ZAPYTANIE OFERTOWE
w ramach projektu
„Opracowanie i wykonanie mobilnego urządzenia inspekcyjno-inżynieryjnego (robota)
przeznaczonego w szczególności do instalacji kabli teletechnicznych (światłowodów) w
rurach kanalizacyjnych” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Znak sprawy:P5/2017

Data:08.11.2017r.
I. INFORMACJE O OGŁOSZENIU
Termin składania ofert:
do dnia 16.11.2017r. do godz.11.00
Nazwa i adres Zamawiającego:
Nazwa: KARTEL Spółka cywilna
Adres siedziby: ul. Kłobucka 13, 02-699 Warszawa
Tel.: +48 (22) 515 288 666, Email: kartel5@kartel5.pl,przetargi@kartel5.pl
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.kartel5.pl
NIP: 9512190801
Adres do korespondencji:
KARTEL Spółka cywilna
ul. Kłobucka 13, 02-699 Warszawa

II. SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu laboratoryjnego - reflektometr, przeznaczonego
do realizacji prac badawczo-rozwojowych w projekcie.
Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu „Opracowanie i wykonanie mobilnego
urządzenia inspekcyjno-inżynieryjnego (robota) przeznaczonego w szczególności do instalacji kabli teletechnicznych (światłowodów) w rurach kanalizacyjnych” współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest „Reflektometr jednomodowy”.

Specyfikacja reflektometra:

1. Dwa porty pomiarowe (port1: 1310/1550nm, port2: filtorwane 1625nm)
2. Zakres dynamiki: nie gorszy niż: 30/28/28dB
3. Strefa martwa zdarzeniowa: nie większa niż 1m
4. Strefa martwa tłumieniowa: nie większa niż 4m
5. Co naj mniej 256 000 punktów pomiarowych
6. Rozdzielczość próbkowania <0.05m
7. Liniowość nie gorsza niż +/- 0.05dB/dB
8. Ekran LCD o przekątnej nie mniejszej niż 7”
9. Rozdzielczość ekranu nie mniej niż 800x480
10. Wbudowane interfejsy do komunikacji:
10.1 RJ-45 LAN 10/100 Mbps
10.2 Co najmniej 2 porty USB 2.0
11. Pamięć wewnętrzna do zapisu danych nie gorsza niż 2GB
12. Waga nie większa niż 1,5kg
13. Wbudowana w urządzenie bateria litowo-jonowa
14. Czas pracy na baterii nie gorszy niż 10 godzin
15. Reflektometr powinien umożliwiać generowanie plików pomiarowych bezpośrednio z
urządzenia, co najmniej w formacie SOR, TRC, PDF
16. Oprogramowanie służące do obróbki wyników pomiarowych OTDR
17. Możliwość zmiany szerokości impulsu i odległości w trakcie wykonywania pomiary bez jego
przerywania
18. Reflektometr powinien posiadać możliwość podłączenia automatycznego wideo-mikroskopu
inspekcyjnego USB do inspekcji czystości złączy
19. Możliwość rozbudowy o pomiar w oparciu o wbudowane zaawansowane analizy łącza
optycznego z pomiarami wykorzystującymi wiele (więcej niż 100) różnych szerokości
impulsów pomiarowych w jednym cyklu pomiarowym dla dwóch długości fal. Analiza
powinna rozpoznawać rodzaje zdarzeń tj. spawy, złącza, makrozgięcia, splitery i kwalifikować
ich poprawność prezentując wyniki w postaci graficznej dla wszystkich długości fal na jednym
wykresie.
20. Wbudowane źródło światła na porcie pomiarowym OTDR
21. Urządzenie musi umożliwiać zdalne zarządzanie z wykorzystaniem wbudowanego serwera
VNC
22. Gwarancja 12 miesięcy

Kryteria dodatkowe:

1.Urządzenie fabrycznie nowe.
2. Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem).
3. Gwarancja: min 12 miesięcy.
4. Cena wyrażona w złotówkach (PLN).
5. Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto.
6. Czas dostawy: 14 dni od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego do Dostawcy.
7. Adres dostawy: KARTEL Spółka cywilna, ul. Kłobucka 13, 02-699 Warszawa
8. Termin związania z ofertą: 30 dni.
Kod CPV: 38621000-4
Nazwa kodu CPV – Aparatura światłowodowa
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania
Brak powiązań osobowych/ kapitałowych z Zamawiającym o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zapisami zasady konkurencyjności, tj. zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy, a Dostawcą (Załącznik
nr 2 do Zapytania Ofertowego).
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:
Oferent powinien posiadać uprawnienia do prawidłowego wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek ten uważa się
za spełniony, jeśli Oferent złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie zawarte w
treści Formularza Oferty, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Wiedza i doświadczenie:
Oferent powinien posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Oferent złoży stosowne oświadczenie, iż posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści Formularza Oferty, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania
Ofertowego.
Oficjalny serwis powinien znajdować się na terenie RP w ramach ogólnopolskiej sieci.
Gwarancja zastępczego sprzętu w momencie gdy naprawa przekracza termin 14 dni kalandarzowych.
Potencjał techniczny:
Oferent powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Oferent złoży
stosowne oświadczenie, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zawarte w treści Formularza Oferty,
stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
Oferent powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe
wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Oferent złoży stosowne oświadczenie, iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia prawidłowe wykonanie
przedmiotu zamówienia, zawarte w treści Formularza Oferty, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć dostawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. Wypełniony Formularz Oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
2. Wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych / kapitałowych, stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
3. Wypełnione Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
Zamawiający dokonywać będzie oceny spełnienia przez Oferentów warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w Zapytaniu Ofertowym zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
Oferent, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych powyżej, podlegać będzie wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta zostanie uznana za
odrzuconą.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty
zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez
Dostawcę.
4. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których
mowa w Zapytaniu Ofertowym.
5. Formularz Oferty oraz pozostałe dokumenty powinny być przygotowane przez Oferenta w treści
zgodnej z niniejszym Zapytaniem Ofertowym.
6. Oferta powinna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci
wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski powinien
być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
7. Formularz Oferty, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu powinny być
złożone w formie oryginału. Pozostałe dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w
oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
8. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone na każdej zapisanej stronie klauzulą
„za zgodność z oryginałem”. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone
w sposób umożliwiający identyfikację podpisu.
9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Oferenta kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do
jej prawdziwości.
10. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli w imieniu Oferenta. Upoważnienie do podpisania powyższych dokumentów
musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez
Oferenta. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Jeżeli z dokumentu
określającego status prawny Oferenta lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Dostawcy upoważnionych jest łącznie dwie lub więcej osób, dokumenty składające się na ofertę
muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
11. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę i składająca w imieniu Oferenta oświadczenia i inne
pisma nie jest osobą upoważnioną na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo
innego dokumentu załączonego do oferty, Oferent zobowiązany jest przedstawić stosowne Pełnomocnictwo, które w swej treści jednoznacznie wskazywać będzie uprawnienie do podpisania
oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
12. Zaleca się, by każda, zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Oferenta. Wszystkie zmiany w treści oferty, a w szczególności przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, itp. powinny być podpisane lub
parafowane przez Oferenta.
13. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.

VII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT
Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie stosował następujące kryteria:
a) Cena (C): 90%
Dostawca, który zaoferował najniższą cenę netto otrzyma maksymalną liczbę punktów – 90. Dla
pozostałych Oferentów punktacja za cenę będzie obliczana według następującego wzoru:
Najniższa oferowana cena
C=

--------------------------------------------------- • 90
Cena netto w rozpatrywanej ofercie

1. Cena netto oferty to wartość netto wyrażona w polskich złotych, za którą Oferent zobowiązuje
się wykonać przedmiot zamówienia.
2. W przypadku ceny netto podanej w walucie innej niż PLN, w celu porównania ofert, będzie ona
przeliczana przy uwzględnieniu średniego kursu NBP z dnia sporządzenia protokołu wyboru ofert.
3. Cena netto ofertowa powinna zostać określona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, przy
zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.
b) Termin dostawy – wyrażony w dniach (T): 10%
Dostawca, który zaoferował najkrótszy termin dostawy otrzyma maksymalną liczbę punktów –
10.
Dla pozostałych Oferentów punktacja za termin dostawy będzie obliczana według następującego wzoru:
Najkrótszy termin dostawy
T=-

------------------------------------------------ • 10
Termin dostawy w rozpatrywanej ofercie

Ofertom będą przyznane punkty w skali od 0 do 100 według następującego wzoru: W = C + T.
Wykonanie zamówienia zostanie powierzone wykonawcy, który uzyskał najwyższą, łączną liczbę
punktów.
W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch Oferentów lub więcej, o miejscu
na liście rankingowej zadecyduje większa liczba punktów przyznanych w kryterium nr 1 – Cena
netto.
O wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu Dostawcy(-ów), odrzuceniu ofert(-y), Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Dostawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu.
Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby
Dostawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub
gdyby podpisanie umowy z takim Dostawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.
VIII. WYKLUCZENIA
1. Wykluczone zostaną oferty nie spełniające wymagań technicznych oraz warunków i wymogów
formalnych opisanych Zapytaniu Ofertowym oraz Załącznikach.
2. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub 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
przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika; - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
IX. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy złożyć osobiście lub przesyłać na adres email: przetargi@kartel5.pl z dopiskiem
„Oferta: „Refektometr jednomodowy”. Znak sprawy: P5/2017”
2. Adres do korespondencji:
KARTEL Spółka cywilna
ul. Kłobucka 13, 02-699 Warszawa
adres e-mail: przetargi@kartel5.pl
Numer projektu : POIR.01.01.01-00-0893/16
3. Termin składania ofert: 16.11.2017r. do godz. 11.00
4. O zachowaniu w/w terminów decyduje data wpływu do Zamawiającego przesyłki pocztowej lub
wiadomości e-mail. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.
5. Dostawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. Oferent może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiana lub wycofanie złożonej
oferty jest skuteczne tylko wówczas, gdy została dokonana przez Oferenta przed upływem terminu
składania ofert.
7. W przypadku zmiany oferty, Oferent składa pisemne oświadczenie na adres przetargi@kartel5.pl o zmianie swojej oferty, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany, czy też przedłożenia nowych dokumentów, Dostawca
powinien te dokumenty złożyć. Powiadomienie o zmianie oferty powinno być przygotowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta wraz z podaną nazwą i adresem Dostawcy, z dodatkowym dopiskiem: „ZMIANA".
8. W przypadku wycofania oferty, Oferent składa pisemne oświadczenie na adres przetargi@kartel5.pl, o wycofaniu oferty. Powiadomienie o wycofaniu oferty winno być przygotowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta wraz z podaną nazwą Dostawcy, z dodatkowym dopiskiem:
„WYCOFANE”.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Dostawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę o treści odpowiadającej złożonej ofercie, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Zamawiający złoży zamówienie/ podpisze umowę z Dostawcą, który złożył najkorzystniejszą
ofertę (z uwzględnieniem Kryteriów wyboru oferty), z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej.
3. Zamawiający może w każdym czasie bez podania przyczyny odwołać lub zmienić treść niniejszego Zapytania Ofertowego. Jeżeli zmiany będą miały wpływ na treść ofert składanych w toku
postępowania, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia
na każdym etapie do momentu podpisania umowy na realizację zamówienia, bez podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania.
5. W przypadku zaistnienia takich okoliczności, Dostawcom nie przysługują żadne roszczenia w
stosunku do Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z powyższego uprawnienia. W tym zakresie Dostawcy zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń.

XI. Informacje dodatkowe:
Osoby upoważnione do kontaktu z oferentami:

Sebastian Brański – informatyk
Tel. +48 601 232 050
E-mail. przetargi@kartel5.pl

XII. Załączniki:
Załącznik Nr 1 – Formularz Ofertowy Dostawcy
Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego nr P5/2017

FORMULARZ OFERTY
W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr P5/2017 dotyczące zakupu „Reflektometr jednomodowy”
w ramach projektu „Opracowanie i wykonanie mobilnego urządzenia inspekcyjno-inżynieryjnego

(robota) przeznaczonego w szczególności do instalacji kabli teletechnicznych (światłowodów) w
rurach kanalizacyjnych"- oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zapytania
ofertowego i składamy poniższą ofertę:

Dane Wykonawcy:
Nazwa
Adres
NIP
Nr KRS (Krajowy Rejestr
Sądowy) lub Nr CEiDG
(Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności
Gospodarczej) lub inny
odpowiedni dokument rejestrowy
Dane Osoby Kontaktowej:
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Telefon
Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
Podmiot spełnia warunek dotyczący zakazu
udzielenia zamówień podmiotom powiązanym

( TAK / NIE )
(Dołączono Załącznik nr 2 – Oświadczenie o
braku powiązań osobowych / kapitałowych z Zamawiającym)
Podmiot spełnienia warunki udziału w postępowaniu
( TAK / NIE )
(Dołączono Załącznik nr 3 – Oświadczenie o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu)
Parametry oferty:
Data przygotowania oferty
Okres ważności oferty

30 dni kalendarzowych

Określenie przedmiotu oferty (zakres i szczegółowy opis oferowanych produktów):

Odniesienie do kryteriów wyboru oferty:
CENA NETTO (PLN)*

Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia za cenę netto SUMA:

*w przypadku wyrażenia ceny w walucie innej niż PLN, należy dodać
symbol waluty, zostanie ona przeliczona na PLN wg średniego kursu Cena netto:
NBP dostępnego w dniu otwarcia
ofert.

________________________

Cena brutto (PLN)*

Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia za cenę brutto SUMA:

*w przypadku wyrażenia ceny w walucie innej niż PLN, należy dodać Cena brutto:
symbol waluty, zostanie ona przeliczona na PLN wg średniego kursu
NBP dostępnego w dniu otwarcia
ofert.
________________________
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

………………… dni od podpisania umowy na dostawę przedmiotu zamówienia

Oświadczenie Wykonawcy:
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym oraz Załącznikami do Zapytania
Ofertowego i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. Składana przez nas Oferta zawiera wszystkie elementy określone w Zapytaniu Ofertowym.
Gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym i w Załącznikach do Zapytania Ofertowego.
W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję, (zobowiązujemy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Załączniki:
1. Dokument rejestrowy (np. wpis do KRS [Krajowy Rejestr Sądowy], CEiDG [Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej])
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych/ kapitałowych z Zamawiającym
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Imię i Nazwisko osoby
upoważnionej do złożenia oferty
Stanowisko służbowe

Data i podpis

Projekt „Opracowanie i wykonanie mobilnego urządzenia inspekcyjno-inżynieryjnego (robota) przeznaczonego w
szczególności do instalacji kabli teletechnicznych (światłowodów) w rurach kanalizacyjnych”

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działania 1.1; Poddziałanie 1.1.1

Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego nr P5/2017

Oświadczenie o braku powiązań osobowych/ kapitałowych z Zamawiającym

Nazwa Wykonawcy ........................................................................................
Adres Wykonawcy .....................................................................................….
Miejscowość …................................................... Data ........................………...

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr P5/2017 z dnia ….................. oświadczamy, 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 dostawcy, a dostawcą, 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.

…………..……………………...…………………………………
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Projekt „Opracowanie i wykonanie mobilnego urządzenia inspekcyjno-inżynieryjnego (robota) przeznaczonego w
szczególności do instalacji kabli teletechnicznych (światłowodów) w rurach kanalizacyjnych”

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działania 1.1; Poddziałanie 1.1.1

Załącznik Nr 3 do Zapytania Ofertowego nr P5/2017

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Nazwa Wykonawcy ........................................................................................
Adres Wykonawcy .....................................................................................….
Miejscowość …................................................... Data ........................………...

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr P5/2017 z dnia ….................. oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone Zapytaniu Ofertowym, dotyczące w szczególności:
1. posiadania uprawnień koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia, umożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

…………..……………………...…………………………………
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Dostawcy)

