki, stołu do lagowania z instalacją do lagowarki,
zestaw komputerowy z oprogramowaniem CAD.
Zamawiający: AJ GROUP SP. Z O.O, ul. Działkowa 19, 65-767, Zielona Góra NIP 9291682605

Opis przedmiotu zamówienia
Opracowano na podstawie wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 znak MIiR/H 2014-2020/12(01)/04/2015

Modła Królewska, 15.12.2015
Ustalenie 1
W związku z informacją opublikowana na stronie instytucji zarządzającej o treści:
(…)
Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 informuje, że z dniem 7 grudnia 2015 r. Ministerstwo Rozwoju uruchomiło Bazę Konkurencyjności Funduszy Europejskich.
Baza jest dostępna pod adresem bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz
www.konkurencyjnosc.gov.pl.
UWAGA: Rejestracja jest możliwa tylko dla beneficjentów, którzy mają podpisane umowy o dofinansowanie projektu.
(…) Podmioty, które rozpoczęły realizację projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie zobowiązane są do wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców
danego zamówienia oraz upublicznić to zapytanie co najmniej na swojej stronie internetowej, o ile posiadają taką stronę (…)
Źródło: http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/obowiazek-publikacji-zapytan-ofertowych-powyzej-50-tys-zl-netto-w-bazie-konkurencyjnosci
W związku z tym że dla projektu w chwili ogłoszenia postępowania nie ma podpisanej
umowy o dofinansowanie nie jest możliwa publikacja w bazie konkurencyjności.
Ogłoszenie o zamówieniu umieszczono na stronie internetowej AJ GROPUP oraz
przekazano zapytanie do 3 wykonawców.
…………………………………………………………………………………
Podpis osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie postępowania
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Termin składania ofert
do dnia 20-01-2016 do godziny 12:00
Nazwa zamawiającego
AJ GROUP SP. Z O.O
ul. Działkowa 19
65-767 Zielona Góra
Lokalizacja inwestycji:
Modła Kolonia 3f
62-571 Stare Miasto
woj.wielkopolskie

Numer ogłoszenia
2/2016/UE

Miejsce i sposób składania ofert
Miejsce składania ofert: miejsce prowadzenia działalności Zamawiającego tj.
Modła Kolonia 3f
62-571 Stare Miasto
woj.wielkopolskie
Sposób składania ofert:
- w formie papierowej osobiście, pocztą lub przez kuriera. Za datę złożenia oferty uznaje
się datę wpływu oferty do Zamawiającego – za pośrednictwem jednego ze sposobów
określonych w zdaniach poprzednich.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Dyrektor d/s finansowych: Jerzy Wojtczak
- telefon komórkowy: +48 502 395 794

Kategoria ogłoszenia
Zakup urządzeń

Podkategoria ogłoszenia
Maszyny i oprogramowanie

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: wielkopolskie, Modła Kolonia 3f, 62-571 Stare Miasto
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Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem inwestycji jest uruchomienie wysoko wydajnej pod względem ilościowym oraz pod względem
oszczędności tkanin, linii technologicznej do tworzenia konstrukcji odzieży ochronnej. Dzięki realizacji
inwestycji wykorzystującej najnowszą technologię ICT oraz najnowocześniejszy w Polsce zestaw urządzań do tworzenia i efektywnego układania wirtualnych wykrojów na tkaninie, na automatycznym lagowaniu tkaniny na stole krojczym, oraz na automatycznym bezpiecznym bezobsługowym i niezwykle
szybkim krojeniu bardzo wielu warstw tkaniny AJ Group uzyska możliwość realizacji innowacyjnych
zamówień z całego świata. Inwestycja znacznie ułatwi pracę oraz umożliwi stworzenie większej ilości
bardzo precyzyjnie wykrojonych elementów. Wykrojone elementy są niezbędne dla dalszego etapu
produkcji, którym jest szycie i zgrzewanie odzieży. Dzięki maszynowemu krojeniu zostaną wyeliminowane błędy jakościowe, które pojawiają się w tradycyjnym, ręcznym krojeniu pionowymi nożami krojczymi. Ponadto, nowa linia technologiczna charakteryzuje się bardzo dużą wydajnością. Jedna zmiana
pracy nowej maszyny pozwoli obsłużyć dwie zmiany szycia i zgrzewania. Innowacyjny program komputerowy umożliwia takie ułożenie wirtualnych schematów wykroju, aby zminimalizować straty w
tkaninach

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompletna linia do projektowania odzieży, konstruowania i przekształcania form odzieży wraz ze stopniowaniem szablonów, do tworzenia układów kroju. Linia składać się
ma z oprogramowania, zestawu komputerowego, stołu, automatycznego układania i odcinania
warstw tkaniny, automatycznego krojenia tkaniny.

Kod CPV
Kod CPV
Słownik główny
42700000-3 - Maszyny do produkcji wyrobów włókienniczych, odzieży i skóry

Harmonogram realizacji zamówienia
Nie przewiduje się podziału realizacji zamówienia na etapy. Terminem końcowym realizacji zamówienia jest termin określony w ofercie Wykonawcy. Termin ten powinien być
wyrażony w dniach roboczych liczonych od maksymalnie 5 dni roboczych od zawiadomienia Wykonawcy o wyborze oferty. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do
piątku (włącznie) z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej. Zamówienie uważa się za wykonane w dniu ukończenia przez Wykonawcę wszystkich czynności składających się na Przedmiot Zamówienia, o ile zostanie to potwierdzone protokołem odbioru sporządzonym na piśmie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą (choćby sam protokół odbioru został sporządzony w dacie późniejszej).

Załączniki
Wzór formularza ofertowego
Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych
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Dodatkowe warunki
. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot
Zamówienia na warunkach poniższych warunkach.
Gwarancja obowiązuje w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta
została wybrana. Okres gwarancji zaczyna swój bieg począwszy od odbioru Przedmiotu
Zamówienia przez Zamawiającego.
Gwarancja udzielona zostaje na okres określony w ofercie wrażony w miesiącach kalendarzowych. Okres gwarancji wskazany w ofercie stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
Gwarancja udzielona na Przedmiot Zamówienia uprawnia Zamawiającego do otrzymywania nieodpłatnych napraw Przedmiotu Zamówienia stwierdzonych i zgłoszonych
Wykonawcy w okresie gwarancji. Gwarancja udzielona na Przedmiot Zamówienia uprawnia Zamawiającego również do zwrotu od Wykonawcy kosztów usunięcia przez osoby trzecie wad stwierdzonych i zgłoszonych Wykonawcy w okresie gwarancji. Z uprawnienia tego Zamawiający może skorzystać, jeśli Wykonawca nie usunie tych wad w terminie 30 dni od zgłoszenia wady przez Zamawiającego. Jeśli wady stwierdzone i
zgłoszone Wykonawcy usunąć się nie dadzą lub ich usunięcie wymaga nadmiernych
kosztów gwarancja obejmuje prawo do wymiany Przedmiotu Dostawy na nowy lub
powtórnego wykonania innych czynności składających się na Przedmiot Zamówienia. Za
dokument gwarancyjny Strony uznają dokument umowy zawartej w wyniku wyboru
oferty złożonej na skutek niniejszego zapytania. W pozostałym zakresie do gwarancji
stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakości rzeczy sprzedanej. Udzielenie gwarancji nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, przy czym rękojmia ta funkcjonować będzie według zasad przewidzianych dla rzeczy, co do których
sprzedawca zapewnił, iż są one wolne od wad.
Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odbioru Przedmiotu Zamówienia obarczonego wadami - w takim przypadku Zamawiający zachowuje zarówno uprawnienia z
gwarancji, jak i rękojmi. Decyzja o dokonaniu takiego odbioru należy wyłącznie do
Zamawiającego. Oświadczenie o udzieleniu gwarancji na powyższych warunkach powinno stanowić element oferty Wykonawcy. Wykonawca godzi się na to, że warunki płatności ceny zostaną określone w umowie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, z tym
zastrzeżeniem, że cena nie będzie płatna wcześniej niż przed dostarczeniem Przedmiotu Dostawy do miejsca wykonania zamówienia. Oświadczenie Wykonawcy o wyrażeniu
zgody na wskazaną zasadę określania warunków płatności powinno stanowić element
oferty Wykonawcy.
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Warunki zmiany umowy
1. Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania

ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy następującym zakresie i przypadkach: a) zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących Przedmiotu Zamówienia
w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.
z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a
przed wykonaniem przez Wykonawcę Przedmiotu Zamówienia, po wykonaniu którego
Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług. Przy czym
Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie w
sytuacji, gdy dotrzymał terminu realizacji umowy, oraz przekazał Zamawiającemu
prawidłowo wystawioną fakturę VAT niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni
od dnia zakończenia realizacji umowy. b) zmiany terminu wykonania zamówienia, w
przypadku gdy zmiana terminu wykonania umowy wynika z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy; c) zmiany warunków i terminów płatności wynagrodzenia w przypadku
gdy zmiany te wynikać będą z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; d) ograniczenia
Przedmiotu Zamówienia za odpowiednią korektą wynagrodzenia Wykonawcy – w
przypadku, gdy konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego
przebiegu wykonywania zamówienia lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; e)
wprowadzenia prac zamiennych w miejsce równoważnych prac pominiętych – w
przypadku, gdy konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego
przebiegu wykonywania Zamówienia lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; f)
założonego przez Strony sposobu wykonywania zamówienia – w przypadku, gdy
konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu
wykonywania zamówienia lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
2. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu 1. powyżej: a) zmiana danych
związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego,); b) zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości
podmiotowości prawnej) teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów
miedzy Stronami; c) udzielenie zamówień uzupełniających wykraczających poza
Przedmiotu Zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Oferta złożona według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.
2. Podmioty działające przez reprezentantów nieujawnionych w KRS lub CEiDG
zobowiązane są również załączyć do oferty dokumenty wskazujące na umocowanie
osób podpisanych pod treścią oferty.
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.
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Zamówienia uzupełniające
Wykonawcy, którego oferta została wybrana w postępowaniu wynikającym z warunków
niniejszego zapytania ofertowego, mogą być udzielane zamówienia uzupełniające, w
wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z
Wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z Przedmiotem Zamówienia.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o poniższe kryteria i ich ustaloną wagę.

2. Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.

3. Kryteria oceny ofert i ich waga (%):
a) Całkowita cena netto za wykonanie zamówienia w PLN - 80%;
b) Termin wykonania zamówienia (określony w dniach roboczych ) – 10%;
c) Okres gwarancji (liczony w miesiącach) – 10%.

ad. Kryterium a) "Cena" Zaproponowana przez Wykonawcę cena powinna zostać w ofercie
podana jako cena brutto oraz z rozbiciem na cenę netto i podatek VAT wyrażona w PLN. Cena
oferty (zarówno cena brutto, jak i cena netto) ma charakter ryczałtowy i powinna zawierać
wszystkie koszty niezbędne dla wykonania

Przedmiotu Zamówienia. Dla zapewnienia równouprawnienia oferentów krajowych oraz zagranicznych ceną podlegającą ocenie jako kryterium oceny oferty będzie łączna cena netto
(bez podatku VAT) określona w ofercie wyrażona w PLN. Przy dokonywaniu kalkulacji ceny należy wziąć pod uwagę wszystkie elementy składającą się na wykonanie Przedmiotu Zamówienia. W ofercie cena powinna zostać przedstawiona jednolicie jako cena za wykonanie Przedmiotu Zamówienia, bez rozbicia na poszczególne elementy stanowiące podstawę do kalkulacji
ceny.
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ad. Kryterium b) "Termin wykonania zamówienia" Kryterium oceny ofert stanowi termin wykonania zamówienia określony w ofercie Wykonawcy, wyrażony w dniach roboczych od dnia
zawiadomienia Wykonawcy o wyborze oferty, jednak nie dłuższy niż 6 miesięcy od zawiadomienia Wykonawcy o wyborze oferty.

. ad. c) Okres gwarancji Kryterium oceny ofert stanowi okres gwarancji wskazany w ofercie
wyrażony w miesiącach kalendarzowych.

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria i ustaloną punktację:
a) punkty za kryterium „Cena” zostaną przyznane za cenę netto określoną w ofercie, według
następującego wzoru: Cena oferty najniższej / Cena oferty badanej x 100 x 80% = ilość punktów;
b) punkty za kryterium „Termin wykonania zamówienia” zostaną przyznane według następującego wzoru:
Najkrótszy termin wykonania zamówienia / Termin wykonania zamówienia z oferty badanej x
100 x 10% = ilość punktów;
c) punkty za kryterium „Okres gwarancji” zostaną przyznane według następującego wzoru:
Okres gwarancji oferty badanej / Najdłuższy okres gwarancji x 100 x 10% = ilość punktów.
Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie.

Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.
4. Wyniki działań matematycznych dokonywanych przy ocenie badania ofert podlegają zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. W przypadku uzyskania w ten sposób równej
punktacji dla co najmniej dwóch ofert - dokonuje się ponownych wyliczeń, zaokrąglając wyniki działań matematycznych do czwartego miejsca po przecinku.
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Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z
Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem 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 % udziałów lub akcji, 3)
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 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. Każdy z
oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć Oświadczenie o braku
powiązań osobowych i kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
niniejszego ogłoszenia.

Zamawiający (beneficjent)
Nazwa
AJ GROUP SP. Z O.O
ul. Działkowa 19
65-767 Zielona Góra
Lokalizacja inwestycji:
Modła Kolonia 3f
62-571 Stare Miasto

Adres
Brak podanego adresu

Numer telefonu
502 395 794

Numer telefonu
68 453 58 97

Numer faksu
68 453 58 98

NIP
9291682605
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automatycznej warstwowarki, stołu do lagowania z instalacją do lagowarki,
zestaw komputerowy z oprogramowaniem CAD.
Zamawiający: AJ GROUP SP. Z O.O, ul. Działkowa 19, 65-767, Zielona Góra NIP 9291682605

Tytuł projektu
Wzrost potencjału produkcyjnego oraz wprowadzenie istotnie ulepszonych produktów w
firmie AJ GROUP w oparciu o rozbudowę zaplecza produkcyjno-magazynowego wraz z
wdrożeniem linii projektowania i wycinania wykrojów w technologii cyfrowej
Wyszczególnienie
Nazwa Programu Operacyjnego

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020

Numer i nazwa Priorytetu w ramach Programu Operacyjnego

Oś Priorytetowa 1. Innowacyjna i
konkurencyjna gospodarka

Numer i nazwa Działania w ramach Priorytetu Programu Operacyjnego

Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Numer Poddziałania w
ramach
Działania
(jeżeli dotyczy)

Poddziałanie
1.5.2
Wzmocnienie
konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu

Nazwa Wnioskodawcy

AJ GROUP

Tytuł projektu

Wzrost potencjału produkcyjnego
oraz wprowadzenie istotnie ulepszonych produktów w firmie AJ GROUP
w oparciu o rozbudowę zaplecza
produkcyjno-magazynowego wraz z
wdrożeniem linii projektowania i
wycinania wykrojów w technologii cyfrowej

Automatyczny kater wielowarstwowy z taśmociągiem krojczym i odbiorczym,
automatycznej warstwowarki, stołu do lagowania z instalacją do lagowarki,
zestaw komputerowy z oprogramowaniem CAD.
Zamawiający: AJ GROUP SP. Z O.O, ul. Działkowa 19, 65-767, Zielona Góra NIP 9291682605
Wzór oferty
Miejscowość , data ……………………………..

Oferent:

…………………………………..
(Nazwa , ew. pieczęć oferenta)

Do Zamawiającego:
AJ GROUP SP. Z O.O
ul. Działkowa 19
65-767 Zielona Góra
Lokalizacja inwestycji:
Modła Kolonia 3f
62-571 Stare Miasto

Automatyczny kater wielowarstwowy z taśmociągiem krojczym i odbiorczym,
automatycznej warstwowarki, stołu do lagowania z instalacją do lagowarki,
zestaw komputerowy z oprogramowaniem CAD.
Zamawiający: AJ GROUP SP. Z O.O, ul. Działkowa 19, 65-767, Zielona Góra NIP 9291682605
Formularz ofertowy dla zapytania ofertowego
Automatyczny kater wielowarstwowy z taśmociągiem krojczym i odbiorczym,
automatyczna warstwowarka, stół do lagowania z instalacją do lagowarki, zestaw
komputerowy z oprogramowaniem CAD
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe działając w imieniu Oferenta, składam
niniejszą ofertę:
I. Dane Oferenta
Dane Oferenta
Nazwa
Adres
NIP
NR KRS (jeśli dotyczy)
Dane Osoby Kontaktowej
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Telefon
Data
oferty

przygotowania

II. Warunki oferty
Oferent wyraża gotowość podjęcia się wykonania całego Przedmiotu Zamówienia.
Niniejsza oferta odnosi się do następującego przedmiotu, który jest zgodny z
opisem Przedmiotu Dostawy zawartym w ww. zapytaniu ofertowym:
...……..………………………………………………………………………………………………….
(wpisać nazwę producenta oraz pełną nazwę oferowanego Przedmiotu Dostawy)

Automatyczny kater wielowarstwowy z taśmociągiem krojczym i odbiorczym,
automatycznej warstwowarki, stołu do lagowania z instalacją do lagowarki,
zestaw komputerowy z oprogramowaniem CAD.
Zamawiający: AJ GROUP SP. Z O.O, ul. Działkowa 19, 65-767, Zielona Góra NIP 9291682605
W kontekście kryteriów oceny ofert określam/-y następujące warunki ofertowe:
Nazwa

Okoliczność stanowiąca pod-

kryteri-

stawę do oceny kryterium

Warunki oferenta

um
a) Cena

Całkowita cena za wykonanie

………… brutto

(netto) w

Przedmiotu Zamówienia

w tym …………
cena netto + ……..

PLN

(……%) VAT
b) Ter-

Termin wyrażony w dniach rob-

min

oczych począwszy maksymal-

wykon-

nie do 5 dni roboczych od za-

……..

ania

wiadomienia o wyborze oferty.

(podać liczbę dni
roboczych)

zamówie
nia
c) Okres

Okres wyrażony w miesiącach

gwarancj

począwszy od odbioru dostawy

i

przez Zamawiającego.

……..
(podać liczbę
miesięcy)

Automatyczny kater wielowarstwowy z taśmociągiem krojczym i odbiorczym,
automatycznej warstwowarki, stołu do lagowania z instalacją do lagowarki,
zestaw komputerowy z oprogramowaniem CAD.
Zamawiający: AJ GROUP SP. Z O.O, ul. Działkowa 19, 65-767, Zielona Góra NIP 9291682605
Ponadto oświadczam/-y, że:
1. Zapoznałem/-liśmy się z treścią ww. zapytania ofertowego i nie wnoszę/-imy do
niego żadnych zastrzeżeń oraz przyjmuję/-my warunki w nim zawarte.
2. Oferowany Przedmiot Dostawy spełnia wymagania techniczne i jakościowe
określone przedmiotem ww. zapytania ofertowego.
3. Podejmuję/-my się wykonania Przedmiotu Zamówienia opisanego w ww. zapytaniu
ofertowym,
zgodnie
z
wymogami
zapytania
ofertowego,
obowiązującymi przepisami i należytą starannością.

4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert w
ramach wyżej wskazanego zapytania ofertowego.

5. Wyrażam/-y zgodę na wskazaną w zapytaniu ofertowym zasadę określania warunków płatności.

6. Oświadczam/-y, że udzielamy gwarancji na warunkach określonych w treści
zapytania ofertowego.
………………………………………………………..
Data i Podpis1 (ew. również pieczęć)
osoby reprezentującej Oferenta
Miejscowość data ………………………………………….
…………………………………..
(Nazwa , ew. pieczęć oferenta)
Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Dotyczy Projektu, pod tytułem
oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem
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 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 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.
………………………………………………………..
Data i Podpis(ew. również pieczęć)
osoby reprezentującej Oferenta

1 Do oferty należy dołączyć kopie dokumentów wykazujących umocowanie osób podpisanych pod ofertą, jeśli ich umocowanie
nie jest ujawnione w KRS lub CEiDG.

