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ZAPYTANIE OFERTOWE 

w sprawie dostawy serwerów i komputera przenośnego (laptop) 

nr PPBW/1/2020 

1. Nazwa i adres zamawiającego 

 

Stowarzyszenie Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

ul. Słowackiego 17/11 

60-822 Poznań  

 

2.  Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa nowych dwóch serwerów i ich 

instalacja wraz z usługami wdrożeniowymi w ramach instalacji, a także 

opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz dostawa nowego komputera 

przenośnego (laptopa), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącego 

załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, w ramach projektu badawczo-

rozwojowego pt. „Baza Standaryzowanych Programów Profilaktycznych” 

(SNAPPY), zwanego dalej i w dokumentacji zamówienia „Projektem”. Projekt jest 

finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Konkursu Nr 

10/2019, zgodnie z umową nr DOB-BIO10/10/02/2019. 

 

Formy upublicznienia zapytania ofertowego: 

 

1) Zamieszczenie  zapytania  ofertowego  na  stronie  internetowej  

zamawiającego: https://www.ppbw.pl/ 

2) Wysłanie zapytania  ofertowego za pomocą poczty elektronicznej do trzech 

lub więcej potencjalnych oferentów. 

 

3. Termin i miejsce wykonania zamówienia  

 

1) Termin realizacji zamówienia: maksymalny termin realizacji zamówienia: 

70* dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, przy czym: 

 

https://www.ppbw.pl/
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a) maksymalnie 42 dni kalendarzowe z tego okresu jest 

zarezerwowane na dostarczenie przez Wykonawcę sprzętu we 

wskazane miejsce w zapytaniu ofertowym; 

b) maksymalnie 14 dni kalendarzowych z tego okresu jest 

zarezerwowane dla Wykonawcy na instalację i wykonanie usług 

wdrożeniowych w ramach instalacji dostarczonego sprzętu w ramach 

zamówienia; 

c) maksymalnie 7 dni kalendarzowych z tego okresu jest 

zarezerwowane dla Wykonawcy na opracowanie dokumentacji 

powykonawczej; 

d) 7 dni kalendarzowych z tego okresu jest zarezerwowane dla 

Zamawiającego na przeprowadzenie czynności odbiorczych od 

momentu odbioru wszystkich dotychczasowych etapów zamówienia 

(tj. dostawy, instalacji i opracowania dokumentacji).  

 

Czynności, o których mowa w lit. a, b i c powyżej muszą odbywać się 

w zachowanej kolejności – tj. 1) dostawa, 2) instalacja, 3) opracowanie 

dokumentacji powykonawczej – i Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

zmiany ww. kolejności czynności oraz ich odbiorów. 

 

Stąd maksymalny termin dostawy, instalacji oraz opracowania 

dokumentacji: 63 dni kalendarzowe od dnia podpisania umowy. 

(UWAGA: termin łączny dostawy, instalacji oraz wykonania usług 

wdrożeniowych w ramach instalacji i opracowania dokumentacji 

powykonawczej stanowi kryterium oceny ofert. Wykonawca będzie 

zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia, zainstalować go i 

opracować dokumentację powykonawczą zgodnie z terminem określonym 

w ofercie). 

 

* Szczegółowy sposób wykonania dostawy, instalacji i dokumentacji 

powykonawczej został opisany w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego 

(Opis Przedmiotu Zamówienia). Wykonawca zobowiązany jest szczegółowo 
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dokonać jego analizy i bezwzględnie stosować się do niego w trakcie 

realizacji zamówienia. 

 

 

Schemat zamówienia z zastosowaniem maksymalnych terminów: 

 

2) Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco współpracować w realizacji 

zamówienia z Zamawiającym.  

3) Miejsce dostawy: Poznań lub Złotniki pod Poznaniem lub inna miejscowość 

w okolicach Poznania; dokładny adres dostawy zostanie niezwłocznie 

podany Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

 

4. Warunki udziału w postępowaniu 

 

Wykonawca składając ofertę, oświadcza, że: 

 

1) posiada odpowiednie  kwalifikacje,  umiejętności,  doświadczenie 

(ewentualnie zaplecze kadrowe) do wykonania  przedmiotu  zamówienia; 

2) posiada odpowiednie  zaplecze  techniczne  umożliwiające  zrealizowanie  

usługi lub posiada możliwość realizacji usługi w oparciu o usługi 

podwykonawców; 
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3) ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyniku postępowania. 

 

 

5. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją 

niniejszego zamówienia 

 

Waluta: PLN 

 

6. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

1) Ofertę należy złożyć w formie dokumentu wypełnionego komputerowo w 

języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania 

ofertowego. 

2) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty 

– zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 

3) Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym 

imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną.  

4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga 

załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 

5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem 

oferty, niezależnie od wyniku postępowania.  

6) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

7) Oferty cząstkowe nie będą rozpatrywane. 

8) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uzyskania wszelkich niezbędnych 

informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia 

umowy. 

9) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

10) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych. 

11) Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej. 

12) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia się w walucie obcej. 

13) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

14) Zamawiający nie planuje zorganizowania zebrania Wykonawców. 
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15) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Wówczas Wykonawca 

odpowiada w pełni za uchybienia (działania lub zaniechania) wskazanych 

podwykonawców. 

16) Oferta powinna być ważna co najmniej przez 30 dni od daty złożenia oferty. 

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć 

termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 

3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o 

wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy 

jednak niż 60 dni. 

17) Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia 

do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma zawiadomienie 

o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie 

o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak 

składanie oferty. 

Kompletna oferta powinna zawierać: 

1) Wycenę przedmiotu zamówienia w całości (brutto, netto). 

2) Termin dostawy oraz termin instalacji – w tym wykonanie usług 

wdrożeniowych w ramach instalacji i termin opracowania dokumentacji 

powykonawczej (wszystkie terminy osobno). 

3) Parametry techniczne przedmiotu zamówienia. 

4) Oświadczenie o braku powiązań według załącznika (Załącznik nr 1). 

Opis sposobu obliczenia ceny  

1) Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN 

cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli 

występuje.  

2) Stawkę podatku VAT Wykonawca określa zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2020 poz. 106 z późn. zm.). 

3) Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki 

związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez 

Zamawiającego.  
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4) Cena ofertowa winna zawierać wszystkie inne koszty, bez których wykonanie 

zamówienia byłoby niemożliwe.  

5) Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po 

przecinku (zasady zaokrąglania - końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, 

a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza). 

6) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych 

polskich (PLN). 

7) Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie 

dopuszcza się wariantowości cen.  

8) Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w 

„Formularzu oferty" stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania 

ofertowego.  

9) Cena powinna być podana cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności 

pomiędzy ceną podaną cyfrowo a ceną podaną słownie, za prawidłową 

zostanie uznana cena podana cyfrowo, musi ona wynikać z kalkulacji, z 

działań matematycznych. 

10) Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem 

konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

Jawność oferty i tajemnica przedsiębiorstwa: 

Oferta złożona przez Wykonawcę jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych 

informacji, że nie mogą one być udostępnione innym uczestników postępowania 

ze wskazaniem konkretnych informacji, które mają stanowić tajemnicę 

przedsiębiorstwa oraz stosownym uzasadnieniem. 

 

7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami 

 

Edyta Pazura-Umecka: edyta.pazura@ppbw.pl  

 

Wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego:  

mailto:edyta.pazura@ppbw.pl
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1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień 

niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał zapytanie ofertowe 

nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z 

zastrzeżeniem pkt 2 poniżej.  

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do 

Zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. 

3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia 

terminu, o którym mowa w pkt 1 powyżej, po upłynięciu, którego Zamawiający 

może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego bez 

rozpoznania.  

4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane 

wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe, bez 

ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej 

www.ppbw.pl . 

5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy 

odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach 

wymagających zachowania pisemności postępowania. W przypadku 

rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego zapytania ofertowego, a treścią 

udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma 

zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

 

8. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty 

 

Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać w formie elektronicznej (podpisany 

skan) do dnia 31.07.2020 roku, do godz. 15.00, na adres mailowy: 

edyta.pazura@ppbw.pl  

 

W tytule maila proszę podać: oferta_serwery i komputer_snappy 

 

http://www.ppbw.pl/
mailto:edyta.pazura@ppbw.pl
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Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone. 

 

Zamawiający może zażądać przesłania oryginału oferty na adres siedziby 

Zamawiającego. Wówczas datą wpływu oferty będzie dostarczenie jej w formie 

elektronicznej. 

 

9. Kryteria oceny ofert i wyboru wykonawcy 

 

Kryteria oceny ofert 

1) Zamawiający oceni i porówna te oferty, które nie zostaną odrzucone ze 

względów formalnych. 

2) O wyborze oferty będzie decydować cena za wykonanie zamówienia 

w całości, przy czym porównaniu podlegać będzie wycena szczegółowa 

netto oferty. Ocenie podlegać będzie również termin dostawy, instalacji – w 

tym usług wdrożeniowych w ramach instalacji i opracowania dokumentacji 

powykonawczej. 

3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz ich uzupełnienia. 

4) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wezwać Wykonawców do 

uzupełnienia  odpowiednich oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub potwierdzających 

spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez 

Zamawiającego, lub pełnomocnictw. 

Dla zapewnienia kompetentnej i rzetelnej oceny ofert oraz uniknięcia subiektywnych 

składników w ocenie ofert o wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą 

poniższe kryteria o następujących wagach procentowych:  

a) cena oferty – 95% 

b) termin łączny dostawy, instalacji i opracowania dokumentacji – 5% 

Sposób oceny ofert:  

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria i ich 

wagę. 

a) cena  oferty:    
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Ofertom  przyznane  zostaną  punkty  według  wzoru: 

                   Cena (netto) oferty najtańszej 

   Cena =   ____________________________  x  95 (waga kryterium) 

                                                    Cena (netto) oferty badanej 

b) termin łączny dostawy, instalacji – w tym usług wdrożeniowych w 

ramach instalacji i opracowania dokumentacji powykonawczej 

 

- termin łączny dostawy, instalacji i opracowania dokumentacji 

powykonawczej od 45 do 54 dni kalendarzowych lub mniej – 5 pkt 

- termin łączny dostawy, instalacji i opracowania dokumentacji 

powykonawczej od 55 do 59 dni  kalendarzowych – 3 pkt 

- termin łączny dostawy, instalacji i opracowania dokumentacji 

powykonawczej od 60 do 63 dni kalendarzych i więcej – 0 pkt 

 

Maksymalnie za zaoferowany termin łączny dostawy, instalacji – w tym usług 

wdrożeniowych w ramach instalacji i opracowania dokumentacji można 

uzyskać 5 pkt.  

Każdy jeden punkt jest odpowiednikiem jednego procenta. 

Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin dostawy w pełnych dniach. 

Wykonawca nie może zaoferować terminu łącznego dostawy, instalacji – w tym 

usług wdrożeniowych w ramach instalacji i opracowania dokumentacji 

powykonawczej dłuższego niż 63 dni*. 

* Szczegółowy sposób wykonania zamówienia został opisany w Załączniku nr 2 do 

zapytania ofertowego (Opis Przedmiotu Zamówienia). Wykonawca zobowiązany jest 

szczegółowo dokonać jego analizy i bezwzględnie stosować się do niego w trakcie 

realizacji zamówienia. 

10. Dostawa i odbiór 

 

1) Dostarczenie przedmiotu zamówienia pod adres wskazany w pkt. 3 powyżej, 

zostanie potwierdzone protokołem dostawy podpisanym przez przedstawicieli 

obu Stron bez zastrzeżeń. Wykonawca bez przerwy będzie w dalszej 
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kolejności zobowiązany do instalacji i wykonania w ramach instalacji usług 

wdrożeniowych, których wykonanie zostanie potwierdzone protokołem 

cząstkowym odbioru instalacji. W dalszej kolejności Wykonawca będzie 

zobowiązany do opracowania dokumentacji powykonawczej, której odbiór 

zostanie potwierdzony protokołem cząstkowym odbioru dokumentacji 

powykonawczej. Następnie Zamawiający dokona weryfikacji poprawności 

funkcjonowania przedmiotu zamówienia i realizacji umowy, na co będzie miał 

7 dni licząc począwszy od dnia podpisania protokołu cząstkowego odbioru 

dotyczącego dokumentacji powykonawczej. W przypadku braku zastrzeżeń 

Zamawiający podpisze protokół zdawczo – odbiorczy końcowy i z momentem 

podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego końcowego bez zastrzeżeń 

Wykonawcy otwiera się prawo do wystawienia faktury. Szczegóły dostawy 

oraz odbioru przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 2. Wzór 

protokołu dostawy, protokołów cząstkowych odbioru i protokołu zdawczo-

odbiorczego końcowego stanową załączniki do umowy, dołączonej do 

niniejszego zapytania ofertowego. Dokładny adres dostawy zostanie 

niezwłocznie podany Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

2) Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

3) W przypadku wystąpienia wad w ramach odbiorów przedmiotu zamówienia, jej 

komponenty które podlegają wymontowaniu będą odbierane z miejsca, w 

którym została dokonana dostawa i po usunięciu wad (lub wymianie) w to 

samo miejsce zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  

4) Wykonawca ponosi koszty z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady fizyczne 

przedmiotu zamówienia. 

5) W przypadku ujawnienia nieprawidłowości, wad lub podniesienia zastrzeżeń 

przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie 

przystąpić do ich usunięcia i na nowo zgłosić Zamawiającemu gotowość do 

dokonania odbioru, przy czym łączny okres w/w czynności nie może 

przekroczyć maksymalnego terminu zaproponowanego w ofercie Wykonawcy 

– maksymalnie 63 dni od daty zawarcia umowy. 

6) Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres: edyta.pazura@ppbw.pl o planowanym 

mailto:edyta.pazura@ppbw.pl
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terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia z co najmniej 3-dniowym 

wyprzedzeniem. 

 

11. Unieważnienie postępowania i zmiany w zapytaniu ofertowym 

 

1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na 

każdym jego etapie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia 

postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania. 

 

2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w treści 

zapytania ofertowego – wówczas termin graniczny składania ofert ulegnie 

proporcjonalnemu wydłużeniu. 

Modyfikacja treści zapytania ofertowego:  

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 

składania ofert zmienić / zmodyfikować treść zapytania ofertowego.  

2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, 

w tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim Wykonawcom, którym 

przekazano zapytanie ofertowe oraz zamieszczone zostaną na stronie 

internetowej www.ppbw.pl . 

3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany 

terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się 

integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.  

4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści zapytania ofertowego prowadzi do 

zmiany treści ogłoszenia Zamawiający przedłuży jednocześnie termin 

składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach.  

 

12. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty i zawarcie umowy 

 

1) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za 

pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 07.08.2020 r. Do  tego  dnia 

wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony również na stronie internetowej 

Stowarzyszenia Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego: 

https://www.ppbw.pl/  

http://www.ppbw.pl/
https://www.ppbw.pl/
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2) Po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty i zawiadomieniu oferentów 

o rozstrzygnięciu zamówienia w drodze elektronicznej, niezwłocznie zostanie 

zawarta umowa pomiędzy Zamawiającym i wyłonionym Wykonawcą 

zamówienia, stanowiąca załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 

  

13. Uwagi końcowe – w tym podstawy wykluczenia 

 

Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są 

z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania  zobowiązań w  

imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy osobowo lub kapitałowo. To samo tyczy się powiązań z pozostałymi 

członkami konsorcjum Projektu. Z możliwości realizacji zamówienia będą również 

wyłączone podmioty pozostające z Zamawiającym w takim stosunku faktycznym 

lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w 

wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostających w związku 

małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia 

włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Oferty spełniające 

powyższe przesłanki będą podlegały odrzuceniu. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

między podmiotem Zamawiającym lub członkami konsorcjum Projektu, 

a wykonawcą, polegające na:  

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;  

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 

prokurenta, pełnomocnika;  

4) pozostawianiu z Zamawiającym lub innymi członkami konsorcjum Projektu 

lub członkami ich organów – projektu pt. „Baza Standaryzowanych 

Programów Profilaktycznych” (SNAPPY), finansowanego przez Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju w ramach Konkursu Nr 10/2019, zgodnie z 

umową nr DOB-BIO10/10/02/2019, w takim stosunku faktycznym lub 

prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności 
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w wyborze dostawcy towaru lub usługi w szczególności pozostawaniu w 

związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 

(rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Jednocześnie, wykonawca oświadcza, że: 

1) Wykonawca nie pozostaje w powiązaniu lub nie jest jednostką zależną, 

współzależną lub dominującą w relacji z Zamawiającym w  rozumieniu  

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 

1047, ze zm.);  

2) Wykonawca nie jest podmiotem powiązanym ani podmiotem partnerskim 

w stosunku do Zamawiającego w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 

651/2014;  

3) Wykonawca nie jest podmiotem powiązanym osobowo z Zamawiającym 

w rozumieniu  art. 32  ust.  2  ustawy  z  dnia  11  marca 2004  r.  o  podatku  

od  towarów  i  usług  (t.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 710, ze zm.).   

 

Dodatkowe informacje 

W celu uzyskania dodatkowych informacji w sprawach organizacyjnych oferenci 

proszeni są o kontakt telefoniczny pod numerem (61) 663 0221 lub na adres 

mailowy: edyta.pazura@ppbw.pl. 

 

Załączniki do zapytania ofertowego: 

1) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych. 

2) Opis przedmiotu zamówienia 

3) Umowa 

4) Formularz oferty 

mailto:edyta.pazura@ppbw.pl

