
 

 

 

 

 

 
Sosnowiec 25.02.2019r. 

       
ROZEZNANIE RYNKU 

na świadczenie usługi noclegu dla 4 osób biorących udział w targach COSMOPROF BOLONIA 2019  - 
Włochy oraz transportu, noclegu i ubezpieczenia dla 4 osób biorących udział w targach 

Beautyworld Middle East w Dubaju w ramach projektu pt.: „EKSPANSJA EKSPORTOWA FIRMY ROYX 
PRO SP. Z O.O” 

 
 

W związku z realizacją projektu pt.: „EKSPANSJA EKSPORTOWA FIRMY ROYX PRO SP. Z O.O” w ramach 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 3. Wsparcie innowacji  
w przedsiębiorstwach; działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych 
przedsiębiorstw; poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, 
ROYX PRO Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi noclegu dla 4 osób 
biorących udział w targach COSMOPROF BOLONIA 2019  we Włoszech oraz transportu, noclegu i 
ubezpieczenia dla 4 osób biorących udział w targach Beautyworld Middle East w Dubaju w ramach 
projektu pt.: „EKSPANSJA EKSPORTOWA FIRMY ROYX PRO SP. Z O.O” 
 
I. ZAMAWIAJĄCY: 
 
ROYX PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                     
ul. Plonów 24, 41-200 Sosnowiec 
NIP 644-35-21-439 REGON 365927381 
KRS 0000648743 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przedmiotowe zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych i zostanie 
udzielane w trybie postępowania ofertowego, zgodnie z zasadą rozeznania rynku wg reguł opisanych w 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
 
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie noclegu dla 4 osób biorących udział w targach COSMOPROF 
BOLONIA 2019  we Włoszech oraz transportu, noclegu i ubezpieczenia dla 4 osób biorących udział w 
targach Beautyworld Middle East w Dubaju w ramach projektu pt.: „EKSPANSJA EKSPORTOWA FIRMY 
ROYX PRO SP. Z O.O”, według specyfikacji określonej poniżej. 
 
Wspólny Słownik Zamówień CPV: 
Kod CPV: 63512000-1 Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych,  
Kod PCV: 55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe 
Kod CPV: 63516000-9 Usługi zarządzania podróżą 
Kod CPV: 66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 

1. zapewnienie usługi transportu, noclegu oraz ubezpieczenia dla 4 osób biorących udział w tar-
gach Beautyworld Middle East w Dubaju w terminie 13-18.04.2019r.  

 

 

a. NOCLEG 
- zapewnienie noclegu dla 4 osób 

- standard hotelu 3 * 

- pokoje dwuosobowe wraz z łazienkami w pokoju 

- nocleg w okresie 13 – 18.04.2019 

- śniadanie dla 4 osób 

- zakwaterowanie wszystkich osób powinna mieć miejsce w jednym budynku. 

- preferowany hotel w niedalekiej odległości od targów 

 

b. TRANSPORT 
- preferowany wylot z lotniska w Katowicach lub/bądź w Warszawie lub/bądź w Krakowie 

- przelot w obie strony dla 4 osób z lotniska w Katowicach/Warszawie/Krakowie do Dubaju. 

Wylot 13.04.2019r. Powrót 18.04.2019r. 

- oferta połączeń powinna obejmować maksymalnie 1 przesiadkę, czas oczekiwania na 

samolot między przesiadką nie może być dłuższy niż 3 godziny, 

-przelot obejmuje koszty bagażu podręcznego i rejestrowanego dla każdej osoby, 

- zapewnienie transferu lotnisko w Dubaju - Hotel oraz Hotel – lotnisko w Dubaju dla 4 osób. 

 

c. USŁUGI DODATKOWE 
- Ubezpieczenie NNW i KL dla 4 osób. 

 

2. zapewnienie noclegu dla 4 osób biorących udział w targach COSMOPROF BOLONIA 2019  we 
Włoszech w terminie 13-18.03.2019r.  

 

- zapewnienie noclegu dla 4 osób 

- standard hotelu 3 *, pensjonat o standardzie porównywalnym do hotelu 3* 

- pokoje dwuosobowe wraz z łazienkami w pokoju 

- nocleg w okresie 13 marca – 18 marca 2019r. (5 noclegów) 

- parking na samochód pod hotelem 

- śniadanie dla 4 osób 

- zakwaterowanie wszystkich osób powinna mieć miejsce w jednym budynku. 

 
 

IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
 
Cel i miejsce podróży: targi Beautyworld Middle East w Dubaju 
Termin podróży i realizacji usługi: wylot 13.04.2019r., pobyt na miejscu 13 – 18.04.2019r., powrót 
18.04.2019r. 
 



 

 

 

 

 

 

Cel i miejsce podróży: targi COSMOPROF BOLONIA 2019  we Włoszech 
Termin podróży i realizacji usługi: pobyt na miejscu 13-18.03.2019r. 
 
V. WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a.  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy    
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędną do wykonania zamówienia, 
c. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 
d. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

(nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, podmiot nie jest w upadłości/likwidacji, członkowie, urzędujący członkowie 
organów/wspólnicy Oferenta nie byli karani) 

e. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym 
2. Ocena spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie metodą warunku 
granicznego „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o dokumenty (oświadczenia) złożone przez oferentów w 
niniejszym postępowaniu. 
3. Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo tj. 
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 przeprowadzaniem 
procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b. osiadaniu 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. 

 
VI. KRYTERIA OCENY OFERTY:   
1. Ocenie przez Zamawiającego poddane zostaną wyłącznie oferty, które: 

a. spełniają warunki dotyczące wzięcia udziału w postępowaniu opisane w pkt. V, 
b. będą kompletne, podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

oraz będą zawierały wszystkie załączniki wymienione w pkt. VIII 8 niniejszego Rozeznania 
rynkowego. 

2. W przypadku stwierdzenia w ofertach/ofercie oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych bądź 
innych omyłek polegających na niezgodności ofert/oferty z przedmiotem zapytania, Zamawiający 
wezwie Wykonawcę/-ów do sprostowania. 
3. Oferty, o których mowa w pkt.1 zostaną poddane ocenie Komisji wg następujących kryteriów i ich 
wag: Cena –100%,  
4.  Cena całkowita zamówienia wskazana przez Oferenta powinna uwzględniać wszelkie koszty związane 
z realizacją zamówienia opisanego w pkt. IV przedmiot zamówienia. 
5. Sposób oceny - punktacja: 
 
RAZEM: 1 kryterium oceny max. 100 pkt. 



 

 

 

 

 

Sposób oceny: Najkorzystniejsza oferta w zakresie ceny (najniższa cena) = 100 pkt. 
 

Lp. Kryterium 
oceny 

Punktacja i waga Sposób przyznawania punktacji za spełnienia dennego 
kryterium oceny wniosków 

1 Cena Punktacja od 0 do 
100 pkt 

Waga 100 % 

Oferent podający najniższą cenę (w PLN) uzyska największą 
liczbę punktów w danym kryterium. 
Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu 
stosunku ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny badanej 
oferty. Ilość punktów przyznawanych poszczególnym 
ofertom nastąpi w wyniku przemnożenia otrzymanego 
ilorazu przez 100. 
K cena - Kryterium cena=(C min / C bof) x 100 
C min  -  Cena najniższej oferty 
C bof  -   Cena badanej oferty 
 
Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 100 punktów 

 
VII.  TERMIN SKŁADANIA OFERT:  
1. Oferty należy składać do dnia 4 marca 2019r. w jeden z trzech możliwych sposobów określonych 

przez Zamawiającego: 
a. listem/przesyłką kurierską na adres Zamawiającego: 

ROYX PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Plonów 24, 41-200 Sosnowiec 

b. osobiście na adres siedziby spółki j. w. 
c. drogą mailową na adres: projekt@royxpro.com 

2. W przypadku dostarczenia oferty sposobami opisanymi w pkt. 1 podpunkty a-b należy wziąć pod 
uwagę, że siedziba Zamawiającego czynna jest w godzinach 830- 1630 
3. W każdym z trzech wymienionych w pkt. 1 sposobów, o przyjęciu oferty przez Zamawiającego celem 
jej rozpatrzenia, decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. 
4. Oferta przesłana po terminie określonym w pkt. 1, nie będzie rozpatrywana. 
 
VIII. WARUNKI SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU: 
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3. Oferty należy składać obligatoryjnie w formie pisemnej. 
4. Oferty należy składać w języku polskim. 
5. Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 
6. Cena musi być wyrażona w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z podaną ceną 
całkowitą zamówienia netto i brutto. 
7. Jeżeli oferta składana będzie przez Wykonawcę w postaci elektronicznej, z uwagi na konieczność 
opatrzenia jej niezbędnymi podpisami i pieczęciami, musi zostać złożona w postaci skanu/skanów 
poszczególnych dokumentów wchodzących w jej skład. Dokumenty powinny być załączone w formacie 
PDF – czytelny skan o zalecanej rozdzielczości 150DPI. 
8.  Kompletna oferta powinna zawierać:  

a. formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1,  
b. oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych  

z Zamawiającym – załącznik nr 2 

mailto:projekt@royxpro.com


 

 

 

 

 

c. oświadczenie o posiadaniu niezbędnych uprawnień do wykonania przedmiotowego 
zamówienia oraz potencjału ekonomicznego i technicznego – załącznik nr 3  

 
IX. WARUNKI PODPISANIA UMOWY: 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia Rozeznania rynkowego bez 
podania przyczyny. 
2. Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy. 
3. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi oferent. 
4. Dopuszcza się umowy warunkowe w przedmiocie zlecenia. 
5. Termin płatności wystawionego dokumentu księgowego do uzgodnienia. 
 
X. WARUNKI ZMIANY UMOWY: 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania 
umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy 
(np. zmiana terminu targów przez organizatora). 
3. Dopuszcza się rozwiązanie umowy w przypadku rezygnacji Zamawiającego z udziału w targach lub 
działania siły wyższej. 
 
XI. WARUNKI ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.  
 
XII. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM 
Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest Monika Stojecka, 
projekt@royxpro.com, tel.  698 114 108 
 
 
XIII. UWAGI KOŃCOWE 

1. Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy kwoty przed-

stawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie Projektu, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni z 

postępowania. Na wypadek takiej sytuacji Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia do-

datkowych kryteriów oceny. 

2. Ostateczny wybór Wykonawców, z którymi zostaną podpisanie umowy, nastąpi po zakończe-

niu ewentualnych negocjacji.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia Rozeznania rynkowego 

bez podania przyczyny.  

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, je-

żeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako jedna z najkorzystniejszych, uchyli się od 

zawarcia umowy dot. realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia 

5. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni 

to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają 

zachowania formy pisemnej. 



 

 

 

 

 

6. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im 

żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego. 

7. Zamawiający może zwrócić się pisemnie projekt@royxpro.com do Wykonawcy o wyjaśnienie 

treści oferty lub dokumentów wymaganych od Wykonawcy. 

 
ZAŁĄCZNIKI: 
Załącznik 1 - Formularz ofertowy, 
Załącznik 2 - Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych  
z Zamawiającym, 
Załącznik 3 - Oświadczenie o posiadaniu niezbędnych uprawnień do wykonania przedmiotowego 
zamówienia oraz potencjału ekonomicznego i technicznego. 
 
 
                                                                                                 Zatwierdzamy i zapraszamy do składania ofert. 
                                                                               
 

                                                                                       …………………………………………………….. 
                                                                                                          Data / Podpis / Pieczęć firmowa 
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Załącznik 1 do Rozeznania rynkowego 
 
………………………………………...                                                       Miejscowość ……………….,dnia…………….roku 

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

………………………………………...   

………………………………………...   

(nazwa, adres, kontakt Oferenta) 

ROYX PRO SP. Z O.O. 
ul. Plonów 24, 41-200 Sosnowiec 
 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na realizację noclegu dla 4 osób biorących udział w 
targach COSMOPROF BOLONIA 2019  - Włochy oraz transportu, noclegu i ubezpieczenia dla 4 osób 
biorących udział w targach Beautyworld Middle East w Dubaju w projekcie pt.: „EKSPANSJA 
EKSPORTOWA FIRMY ROYX PRO SP. Z O.O” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój; oś 
priorytetowa 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz 
internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw; poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek 
produktowych – Go to Brand, poniżej przedstawiamy swoją ofertę: 
 
OFERUJEMY/OFERUJĘ wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu 

ofertowym, za wynagrodzenie całkowite: 

 

Cena netto: …………………………………………PLN  

słownie netto: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

VAT: ……………………% 

Cena brutto: …………………………………………PLN  

słownie brutto: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

w tym: 

• targi COSMOPROF BOLONIA 2019  - Włochy 

 

Lp. Nazwa usługi kwota netto 
całości usługi 

VAT (%) kwota brutto 
całości usługi 

1. Nocleg dla 4 osób wraz z śniadaniem 
   



 

 

 

 

 

• targi Beautyworld Middle East w Dubaju 2019 

 

Oświadczamy, że: 

a. zapoznałem(liśmy) się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń, 

b. uzyskałem(liśmy) wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia 

niniejszej oferty, 

c. zobowiązuję(jemy) się do świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia w terminie 

wskazanym w zapytaniu ofertowym, 

d. zobowiązuję(emy) się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej  

z niniejszą ofertą na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i ofercie w miejscu  

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

e. wskazany koszt w formularzu ofertowym zawiera wszystkie koszty związane z realizacją Zamó-
wienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
 

Wraz z ofertą składam(y) następujące oświadczenia i dokumenty: 

Załączniki: 

1)………………………………………………………………………………………………………. 

2)……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
 
 

Lp. Nazwa usługi kwota 
netto 

całości 
usługi 

VAT (%) kwota brutto 
całości usługi 

1. 

Transport lotniczy dla 4 osób 
(koszt biletów lotniczych w obie strony wraz z 
bagażem podręcznym i rejestrowym dla każdej 
osoby) 

   

2. Transport lokalny dla 4 osób 
(transfer: Lotnisko – Hotel; Hotel – Lotnisko) 

   

3. Nocleg dla 4 osób wraz z śniadaniem w hotelu 3 
* 

   

4. Ubezpieczenie NNW i KL dla 4 osób.    

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA    

  Podpis Wykonawcy/Podpis osoby 

upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 



 

 

 

 

 

Załącznik 2 do Rozeznania rynkowego 
 
 

 
………………………………………...                                                       Miejscowość ……………….,dnia…………….roku 

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

………………………………………...   

………………………………………...   

(nazwa, adres, kontakt Oferenta) 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym  

 
dot. Rozeznania rynkowego z dnia 25.02.2019r. na realizację noclegu dla 4 osób biorących udział w 
targach COSMOPROF BOLONIA 2019  - Włochy oraz transportu, noclegu i ubezpieczenia dla 4 osób 
biorących udział w targach Beautyworld Middle East w Dubaju w projekcie pt.: „EKSPANSJA 
EKSPORTOWA FIRMY ROYX PRO SP. Z O.O” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój; oś 
priorytetowa 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz 
internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw; poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek 
produktowych – Go to Brand 
 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że jestem/nie jestem*) powiązany/a z ROYX PRO Sp. z o.o. w 

Sosnowcu, osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie 

się: 

• uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

• posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,  

• pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

• pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wąt-

pliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie 

w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokre-

wieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobie-

nia, opieki lub kurateli.  

 

 

 

 
*) niepotrzebne skreślić 
 

  Podpis Wykonawcy/Podpis osoby 

upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 



 

 

 

 

 

Załącznik 3 do Rozeznania rynkowego 
  

………………………………………...                                                       Miejscowość ……………….,dnia…………….roku 

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

………………………………………...   

………………………………………...   

(nazwa, adres, kontakt Oferenta) 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
o posiadaniu niezbędnych uprawnień do wykonania przedmiotowego zamówienia  

oraz potencjału ekonomicznego i technicznego 

 
dot. Rozeznania rynkowego z dnia 25.02.2019r. na realizację noclegu dla 4 osób biorących udział w 
targach COSMOPROF BOLONIA 2019  - Włochy oraz transportu, noclegu i ubezpieczenia dla 4 osób 
biorących udział w targach Beautyworld Middle East w Dubaju w projekcie pt.: „EKSPANSJA 
EKSPORTOWA FIRMY ROYX PRO SP. Z O.O” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój; oś 
priorytetowa 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz 
internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw; poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek 
produktowych – Go to Brand 
 
Oświadczam/y, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym, a w 
szczególności: 

a. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

b. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

c. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
d. nie jesteśmy podmiotem wobec którego wszczęto postępowanie upadłościowe ani jego 

upadłość nie jest ogłoszona, nie jesteśmy poddani procesowi likwidacyjnemu, a sprawy 
podmiotu nie są objęte zarządzeniem komisarycznym lub sądowym. 

e. nie zalegamy z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne. 

f. urzędujący członkowie organów/wspólnicy Oferenta nie zostali prawomocnie skazani za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 

 
Na każde żądanie Zamawiającego dostarczę/my niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające 
prawdziwość każdego z powyższych oświadczeń. 
 
 

 Podpis Wykonawcy/Podpis osoby 

upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 



 

 

 

 

 

 


