Warszawa, dnia 08.11.2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/11/2018 - RPMA.10.03.01-14-9229/17 na Wyposażenie Szkolnych
Pracowni/Warsztatów w sprzęt i materiały dydaktyczne w ramach projektu ZAWODOWO
ODJECHANI - program doskonalenia zawodowego uczniów Technikum Samochodowego Nr 3 w
Warszawie.
Zapytanie ofertowe jest realizowane w ramach projektu ZAWODOWO ODJECHANI - program
doskonalenia zawodowego uczniów Technikum Samochodowego Nr 3 w Warszawie” realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
priorytet X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie
10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. ZAMAWIAJĄCY
Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz, ul. Nowogrodzka 49 , 00-695 Warszawa
osoba do kontaktów: Tadeusz Buzarewicz adres email: tadeusz@akn.pl
II. INFORMACJE OGÓLNE
W związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Mazowieckiego dofinansowania na realizację
projektu „ZAWODOWO ODJECHANI – program doskonalenia zawodowego uczniów Technikum
Samochodowego Nr 3 w Warszawie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, priorytet X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie
10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów,
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na Wyposażenie Szkolnych Pracowni/Warsztatów w sprzęt i
materiały dydaktyczne.
III. TRYB POSTĘPOWANIA
Zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto udzielone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności nie podlega
przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsze zapytanie jest dostępne na stronie
internetowej Zamawiającego: www.akn.pl oraz na stronie
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Zamówienie stanowiące przedmiot
niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2014-2020.
IV. CEL ZAMÓWIENIA
Celem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla Szkolnych Pracowni/Warsztatów Technikum
Samochodowego nr 3 w Warszawie.
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V. PRZEDMIOT ZAPYTANIA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
KOD CPV
30232100-5 Drukarki i plotery
30200000-1 Urządzenia komputerowe
Przedmiotem zapytania jest dostawa wyposażenie Szkolnych Pracowni/Warsztatów Technikum
Samochodowego nr 3 w Warszawie w następujący sprzęt i materiały dydaktyczne:
L.p.
1

Opis przedmiotu dostawy
Zestaw komputerowy wraz ze
specjalistycznym oprogramowaniem,
ekran, mysz bezprzewodowa

Liczba zest.
13
zestawów

2

Drukarki 3D wraz z
oprogramowaniem

3 zestawy

Wymagania minimalne dotyczące sprzętu:
 Procesor o minimalnej częstotliwości 2600 MHz , który
osiągnął w wg rankingu sprzętu
https://cpu.userbenchmark.com minimum 60.9 pkt /
kategoria avg bench % - wynik średni w terminie pomiędzy
datą publikacji ogłoszenia a datą złożenia oferty
 Pamięć RAM DDR3 o wielkości min. 8 GB
 Dysk twardy o pojemności min 1 TB
 Karta graficzna, która osiągnęła wg rankingu sprzętu
https://gpu.userbenchmark.com/ minimum 20.5 pkt /
kategoria avg bench % - wynik średni w terminie pomiędzy
datą publikacji ogłoszenia a datą złożenia oferty
 Monitor płaski o przekątnej min. 21,5 cala
z podświetleniem LED
 Mysz bezprzewodowa
 Oprogramowanie: program typu CAD; oprogramowania
biurowe (edytor tekstu oraz arkusz kalkulacyjny),
oprogramowania do drukarek 3D, oprogramowania do
odczytywania plików w formacie PDF
 System operacyjny 64 bitowy, obsługa co najmniej 8 GB
pamięci RAM
 Liczba głowic - dwie – możliwość druku dwoma materiałami
 Pole min. wydruku -23 cm x 15 cm x 14 cm
 Stół roboczy - aluminiowy, z wymienną naklejką
zwiększającą adhezję wydruków
 Podgrzewany stolik - tak, możliwość druku również z ABS
 Materiał drukujący: ABS, PLA, PVA, NinjaFlex, Rubber,
Laybrick, Laywood, Nylon
 Minimalna średnica filamentu 1,75 mm
 Minimalna wysokość warstwy 0,05 mm
 Średnica głowicy drukującej 0,3-0,5 mm
 Obsługa wydruków - druk z komputera (USB, WiFi), druk z
karty SD
 Pamięć wewnętrzna
 Format plików, które obsługuje drukarka - STL, OBJ
 Sposób kontroli - kolorowy, dotykowy ekran LCD
 Oprogramowanie do drukowania 3D
 Komora robocza - zamknięta komora z dodatkowym,
sztucznym obiegiem powietrza (z uwagi na bezpieczeństwo
użytkowników komora obligatoryjnie powinna być
zamknięta oraz spełniać standard bezpieczeństwa EN
62311:2008 lub wyższy)
 Materiały eksploatacyjne – min. 12 szpul PLA/ABS na
drukarkę, kompatybilnych ze sprzętem

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Dostarczony sprzęt (drukarki
oraz komputery) powinien być z sobą kompatybilny.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
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VI. MIEJSCE, HARMONOGRAM I WARUNKI REALIZACJI
Miejsce realizacji dostawy: Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz, ul. Nowogrodzka 49 , 00695 Warszawa.
Termin realizacji dostawy: do 30.11.2018 r.
Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące.
VII. WARUNKI UCZESTNICTWA
O realizacją opisanej wyżej dostawy mogą się ubiegać Wykonawcy - osoby fizyczne, osoby prawne,
podmioty prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy osiadają
uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia / kryterium
weryfikowane na podstawie załączonych do oferty dokumentów (KRS lub wypis z CEiDG).
VIII. OCENA OFERT
1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego
zapytania ofertowego. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać któregokolwiek z wymogów
formalnych, zostanie odrzucona. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona bez rozpoznania.
Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują
żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, stanowiącą
sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty.
3. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną poinformowani o wyniku postępowania w
formie w jakiej zostało opublikowane ogłoszenie (baza konkurencyjności).
4. Zamawiający oceni i porówna te oferty, które zostaną złożone w terminie określonym powyżej
oraz będą przygotowane zgodnie z warunkami niniejszego zapytania ofertowego.
5. Przy wyborze Wykonawcy/Wykonawców Zamawiający będzie kierować się następującymi
kryteriami we wszystkich częściach niniejszego zapytania:

Lp.

Opis kryteriów i sposób oceny

Waga

1.

Cena brutto realizacji zamówienia

50%

Porównanie złożonych ofert nastąpi wg poniższego wzoru:
Pc – ocena oferty za kryterium cenowe
najniższa oferowana cena
cena badanej oferty

50 punktów

Wykonawca może uzyskać w kryterium 1 maksymalnie 50 punktów.
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Lp.

Opis kryteriów i sposób oceny

Waga

2.

Okres gwarancji na dostarczony sprzęt

20%

Okres gwarancji na dostarczony sprzęt






do 24 miesięcy – 0 pkt
od 24 do 30 miesięcy – 5 pkt
od 31 do 36 miesięcy -10 pkt
od 36 do 42 miesięcy -15 pkt
powyżej 42 miesięcy – 20 pkt

Wykonawca może uzyskać w kryterium 2 maksymalnie 20 punktów.
3.

Termin dostawy

30%

Porównanie złożonych ofert nastąpi wg poniższego wzoru:
Pd – ocena oferty za kryterium terminu dostawy
liczba dni deklarowanej dostawy badanych ofert
liczba dni deklarowanej dostawy badanej oferty

30 punktów

Liczba dni dostawy wynika z formularza ofertowego i liczona jest od momentu zawarcia
z Wykonawca umowy (19.11.2018 r.).
Wykonawca może uzyskać w kryterium 3 maksymalnie 30 punktów.

W przypadku niemożności dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na złożenie ofert o
takiej samej cenie i uzyskanie takiej samej liczby punktów Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych
uszczegóławiających sposób realizacji zamówienia. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów. Ocena
ofert będzie prowadzona przez wszystkich członków Komisji konkursowej. Ocenie będą podlegały
wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
Z uwagi na fakt, iż Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania przepisów Ustawy Prawo
zamówień publicznych, wybór Wykonawcy nastąpi z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i
równego traktowania, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w
zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
IX. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI
W sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego należy kontaktować się z Tadeusz
Buzarewicz / email: tadeusz@akn.pl
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X. ZALECENIA DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERT I TERMINU SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przedłożona w języku polskim na formularzu ofertowym, stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, posiadać datę sporządzenia oraz podpis
Oferenta;
2. Do oferty należy załączyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 oraz kserokopię podpisanych za
zgodność z oryginałem dokumentów rejestrowych (KRS lub wypis z CEiDG).
3. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną zgodnie z KRS lub CEIDG lub innym
dokumentem zaświadczającym o jej prawomocnym umocowaniu.
4. Każda strona oferty i załączników zawierająca jakiekolwiek treści musi zostać parafowana.
5. Oferta może być wypełniona komputerowo lub odręcznie. W przypadku wypełnienia odręcznego
należy tego dokonać drukowanymi literami w sposób czytelny.
6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres
Zamawiającego: (Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz, Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa)
w terminie nieprzekraczalnym do dnia 16 listopada 2018 roku do godz. 16.00. Kopertę należy opisać
w następujący sposób: „Oferta na Wyposażenie Szkolnych Pracowni/Warsztatów w sprzęt i materiały
dydaktyczne w ramach projektu ZAWODOWO ODJECHANI - program doskonalenia zawodowego
uczniów Technikum Samochodowego Nr 3 w Warszawie, zapytanie ofertowe nr 1/11/2018 RPMA.10.03.01-14-9229/17” lub przesłać do dnia 16 listopada 2018 roku do godz. 16.00 za
pośrednictwem poczty elektronicznej (w formie skanu dokumentów) na adres: tadeusz@akn.pl.
7. Każdy oferent może złożyć w niniejszym zapytaniu tylko jedną ofertę.
8. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
9. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
10.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
XI. ODRZUCENIE OFERT
Zamawiający zastrzega sobie wyłączenie Wykonawcy z niniejszego postępowania w przypadku:
1. Niespełnienia warunków udziału w postępowaniu.
2. Niezgodności oferty z treścią niniejszego zapytania.
3. Złożenia oferty niekompletnej, tj. nie zawierającej formularza oferty wraz załącznikami.
4. Przedstawienia przez wykonawcę informacji nieprawdziwych.
5. Złożenia oferty, która zawiera rażąco niską cenę tzn. 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
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jest niższa o 30% od wartości zamówienia (z uwzględnieniem podatku od towarów i usług) lub
średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
XII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
XIII. WYKLUCZENIA
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty
powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązania między Wykonawcą a 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:
- 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu.
XIV. WARUNKI ZMIANY UMOWY
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z
wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
- zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów
programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, mających
wpływ na realizację umowy,
- zmiany terminu płatności
Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że ww. osoby i podmioty
spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty.
XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY
1.Wykonawca zobowiązany będzie realizować zamówienie w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
2. Płatność będzie dokonywana po odebraniu przez Zamawiającego dostawy na podstawie protokołu
odbioru dostawy w terminie 14 dni od otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę.
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3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość płatności zaliczkowych.
4. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca wyraża zgodę na to, że terminy zapłaty wynagrodzenia,
uzależnione są od otrzymania środków finansowych przez Zamawiającego od Instytucji
Pośredniczącej w ramach realizowanego projektu. Zapłata wynagrodzenia następuje w terminach
określonych umowie, po otrzymaniu środków finansowych przez Zamawiającego od Instytucji
Pośredniczącej, na podstawie prawidłowo wystawionego rachunku/faktury. Wystąpienie sytuacji, o
której mowa wyżej nie stanowi opóźnienia w rozumieniu art. 481 kodeksu cywilnego.
5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli Wykonawcy w zakresie prawidłowości
wykonywanych ustaleń niniejszej umowy.
6.W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci
na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 30 % wartości umowy za każda stwierdzoną
nieprawidłowość.
7. W wypadku niewykonywania zamówienia w terminach ustalonych z Wykonawcą lub określonych
w umowie, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 500,00 zł za
każdy dzień opóźnienia.
8.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania swoich pracowników, a także
osób, z którymi współpracuje przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy, jak za swoje własne.
9.W przypadku, gdy szkoda powstała u Zamawiającego będzie przewyższała wysokość kar umownych
określonych w umowie, Zamawiający będzie mógł dochodzić odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych.
XVI. FINANSOWANIE
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020: X Edukacja dla rozwoju regionu, 10.3
Doskonalenie zawodowe, 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

….………………………..
ZAŁĄCZNIKI
1. Załącznik nr 1 -Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/11/2018 - RPMA.10.03.01-14-9229/17

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa i adres Wykonawcy

Adres do korespondencji
NIP Wykonawcy
E-mail Wykonawcy
Telefon Wykonawcy
Fax Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY skierowany do: Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz ul.
Nowogrodzka 49 , 00-695 Warszawa.
1. Nawiązując do zapytania ofertowego nr 1/11/2018 - RPMA.10.03.01-14-9229/17 ogłoszonego w ramach
projektu „ZAWODOWO ODJECHANI - program doskonalenia zawodowego uczniów Technikum
Samochodowego Nr 3 w Warszawie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, priorytet X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3
Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiam następującą ofertę cenową na
Wyposażenie Szkolnych Pracowni/Warsztatów w sprzęt i materiały dydaktyczne:
L.
p.

Przedmiot dostawy

Liczba
zest.

Specyfikacja sprzętu

1

Zestaw komputerowy
wraz ze
specjalistycznym
oprogramowaniem,
ekran, mysz
bezprzewodowa

13
zest.

Procesor
Pamięć RAM
Dysk twardy o
pojemności
Rodzaj karty graficznej
Przekątna monitora

………………….
………………….
………………….

Zainstalowane w
zestawach
oprogramowanie
Mysz bezprzewodowa
System operacyjny
Liczba głowic
Pole wydruku

………………….

Stół roboczy
Podgrzewany stolik
Materiał drukujący
Średnica filamentu
Minimalna wysokość
warstwy
Średnica głowicy
drukującej
Obsługa wydruków
Pamięć wewnętrzna
Format plików
Sposób kontroli

………………….
………………….
………………….
………………….
………………….

Oprogramowanie
Waga
Komora robocza
Chłodzenie wydruku
Materiały
eksploatacyjne

………………….
………………….
………………….
………………….
………………….

2

Drukarki 3D wraz z
oprogramowaniem

3 zest.

Cena
jednostkowa
brutto [pln]
………………….

Wartość brutto
[pln]
………………….

………………….
………………….

………………….
………………….
………………….
………………….

………………….

………………….

………………….
………………….
………………….
………………….
………………….

SUMA:

……………
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2. Zobowiązuję(my) się do udzielenia gwarancji na dostarczony przedmiot dostawy na okres …………………..
miesięcy.
3. Zobowiązuję(my) się do dostarczenie sprzętu zgodnie z przedmiotem zamówienia w terminie …………………..
dni od daty podpisania umowy.
4. Oświadczam/y że:
a. posiadam(my) uprawnienia do wykonywania określonej w niniejszym postępowaniu działalności lub
czynności zgodnie z wymogami ustawowymi,
b. posiadam(my) wiedzę i doświadczenie, dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c. znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d. po zapoznaniu się z warunkami zamówienia akceptuję(my) je bez zastrzeżeń oraz zdobyliśmy
konieczne informacje do przygotowania oferty,
e. zobowiązuję(my) się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego,
f. akceptuję(my) termin związania ofertą, który wynosi 30 dni od wyznaczonego dnia na składanie ofert,
g. świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie
zdefiniowanym niniejszym formularzem wyłącznie przez:
1) Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU), ul. Jagiellońska 74, 03-301
Warszawa, oraz
2) ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, mającego siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926
Warszawa,
w celach realizacji projektu nr RPMA.10.03.01-14-9229/17,
w szczególności potwierdzenia
kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i
sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/ łem poinformowana/ ny, że w tym przypadku nie ma
zastosowania prawo do usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie moich danych jest niezbędne do
wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa
państwa członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy.

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
1. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
2. Kserokopia podpisanych za zgodność z oryginałem dokumentów rejestrowych (KRS lub wypis z CEiDG).

..........................................................................................
Miejscowość, data oraz pieczęć i podpis Wykonawcy/ów
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/11/2018 - RPMA.10.03.01-14-9229/17

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że pomiędzy ………………………………… a Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz
Buzarewicz , ul. Nowogrodzka 49 , 00-695 Warszawa nie zachodzą powiązania kapitałowe lub osobowe,
odnoszące się do właściciela firmy lub osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osób
wykonujących w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy, o których mowa w części XIII zapytania ofertowego 1/11/2018 - RPMA.10.03.01-14-9229/17
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.

..........................................................................................
Miejscowość, data oraz pieczęć i podpis Wykonawcy/ów
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