BEZPIECZNIE WE WŁASNYM DOMU
Jastrzębie-Zdrój, dn. 14.09.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE „9.2.5-SIM-07EO”
na dostawę kart SIM wraz z usługą nielimitowanych połączeń głosowych przez okres 20 miesięcy przeznaczonych do
urządzeń ICT dla uczestników/uczestniczek projektu „BEZPIECZNIE WE WŁASNYM DOMU - nowoczesne technologie
w usługach opiekuńczych dla seniorów i osób nie w pełni samodzielnych z podregionu rybnickiego”
(Kody CPV: 31712112-8 Karty SIM, 64200000-8 Usługi telekomunikacyjne)

Zamawiający: OPIEKANOVA Sp. z o.o. ul. Inżynierska 78a, 81-512 Gdynia, tel. 58 732 21 99, e-mail: biuro@opiekanova.pl,
http://www.ebi.org.pl/teleopieka, http://www.opiekanova.pl
Biuro Projektu „BEZPIECZNIE WE WŁASNYM DOMU - nowoczesne technologie w usługach opiekuńczych dla seniorów i osób
nie w pełni samodzielnych z podregionu rybnickiego”: ul. Armii Krajowej 25 lok. 8, 44-330 Jastrzębie-Zdrój,
tel. 32 470 60 77.
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę kart SIM wraz z usługą nielimitowanych połączeń głosowych
przez okres 20 miesięcy przeznaczonych do urządzeń ICT dla uczestników/uczestniczek projektu „BEZPIECZNIE WE WŁASNYM
DOMU - nowoczesne technologie w usługach opiekuńczych dla seniorów i osób nie w pełni samodzielnych z podregionu
rybnickiego” w trybie właściwym dla zasady konkurencyjności w rozumieniu „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (wersja z dnia 14 października 2016 r.).
Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
Niniejsze zapytanie zostało opublikowane w bazie konkurencyjności, na stronie internetowej projektu oraz zostało
zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Biurze Projektu i siedzibie Zamawiającego.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1.1. Przedmiot zamówienia (informacje podstawowe):

Określenie wg. Wspólnego Słownika Zamówień (kod CPV przedmiotu zamówienia):
o 31712112-8 Karty SIM,
o 64200000-8 Usługi telekomunikacyjne.

Opis projektu: przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach projektu „BEZPIECZNIE WE WŁASNYM
DOMU - nowoczesne technologie w usługach opiekuńczych dla seniorów i osób nie w pełni samodzielnych
z podregionu rybnickiego” finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kart SIM wraz z usługą abonamentową nielimitowanych połączeń
głosowych, przeznaczonych do urządzeń ICT (GSM) umożliwiających świadczenie usługi teleopieki dla
uczestników/uczestniczek powyższego projektu.
2.2. Karty SIM:
2.2.1. Ilość kart SIM: 290 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt) sztuk.
2.2.2. Rozmiar standardowy o wymiarach (25mm x 15mm) z dodatkową perforacją, umożliwiającą wyłamanie
karty do rozmiaru microSIM i nanoSIM.
2.3. Usługi objęte opłatami abonamentowymi
2.3.1. Długość trwania umowy: okres co najmniej 20 miesięcy tj. od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi
(aktywacji) do dnia 31 maja 2019 r.
2.3.2. Maksymalny termin aktywacji kart SIM: 01 października 2017 r.
2.3.3. Nielimitowane połączenia głosowe przychodzące i wychodzące na terenie Polski.
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2.3.4. Blokada połączeń międzynarodowych.
2.3.5. Blokada transmisji danych.
2.3.6. Blokada wychodzących wiadomości MMS.
2.3.7. Blokada WAP.
2.3.8. Blokada usług PREMIUM.
2.3.9. Blokada zakupów mobilnych.
2.3.10. Wyłączony roaming.
2.4. Wymagany zasięg świadczonych przez Wykonawcę usług telekomunikacyjnych obejmuje cały zamieszkały obszar
PODREGIONU RYBNICKIEGO, według aktualnie publikowanych map zasięgu Dostawcy, na poziomie zapewniającym
realizację połączeń głosowych w każdych warunkach.
Postanowienia dot. realizacji przedmiotu zapytania:
3.1. Na każdym etapie realizacji zamówienia Dostawca zobowiązany będzie do kontaktu z przedstawicielem
Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych utrudnieniach w realizacji przedmiotu
zamówienia. Jak również do stosowania się do uwag i zaleceń Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia
niezbędne dokumenty i informacje zostaną udostępnione Dostawcy z inicjatywy Zamawiającego lub na prośbę
Dostawcy. Dostawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia w sposób uwzględniający prawne,
organizacyjne i finansowe uwarunkowania Projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Dostawca
wyznaczy osobę odpowiedzialna za zamówienia.
3.2. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych.
3.3. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert częściowych.
3.4. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego.
3.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
3.6. W ramach składania wniosku o refundację oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji
publicznej.
3.7. Dostawa kart SIM do Biura Projektu nastąpi na koszt Dostawcy.
3.8. Maksymalny termin dostawy kart SIM – 29 września 2017 r.
3.9. Oferent składając ofertę jednocześnie zobowiązuje się do rzetelnej i terminowej realizacji przedmiotu zamówienia,
zgodnej z wymogami zapytania ofertowego.
Kryteria dostępu oferentów:
4.1. Oferent nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
5.1. Formularz OFERTA DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 9.2.5-SIM-07EO (załącznik nr 1).
5.2. Zbiór OŚWIADCZEŃ (załącznik nr 2).
5.3. OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM (załącznik nr 3).
5.4. WZÓR UMOWY, którą Dostawca zamierza podpisać z Zamawiającym.
5.5. Dokument poświadczający aktualne prowadzenie działalności – wyciąg z KRS, CEiDG lub inny dokument właściwy
dla prowadzonej działalności gospodarczej z wskazaniem, iż Oferent ma możliwość sprzedaży przedmiotu
zamówienia.
5.6. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium
spełnia / nie spełnia tj. zgodnie z zasadą czy dokumenty zostały załączone do oferty i czy spełniają określone
w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub
załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu
ofertowym będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
Warunki zmiany umowy.
6.1. Wszelkie zmiany w Umowie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
6.2. Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach i zakresie:
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sposobu wykonania przedmiotu umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie był
w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
 wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów podatkowych w szczególności zmiany stawki podatku
od towarów i usług;
 zmiany zakresu oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zmiany powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy;
 zmiany zasad płatności wynagrodzenia Wykonawcy, gdy konieczność wprowadzania zmian będzie
następstwem postanowień innych umów mających związek z umową dotyczącą niniejszego postępowania
a konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy,
 zmiany zakresu oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Sposób prowadzenia postępowania i kryteria wyboru oferty.
Kryteria wyboru oferty:
7.1. Cena brutto
Punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie ceny brutto podanej w „Formularzu ofertowym” –
załącznik nr 1 do zaproszenia ofertowego w pozycji „e” według poniższego wzoru (wynik zaokrąglamy do części
całkowitych). Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Oferenta: 100 punktów.

𝑃=𝐶

𝐶𝑚𝑖𝑛
𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦

∗ 𝑃𝑚𝑎𝑥

gdzie:
P – liczba przyznanych punktów dla Oferenta,
Cmin – Cena przedstawiona w ofercie najtańszej,
Coferty – Cena zaproponowana przez Oferenta, którego oferta jest analizowana,
Pmax – Maksymalna ilość punktów do zdobycia w puli punktów dla kryterium „cena”.
7.2. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która spełnia warunki specyfikacji oraz uzyska największą ilość punktów wg
powyższego wzoru. Maksymalna ilość punktów to 100 punktów.
7.3. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania w tym podatek VAT w ustawowej
wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
7.4. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Dostawcą dokonywane będą w złotych polskich.
7.5. Wybrany zostanie jeden Oferent, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zapytania ofertowego
i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.
7.6. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Oferenta w terminie pozwalającym na terminowe
dostarczenie i aktywację kart SIM, Zamawiający może zawrzeć umowę z Oferentem, który spełnia wymagania
zapytania ofertowego, którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
7.7. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone oferty uzyskały
tę samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty do złożenia – w terminie
określonym przez Zamawiającego – ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe nie mogą
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
7.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny oferty z Oferentem, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę
punktów w przypadku, gdy zaoferowana przez niego cena przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego
w budżecie na realizację zamówienia.
7.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania od Oferenta dodatkowych dokumentów potwierdzających
informacje zawarte w przedłożonej ofercie, w tym dokumentów finansowych. W takim przypadku Oferent
zobowiązuje się dostarczyć te dokumenty do Biura Projektu w ciągu 72 godzin od momentu otrzymania prośby
o dostarczenie dokumentów.
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7.10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert,
w szczególności w przypadku gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez
Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia, a przeprowadzone negocjacje nie doprowadzą do obniżenia ceny.
7.11. Ocena ofert przebiegać będzie dwuetapowo: a/ etap 1 – ocena formalna, która polegać będzie na sprawdzeniu
spełnienia przez oferentów wymogów obligatoryjnych b/ etap 2 – ocena merytoryczna – polegająca na ocenie
merytorycznej przedłożonych dokumentów przez Komisję Ofertową oraz stworzeniu listy rankingowej.
7.12. Posiedzenie Komisji Ofertowej odbędzie się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia procesu składania ofert.
Ocena dokonana przez Komisję Ofertową ma charakter ostateczny.
7.13. Wyniki oceny złożonych ofert zostaną opublikowane na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl i podane do
wiadomości Oferentów do 1 dnia od daty posiedzenia Komisji Ofertowej.
7.14. Zamawiający zawrze umowę na wykonanie zamówienia w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru oferty,
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Odrzucenie oferty
8.1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Oferenta, który:

złoży ofertę po wyznaczonym terminie;

złoży ofertę niezgodną z treścią i wzorem formularza ofertowego do niniejszego zapytania ofertowego;

złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym
postępowaniu;

przedstawi nieprawdziwe informacje;

nie spełnia warunków udziału w postępowaniu;

złoży ofertę, której złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;

złoży ofertę, gdzie zaoferowana cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 7 ust. 8;

złoży ofertę, która jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa;
8.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykluczenia Oferenta z powodu zaproponowania rażąco niskiej ceny
za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu
zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub
średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert to Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwraca się do Oferenta o udzielenie w określonym terminie
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający oceniając wyjaśnienia,
bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę Oferenta, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży
ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami
potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania,
że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Oferencie.
8.3. Nieprzedłożenie kompletu ww. dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Dokumenty, których żąda
Zamawiający, muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii. W przypadku, gdy Oferent dołączy do
oferty kopie dokumentu, każda kopiowana strona powinna być opatrzona klauzulą „za zgodność z oryginałem”,
podpisana przez Oferenta lub osobę upoważnioną i opatrzona imienną pieczątką (w przypadku jej braku konieczny
jest czytelny podpis). Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie,
uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinny być parafowane przez Oferenta. Oferent ma prawo jednokrotnego
uzupełnienia dokumentów.
8.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych i informacji podanych przez Oferenta oraz zastrzega
sobie prawo odrzucenia oferty w całości w przypadku podania nieprawdziwych danych.
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8.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w całości w przypadku Oferenta, który nie złożył
wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera
informacje nieprawdziwe lub niemożliwe do udokumentowania.
8.6. Z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.
9. Sposób przygotowania oferty:
9.1. Ofertę należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub
długopisem, maszynowo lub komputerowo.
9.2. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania
Oferenta. Jeżeli upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych, Oferent zobowiązany jest dołączyć
do oferty stosowne upoważnienie / pełnomocnictwo.
9.3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.
9.4. Termin złożenia oferty do biura projektu upływa dnia 22.07.2017 r. do godz. 15:30.
9.5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9.6. Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie będą przyjęte i będą Oferentom zwracane bez
otwierania. Skuteczne złożenie oferty oznacza otrzymanie oferty przez Zamawiającego przed terminem składania
ofert. Zmiany albo wycofanie oferty przez Oferenta przed upływem terminu składania ofert jest dopuszczalne.
9.7. Ofertę należy dostarczyć w jednej z następujących form:

Skan podpisanej oferty wraz z załącznikami przesłać na adres e-mail: biuro@opiekanova.pl. W temacie
wiadomości należy umieścić napis „9.2.5-SIM-07EO”.

Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie: osobiście w Biurze Projektu (w godzinach pracy biura
od 09.00 do 15.30) bądź za pomocą operatora pocztowego lub kurierem. Na kopercie należy umieścić napis
„9.2.5-SIM-07EO”.
Adres Biura Projektu:
OPIEKANOVA Sp. z o.o.,
Biuro Projektu „BEZPIECZNIE WE WŁASNYM DOMU - nowoczesne technologie w usługach opiekuńczych dla seniorów
i osób nie w pełni samodzielnych z podregionu rybnickiego”
ul. Armii Krajowej 25 lok. 8,
44-330 Jastrzębie-Zdrój
9.8. Datą wpływu oferty jest data i godzina wpływu oferty do Biura Projektu.
9.9. Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami: Marcin Kozłowski, tel. 32 470 60 77.
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
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Załącznik nr 1 - oferta

OFERTA DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 9.2.5-SIM-07EO
Dane Zamawiającego:
OPIEKANOVA Sp. z o.o.
ul. Inżynierska 78a, 81-512 Gdynia,
e-mail: biuro@opiekanova.pl

Nazwa Oferenta: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres Oferenta: ……………………………………..………………………………………………………………………………………….
Adres do korespondencji: ……………………….………………………………………………………………………………………….
Tel.: ………………………………………………., e-mail: ……………………………………………………….
NIP: ………………………………………………., REGON: ……………………………………………………..
Nawiązując do zapytania ofertowego „9.2.5-SIM-07EO” z dnia 14.09.2017 r. na dostawę kart SIM wraz z usługą
nielimitowanych połączeń głosowych przez okres 20 miesięcy przeznaczonych do urządzeń ICT dla
uczestników/uczestniczek projektu „BEZPIECZNIE WE WŁASNYM DOMU - nowoczesne technologie w usługach
opiekuńczych dla seniorów i osób nie w pełni samodzielnych z podregionu rybnickiego” oświadczam, że
zapoznałem/-łam się z zapytaniem ofertowym i akceptuję warunki zakupu urządzeń i prowadzonej procedury
wyboru, oferując wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach cenowych:
Dostawa 290 (słownie: dwustu dziewięćdziesięciu) kart SIM wraz z usługą
abonamentową nielimitowanych połączeń głosowych przez okres 20 miesięcy
tj. od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi do dnia 31 maja 2019 r.,
przeznaczonych do urządzeń ICT (GSM) umożliwiających świadczenie usługi
teleopieki dla uczestników/uczestniczek projektu.

Przedmiot zamówienia:

Aktywacja (cena netto)

a

Aktywacja (cena brutto)

b

Abonament miesięczny
(cena netto)
Abonament miesięczny
(cena brutto)
Cena brutto przedmiotu
zamówienia wg wzoru:
290*(b+20*d)
Cena brutto przedmiotu
zamówienia (słownie)

………………………….
miejscowość, dnia

c
d

e

f

……….……………………………………………
podpis Oferenta/osoby reprezentującej Oferenta
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BEZPIECZNIE WE WŁASNYM DOMU
Załącznik nr 2 - oświadczenia

……………………………………….
(pieczęć Oferenta)

OŚWIADCZENIA
Podpisując niniejszą ofertą oświadczam jednocześnie:
a) Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania określonej w niniejszym zapytaniu działalności
lub czynności, posiadam odpowiednią wiedzę i doświadczenie, dysponuję odpowiednim potencjałem
technicznym i osobowym, dysponuję odpowiednią sytuacją ekonomiczną, finansową i organizacyjną
zapewniającą prawidłowe wykonanie niniejszego zamówienia.
b) Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo w niniejszym
zapytaniu ofertowym.
c) Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia i warunkami opisanymi w zapytaniu
ofertowym wraz z załącznikami oraz zdobyłem konieczne informacje potrzebne do właściwego
wykonania zamówienia i nie wnoszę do niego uwag.
d) Oświadczam, że zobowiązuje się, w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy
z Zamawiającym w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,.
e) Oświadczam, że cena oferty uwzględnia zakres usługi zgodny z warunkami podanymi w mojej
specyfikacji i uwzględnia koszty związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.
f) Oświadczam, że zobowiązuje się, w przypadku wybrania mojej oferty, zrealizować zamówienia zgodnie
z zapytaniem ofertowym.
g) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym postępowaniem
w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania.

………………………….
miejscowość, dnia

……….……………………………………………
podpis Oferenta/osoby reprezentującej Oferenta
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BEZPIECZNIE WE WŁASNYM DOMU
Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań

……………………………………….
(pieczęć Oferenta)

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM

Oświadczam, że ………………………………………………………………………………………………………….………………………, nie jest
powiązane z Zamawiającym ani osobowo ani kapitałowo.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe 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 przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy
a Dostawcą, polegające w szczególności na:

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

………………………….
miejscowość, dnia

……….……………………………………………
podpis Oferenta/osoby reprezentującej Oferenta
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