Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

nr sprawy: TA/ZO-48/2020

Zapytanie ofertowe dla zamówienia, do którego nie mają
zastosowania przepisy ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia: Przedłużenie aktywnych kontraktów serwisowych o
numerach nr 4738638 i 5461617 na usługi asysty technicznej i wsparcia
(pomocy technicznej i aktualizacji) do produktów oprogramowania
bazodanowego producenta ORACLE posiadanych przez Zamawiającego.

Rozdział 1 - Nazwa i adres Zamawiającego
Korespondencja pisemna: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut
Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa;
Czynne w dni robocze w godz. 800 – 1600.
Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: Żaneta Jabłońska;
E-mail/telefon do korespondencji: zajab@ciop.pl, tel. 22 623 46 27

Rozdział 2 - Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, zwanego dalej ZO, do którego
nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

Rozdział 3 - Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie aktywnych kontraktów serwisowych
Producenta na kolejny 12-miesięczny okres od dnia 11.01.2021 do dnia 10.01.2022 na
usługi asysty technicznej i wsparcia (pomocy technicznej i aktualizacji) do
następujących, posiadanych i eksploatowanych przez Zamawiającego, produktów
oprogramowania bazodanowego producenta ORACLE z aktywnymi kontraktami
serwisowymi Producenta - nr 4738638 i 5461617:
Opis produktu

Oracle Database Standard
Edition - Processor Perpetual

Numer
dostępu do
asysty (CSI)
17723505

Liczba
licencji
3

Sposób
licencjonowania
Na procesor

Poziom/
rodzaj
licencji
FULL USE

TYP i Nr aktywnego
kontraktu serwisowego
ORACLE
Software Update
License & Support

Business Intelligence
Standard Edition One Named User Plus Perpetual

17723505

5

Na użytkownika

FULL USE

Nr 4738638
Software Update
License & Support

Oracle Database Standard
Edition - Named User Plus
Perpetual

17723505

10

Na użytkownika

FULL USE

Nr 4738638
Software Update
License & Support

Business Intelligence
Standard Edition One Named User Plus Perpetual

18512203

5

Na użytkownika

FULL USE

Nr 4738638
Software Update
License & Support
Nr 5461617

Warunki świadczenia usług asysty technicznej i konserwacji producenta
oprogramowania Oracle
1. Wymagana obowiązująca aktualnie wersja zasad świadczenia usług asysty technicznej
jest dostępna pod adresem http://www.oracle.com/us/support/policies/index.html
2. Opłaty z tytułu świadczenia usług pomocy technicznej będą uiszczane przez
Zamawiającego kwartalnie po wystawieniu faktury VAT z dołu po zakończeniu
każdego kwartału w okresie realizacji usługi (płatne przez Zamawiającego w ciągu 30 dni
od daty prawidłowego wystawienia faktury)
3. W ramach świadczenia usług asysty technicznej i konserwacji oprogramowania
producenta Oracle Wykonawca zapewni:
3.1. Prawo do korzystania z najnowszych wersji oprogramowania, o którym mowa jest
tabeli powyżej, a w szczególności:
3.1.1. prawo do korzystania z wersji produktów i technologii obejmujących ogólne
wersje serwisowe oprogramowania oraz wersje oprogramowania zawierające
nowe funkcje i aktualizacje dokumentacji w formie elektronicznej,
3.1.2. prawo do korzystania z aktualizacji oprogramowania, poprawek i alarmów
dotyczących zabezpieczeń dla oprogramowania, skryptów rozszerzających,
3.1.3. dostęp do poprawek (łat) bezpieczeństwa, które można stosować przy
działającym systemie i niewymagających restartu systemu.
3.2. dostęp do serwisów My Oracle Support (całodobowych internetowych
systemów asysty technicznej działających we wszystkie dni tygodnia), w tym:
3.2.1. możliwość rejestrowania zgłoszeń serwisowych przez Internet,
3.2.2. zapewnienie konsultacji z przedstawicielami producenta
oprogramowania z zakresu optymalnego wykorzystania licencjonowanych
technologii,
3.2.3. elektroniczny dostęp do informacji na temat posiadanych produktów,
biuletynów technicznych, poprawek programistycznych oraz bazy danych
zgłoszonych problemów technicznych przez 24 godziny na dobę, 7 dni w
tygodniu.
4. W celu realizacji usług objętych przedmiotem Zamówienia Wykonawca zapewni
najpóźniej w dniu 10.01.2021 r. aktywność ww. kontraktów serwisowych w okresie
od dnia 11.01.2021 do dnia 10.01.2022, widoczną w serwisie My Oracle Support na
koncie Zamawiającego oraz potwierdzoną pisemnie przez firmę ORACLE stosownym
certyfikatem.

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

Rozdział 4 - Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 10.01.2021r.

Rozdział 5 - Informacje dotyczące ofert częściowych i wariantowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Rozdział 6 - Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny ich spełniania, w tym wymagane dokumenty
potwierdzające spełnianie warunków (o ile są wymagane)
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu
zamówienia;
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
c) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia;
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował statusem aktywnego
partnera Oracle. Informacja w sprawie partnerstwa wykonawcy z Oracle musi być
dostępna również na stronie Oracle:
https://partner-finder.oracle.com/catalog/scr/Partners/index.html

Rozdział 7 – Informacja o sposobie porozumiewania się
1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest
Żaneta Jabłońska, adres: zajab@ciop.pl ;
2. We wszelkiej korespondencji kierowanej do Zamawiającego drogą elektroniczną
dotyczącej niniejszego postępowania należy wskazywać numer sprawy oraz nazwę
postępowania.
3. Zamawiający informuje, że Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o
wyjaśnienie treści ZO. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści ZO wpłynął nie później niż do dnia 04.01.2021 r., (termin zgodnie z
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Rozdział 8 – Termin związania ofertą
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział 9 – Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi
w ZO.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4. Ofertę należy przygotować w języku polskim.
5. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do jej podpisania zgodnie
z zasadami reprezentacji z aktualnego wpisu do właściwych rejestrów/ewidencji lub przez
pełnomocnika/pełnomocników zgodnie z zakresem załączonego pisemnego
pełnomocnictwa. Jeśli upoważnienie nie wynika z ogólnie dostępnych danych rejestrowych
(wpis KRS, CEIDG) wówczas należy załączyć dokument poświadczający umocowanie
danej osoby/ osób do podpisania oferty.
6. Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane
przez upoważnioną(e) osobę(y).
7. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała co najmniej:
1)

Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do ZO

2)

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – Załącznik nr 2 do ZO

3)

Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy

Rozdział 10 – Miejsce oraz termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć do dnia: 7.01.2021 r. godz 11:00 (decyduje data i godzina
wpływu do CIOP-PIB).
2. Dopuszcza się złożenie oferty:
a) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: CIOP-PIB, ul. Czerniakowska
16, 00-701 Warszawa – pok. 6 (parter) – Kancelaria;
b) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (jako skan podpisanej oferty
i załączników) na adres: zajab@ciop.pl
3. W tytule wiadomości/na kopercie proszę podać numer zapytania tj: „Zapytanie
ofertowe nr TA/ZO-48/2020”.
4. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną
pozostawione bez rozpatrzenia.

Rozdział 11 – Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym ZO, powinien
w cenie brutto za realizację przedmiotu zamówienia ująć wszelkie koszty niezbędne dla
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a
także ewentualne upusty i rabaty.
2. Cena podana w ofercie nie podlega zmianom przez cały okres realizacji przedmiotu
zamówienia.
3. Cenę należy wyrazić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, będą prowadzone w PLN.

Rozdział 12 – Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Oceniane kryteria i ich waga
KRYTERIUM

SPOSÓB OBLICZANIA

waga

Wartość punktowa = 100*Cmin/Cn
Oferowana cena
[wartość brutto]

100%

cmin

- cena najniższa spośród złożonych ofert

cn

- cena oferty badanej

2.

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3.

Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów w ww. kryterium oceny ofert zostanie
uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością
uzyskanych punktów.

4.

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostaną
złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

5.

Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.

Rozdział 13 – Informacje o wykluczeniu
1.

Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są Zamawiającym
osobowo lub kapitałowo. 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 wykonawcy a Wykonawcą, 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy obowiązani są przedłożyć
Oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do ZO.
3. Wykonawcy, którzy nie przedłożą oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zostaną
odrzuceni z przyczyn formalnych.

Rozdział 14 – Odrzucenie oferty
1.

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy który:

a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
b) przedstawi nieprawdziwe informacje,

c) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
d) złożył ofertę po terminie składania ofert;
e) podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Rozdział 15 – Informacje dotyczące RODO
1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z niniejszym postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centralny Instytut Ochrony Pracy
– Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą przy ul. Czerniakowska 16, 00-701
Warszawa;
2) Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony danych nadzorującego
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za
pośrednictwem adresu e-mail: iod@ciop.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr TA/ZO48/2020 na; „Przedłużenie aktywnych kontraktów serwisowych o numerach nr
4738638 i 5461617 na usługi asysty technicznej i wsparcia do produktów
oprogramowania bazodanowego producenta ORACLE, posiadanych przez
Zamawiającego”.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.
3 ustawy Pzp;
5) W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie
Zamówień Publicznych, Prezes UZP zapewnia techniczne utrzymanie systemu oraz
określa okres przechowywania danych osobowych w BZP.
6) Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem
danych, o których mowa w art. 9 RODO.
7) W odniesieniu do danych osobowych w kategorii dane wrażliwe dotyczące wyroków
skazujących, o których mowa w art. 10 RODO Zamawiający będzie udostępniał te dane
jedynie w sytuacji, w której ujawnianie jest niezbędne w celu umożliwienia korzystania
ze środków ochrony prawnej do upływu terminu do ich wniesienia.
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
9) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
10) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
11) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
(Jeżeli wykonanie tego obowiązku wymagać będzie niewspółmiernie dużego
wysiłku, Zamawiający może żądać, od osoby, której dane dotyczą wskazania

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego).
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników);
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania
o udzielnie zamówienia publicznego. Od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa
w art. 18 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych
zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia
tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO).
c) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
12) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
13) W przypadku udostępnienia do CIOP-PIB przez Podmiot biorący udział w niniejszym
postępowaniu o udzielenie Zamówienia, będący adresatem niniejszego dokumentu,
danych osobowych swoich pracowników, pełnomocników, członków zarządu,
wspólników,
współpracowników,
kontrahentów,
dostawców,
beneficjentów
rzeczywistych lub innych osób, CIOP-PIB wnosi o poinformowanie tych osób:
a) zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych CIOP-PIB,
b) tym, że CIOP-PIB jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza
ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej,
c) tym, że ww. Podmiot jest źródłem, od którego CIOP-PIB pozyskała ich dane.

Rozdział 16 – Udzielenie zamówienia
1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 12.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana
poinformowany o terminie podpisania zamówienia.

jako

najkorzystniejsza

będzie

4. Wybrany Wykonawca ma obowiązek zrealizować zamówienie na wykonanie przedmiotu
zamówienia poprzez dostarczenie Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez firmę
ORACLE przedłużenia kontraktów serwisowych o numerach 4738638 i 5461617 na
kolejny okres od dnia 11.01.2021 do dnia 10.01.2022 r., co musi zostać również
uwidocznione w serwisie My Oracle Support na koncie Zamawiającego. Dostarczenie
dokumentu potwierdzającego przedłużenie kontraktów serwisowych oraz uwidocznienie
ich w serwisie My Oracle Support zostanie potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu
zamówienia, podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę. Po podpisaniu protokołu

odbioru przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w
czterech równych transzach kwartalnych na podstawie 4 faktur VAT wystawionych z dołu
po zakończeniu każdego kwartału w okresie realizacji usługi, w ciągu 30 dni od dnia
wystawienia faktury.
5. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od realizacji zamówienia Zamawiającego,
możliwe jest zamówienie usługi u kolejnego Wykonawcy, który w postępowaniu
o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
6. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od realizacji zamówienia Zamawiającego
po dniu 10.01.2021 r. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
50% całkowitej wartości przedmiotu zamówienia.
7. Protokół odbioru przedmiotu Zamówienia może podpisać w imieniu wybranego
Wykonawcy osoba (osoby) upoważniona(e) do reprezentowania Wykonawcy.

Rozdział 17 - Załączniki
Nr Załącznika

Nazwa Załącznika

1

Formularz oferty

2

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Załącznik nr 1 do ZO

Formularz oferty
Postępowanie nr TA/ZO-48/2020

I.

DANE WYKONAWCY:

Nazwa Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………
Adres lub siedziba:
………………………………………………………………………………………………
Numer KRS (jeśli dotyczy)
Numer NIP (jeśli dotyczy):
Osoba upoważniona
Zamawiającym

do

kontaktu

z

1) Imię i nazwisko: …………………………..
2) tel.: …………………………………………
3) adres e-mail: ………………………………

Nr konta bankowego, na które będzie …………………………………………………………………….……
kierowane
wynagrodzenie
dla
Wykonawcy, w przypadku podpisania Wykonawca zobowiązany jest do podania numeru rachunku
bankowego,
który
widnieje
w
Wykazie
podmiotów
umowy
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych
oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT,
prowadzonym przez Ministerstwo Finansów

II.

CENA OFERTY:

Wartość netto
Wartość podatku VAT
Wartość brutto

……………….. zł

słownie: ………………………………………….

(…..% VAT)……zł

słownie: ………………………………………….

………………… zł

słownie: ………………………………………….

Oświadczam, że w cena oferty zawiera:
przedłużenie aktywnych kontraktów serwisowych o numerach 4738638 i 5461617 na kolejny 12miesięczny okres na usługi asysty technicznej i wsparcia (pomocy technicznej i aktualizacji) do
produktów oprogramowania bazodanowego producenta ORACLE, posiadanych przez
Zamawiającego, wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia

OŚWIADCZAMY, ŻE:
1)

w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji
przyszłego świadczenia umownego;

2)

zapoznaliśmy się z ZO, akceptujemy je w całości i nie wnosimy do niego zastrzeżeń;

3)

zapoznaliśmy się z postanowieniami dotyczącymi sposobu realizacji zamówienia i
zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zrealizowania zmówienia na
warunkach określonych w ZO, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

4)

jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

5)

w przypadku wyboru naszej oferty, wskazujemy następujące osoby do umieszczenia
w umowie, jako reprezentacja Wykonawcy, zgodnie z wpisem w CEiDG / Krajowym Rejestrze
Sądowym /udzielonym pełnomocnictwem*:
✓ Imię i nazwisko - …………………………………….
✓ stanowisko/funkcja ………………………………

6)

Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
7) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu1.

*Zaznaczyć właściwe

I.

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

........................................
(miejscowość i data)

………………………………………………………….
(Podpis Wykonawcy/
Pełnomocnika)

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
1

Załącznik nr 2 do ZO

……………………, dn. …………..

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Znak sprawy: TA/ZO-48/2020

Ja, niżej podpisany(a)
……………………………………………………………………………………………………………
reprezentujący
firmę……………………………………………………………………………………………..
oświadczamy, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez
powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu 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 lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

………………………………………………………
(podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy i ew. pieczątka)

