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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 IPMU DOII
na kompleksow4 organizacjg wyiazdu na mobilno6d dw6ch grup po 17 uczni6w i po 3

opiekun6w (l4cznie 34 uczni6w i 6 opiekun6w) w zekresie zapewnienia transportu

Siennica - Iotnisko Warszawa lub Modlin, transportu lotniczego Warszawa lub Modlin

- Porto (Portugalia), transfer z lotniska w Porto do miejsca zakwaterowrnia Barcelos,

transf'er lokalny, transfer z miejsca zakwaterowania na lotnisko w Porto' transport

lotnicry Porlo (Portugalia) - warszawt lub Modlin, transportu warszawa lub Modlin -
$iennica, wyirywienia, nocleg6w oraz ubezpieczenia uczestnik6w.

1

INX'ORMACJE OG6LNE:

Zam6wienie jest wsp6tfinansowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Rozw6j projekt,,Ponadnarodowa mobilno$d uczni6f'.pt.,,PoCLILujmy".
Gl6wnym celem projektu jest wzrost i rozw6j kompetencji kluczowych 34 uczni6w

i uczennic ksztalc4cych sig w Zespole Szk6l im. H. i K. Gnoiriskich w Siennicy

w obrgbie kompetencji kluczowych w obszarze wielojgryczno$ci, cfrowym' osobistym,

spolecznym i w zakresie uczenia siQ, przedsigbiorczoSci oraz w zakresie $wiadomo$si

i ekspresji kulturalnej.

PRZEDMIOT ZAMoWIENIA

Przedmiotem zam6wienia jest kompleksowa organizaoja mobilnoSci (podr6zy i pobytu)

2 grup po 17 ucznidw i po 3 opiekun6w (l4cznie 34 uozni6w i 6 opiekun6w) w Barcelos

w Portugalii,

OPIS PRZEDMIOTU ZAMoWIENIA

Zam6wienie dotyczy zorganizowania dla 34 uczni6w i 6 opiekun6w os6b bior4cych

udzial w projekcie (2 grup po 17 uczni6w i po 3 opiekun6w) transportu

migdzynmodowego lotniczego, wy21'wienia, nocleg6w, transportu lokalnego w Podugalii

i ubezpieczenia os6b uczestnicz4cych w mobilno$ci w terminach:

I grupa: 5 czerwca20?h. - 12 czewca20?h'
II grupa: 12 czerwca 2Q2h, - 19 ozerwca2\2b.
UIIGA: ostateczne terminy mohilnoSci poszczegdlnych grup Eostanq podane co

najmnieJ na 2 tygodnic przed planowanq organiwciq mobilnoicl tuykonawca wlugi
wpewnit jej vykananic zgodnie z wsodani postgpowanla i obostrzenlami

t.
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sanilamyml obowlqzujqcyml w okrcsie realizacji ustrugi Mobilnold hafuIej grupy

obeJmuje 7 dni w tym 2 dni podrdiy i 5 dni pobytu w mlejscu mohilnolcL
2. W sktrad przedmiotu zam6wienia wchodzi w szczegdlno$ci:

a) Zapewnienie transportu samochodowego kaLdej z 2 grup uczni6w po 17 os6b i po 3
opiekun6w na grupg l4cznie 6 opiektur6w (razem 34 os6b). Transportu na trasie

Siennica - lotnisko krajowe, lotnisko krajowe - Siennica. Transport musi zapewniai
przew6z indywidualnego bagaZu uczestnik6w,

b) Zapewnienie transportu lotniczego wylot i przylotu na trasie lotnisko z Polski
(Warszawa lub Modlin) do Porto w Portugalii

D Rezerwacja i oplacenie bilet6w lotniczych z baga2em pod poklad dla

uczestnik6l podr62y.

F Zapewnienie najkr6tszego czasu przelotu.

ustalonyoh terminach rozpoczgcie mobilnoCci zgodnie z pkt. 1.

c) Zapewnienie zakwaterowania uczestnik6w mobilno$ci w Barcelos (Portugalia)

F Rezerwacja i oplacenie 6 nocleg6w dla 34 uczni6w i 6. opiekun6w - t1cznie

240 nocleg6w w hotelu lub hostelu o standardzie odpowiadaj4cym

3 gwiazdkom dla danego kraju. (2 grupy po 17 uczni6w i po 3 opiekun6w)
F Wszascy uczestnicy mobilnodci wiruri byd zakwaterowani w tym samym

miojscu, przez caty okres trwania mobilno$ci,
) Pokoje maksymalnie 4 osobowe dla ucznidw i 2 osobowe dla opiekun6w

z dwoma oddzielnymi l62kami.
F Dla grup wielolciowych zapewnienie oddzielnych pokoi zenskich i mgskich.

d) Zapewnienie wy2ywienia w czasie trwania mobilnoSci d1a l4cznie 40 os6b przez 7 dni:
- l4czne 280 osobodni:

) Sniadanie klasy kontynentalnej skladaj4ce sig z minimum tost6Wpiec4nvo,
d2emu, jajecznicy, masla, kielbasek na gor4co, nabialu kawy/herbaty oraz

. soku,

D Obiad w zestawie: ^rpa minimum 0,31, danie gl6wne

ziemianki/kasza/ryi:/makaron, porcja migsa, sur6wka, deser,

riap6jlkawa/herbata do wyboru.
F kolacja analogicznie jak Sniadanie.

e) Zapewnienie ubezpieczenia uczestnik6w w zakesie:
F NW od dnia wyjazdu do dnia powrofir - zakes ochrony minimum 40|ys, zJ,,

ts Zdrowotnego zakres ochrony minimum 400 tys. zl, i OC zakres ochrony
minimum 40 tys. zt od przekroczenia wyjazdowego granicy do przefuoczenia
powrotnego granicy w t)'rn zakres ubezpieczenia musi obejmowa6 ryzyko
zachorowania i koniecano$d leczenia COVID.

I Zapewnienie transportu lokalnego w Portugalii dla 2 grup po 20 os6b Vzez 7 dni
(tqcznie 40 os6b). Przewidywana iloSd kilometr6w transportu lokalnego 450 km.
Zapewnienie transpodu lokalnego powinno obejmowad codzienny hansport

w ramach limitu kilomefi6w.
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g) Zapewnienie na czas pobl'tu grupy rezydenta ze shony uslugodawcy ze znajomodci4
jgzyka polskiego, portugalskiego i angielskiego.

h) Zapewnienie sfinansowania test6w na COVID-l9 wymaganych przy przeltaczarnu
granic Polski i Portugalii w przypadku obowiqzywania wymogu.

Wykonawca jest zobowiqzany do konsultowania z zamawiaj4cym orcz otrrymania zgody

co do szczeg6l6w wykonania zam6wienia, w tym:
D Tras przejazd6w oraz sposob6w organizacji przqazdu,
F Planowanych miejsc zakwaterowania,

F Planowanego sposobu realizacji transportu lokalnego,
F Planowanego menu i lokalu gastronomicznego.

Rodiczenie za uslugg odbgdzie sig fakturq po zrealizowaniu uslugi. Podstaw4 do

wystawienia fakhry bgdzie protok6l zdawczo-odbiorczy potwierdzajqoy prawidlowe

wykonanie uslugi podpisany przez WykonawcE i Zamawiaj1cego wraz a przedloilonq
przez Wykonawcg informacj4 o oplaceniu wszyslkich koszt6w zwiqzanych z uslug4.

Kod CPV i nazwa:

63500000-4 - Uslugi biur podr6zy, podmiot6w turystycznych i pomocy turystycznej
55110000-4 - Hotelarskie ustugi noclegowe

66512100-3 - Uslugi ubezpieczenia od nastEpstw nieszczgdliwych wypadk6w

MIE.ISCE I TERMIN SKLADANIA OX'ERT

1. OfertE naleZy przeslai w formie pisemnej na adres Zamawiaj4cego:

Zesp6l Szk6I im. H. i K. Gnoiiskich w Siennicyn ul Mirlska 380 0$332 Sieunica
lub w formie elektronicznej na adres e-mail: proje @zssiennica.pl zawierajqce scany

oryginalnych dokument6w prawidlowo wypelnionyoh. Oferent ma obowi4zek dostarozyd

oryginalne dokumenty przeslane w formie elektronicznej na 24danie zamawiaj4cego.
W gtule wiadomoSci e-mail niezbgdne jest wskazanie numeru zapttuia ofertowego:
2{PNMJ2A?1

2. Ofarty wypelnione na formularzu ofertowym (stanowlqcym zalqcznik nr 1)
naleiy zlotyd do dnia 30 liwietnia 2021 r. do godziny 10:00 * decyduje data i
godzina wplpvu do zamawiaj4cego nie zaleZnie od formy zlo2enia oferty.

3. Oferty zloilone po terminie nie bgd4 rozpatrywane,

4. Oferent moZe przed uplywem terminu skladania ofert zmienid lub wycofad swoj4
ofedg,

5. W toku badania i oceny ofed Zanaviaj4cy moLe 24dal od oferent6w wyja5nieri
dotycz4cych tre$ci zloZonych ofert.

6, Zanawajqoy nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

5.
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v WARUNKI UDZIAI,U W POST4POWANIU oraz OPIS
PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna zostad zlo2ona na formularzu ofertow]'rn i zawierad co najmniej:

- Nazwg i adros oferenta,

- Datg sporz4dzenia,

- Termin wa2no$ci oferty min. 30 dni od dnia zloZenia.

- Ceng brutto w PLN
W postgpowaniu mogq hl.a6 tdzial wyl4cznie Wykonawcy, kt6rzy posiadaj4 wiedzg

i zaplecze techniczne niezb$dne do naleZytego wykonania przedmiotu zam6wienia..

Wykonawca powinien dysponowad odpowiednimi osobami zdolnymi do prawidlowego

wykonania zam6wienia.

Z- postgpowania o udzielenie zan6wienia wykluczeniu podlegaj4 Oferenci, kt6rzy
s4 powiqzani osobowo lub kapitalowo z Zamawiaj4cym. Przez powiqzania kapitalowe
lub osobowe rozumie sig wzajemne powi4zania mipdzy Zmrariaj4cym lub osobami

wykonujqcymi w imieniu Zamawiaj4cego czynnofci ztatiqzane z przeprowadzeniem

procedury wyboru wykonawcy a Wykonawc4, polegajqce na:

1) uczestniczeniu w sp6lce jako wsp6lnik sp6lki cryilnej lub sp6lki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej l0% u'dziatfw lub akcji, o ile nizszy pr6g nie wpika
z przepis6w prawa lub nie zostatr okeSlony przez IZ PO,

3) pelnieniu funkcji czlonka organu nadzotczego lub zarzqdzajqpego, prokurenta,

pelnomocnika,

4) pozostawaniu w zwiqzku malZerlskim, w stosunku pokrewiefstwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieristwa drugiego stopnia lub powinowactwa

drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobieniq opieki lub
kurateli.

5. Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert czgdciowych oraz warianlowych.
6. Zwnawaj4cy nie przewiduje udzielenia zam6wieri uzupelniaj4cych.

7. Oferent ponosi wszelkie koszty zwi4zane z opracowaniem i zlo2eniem oferty niezalehrie
od wyniku postgpowania.

8. Warto66 oferty powinna uwzglgdnia6 wszelkie koszty zwiqzane z rcalizaqq przedmiotu

zam6wienia. Ewentualne ryzyko zwiqzane z zmian4 terminu realizacji mobilno6ci oraz

zmianq liczebnodci grupy ponosi wykonawca i powinien uwzglgdnid to w cenie oferty.
9, Kuzdy Wykonawca mohe zloiryl tylko jedn4 ofertq i zaproponowad tylko jedn4 cene

calkowit4 brutto wyra2on4 w zlotych polskich, z dokladno$ciq do dw6ch miejsc po

przecinku. Nie dopuszcza si$ wariantowodci cen, Wszelkie upusty, rabaty, winny by6 od
razu ujgte w obliczaniu ceny tak, aby wyliczona cena za realizacjq przedmiotu

zam6wienia byla cen4 ostatecznq.

10. Oferta winna byd zgodna z opisem przedmiotu zam6wienia.

11. Nie udziela sig zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyja$niefr czy odpowiedzi
na kierowane do Zamawiaj4cego zapytaia w sprawach wymagaj4cych zachowania
pisemnoSci postgpowania.
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12. Oferta powinna zawierat:
a) wypehriony, podpisany przez osobg uprawnion4 do reprezentowania Oferental

oraz opieczgtowany pieczgci4 firmowq Formularz ofertowy stanowi4cy ral1cmik
rr I do Zapltana ofertowego

b) o6wiadczenie o braku powi4zaf osobowych i kapitalowych z Zarnawiaj4cym,
kt6rego wz6r stanowi Zal4czntk nr 2 do Zapytania ofertowego,

c) dokumenty potwierdzajqce dodwiadczenie wskazane w pkt. V,2
d) wydruk z Centalnej Ewidencji Organizator6w Turystyki i Prz.edsigbiorc6w

Ulatwiajqcych Nablr;vanie Powi4zanych Usfug Turystycznych lub r6wnowa2ny
dla oferent6w z innego kaju UE niz Polska oraz o5wiadczenie o speinieniu
wymog6w Swiadczenia uslug turystycznych w swoim kaju.

Oferty nie spelniaj4ce warunk6w dopuszczaj4cych do udzialu w postgpowaniu"

podlegaj4ce wykluczeniu oraz oferly zlozone po terminie nie bgd4 podlegad rozpahzeniu.

W razie potrzeby Zamaviaj4cy zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu

uzupelnienia lub wyja3nienia zlozonej oferty.
g) Ocena spelnienia kryteri6w dostgpowych okreSlonych w niniej szym postgpowaniu

dokonana zostanie zgodnre z zasade spelnia / nie spelnia, w opmciu o informacje
zawarte w ofercie oraz dbkumentacji zlo2onej wraz z ofert4.

VI KRYTERIA OCEIYY OT'ERT

1. Zamawiaj4cy oceni i porowna te oferty, kt6re zostaly uzrrane za zgodoe z zapisami

zapytania ofertowego i byly dopuszczone do rozpatrywani a ptzez Zamawiaj4cego (Olbrenl
nie zostal wykluczony, a oferta nie zostala odrzucona),

2. Oferty dopuszczone do udzialu w postgpowaniu b9d4 podlegad dalszej ocenie zgodnie z
ponizszych kryteriach:

. F cena

Oferent, kt6ry zaoferowal najnitsza ceng brutto otraTmuje 100 pkt.

Dla pozostalych oferent6w punktacj a za ceng obliczana bgdzie wg wzoru:

najni2sza oferowana cena netto czy brutto
x 100 pkt

cena brutto w ofercie badanej

3. Za ofertE najkorzystniejsz4 zostanie uznana ofefia, kt6ra otrzyma najwyzsz4 liczbg
punkt6w olaedlon4 w oparciu o wyZej wymienione kryterium.

I Osobg ( z aastrzeieniem zapis6w o reprezentacji lqczrej, jezeli dotyczy), ktfta zgodnie z aktem rejeshacyjnym,
wynaganiami ustawowymi oraz odpowiednimi przepisami jest uprawniona do repr€zentowania Oferenta w
obrocie gospodarczym.
Pracolvnika Oferenta, kt6ry jest umocowany w ramach wykonywanych obowi4zk6w do sKadania ofert Ofetta
winna byd opatrzoua pieczgci4 funkcyjnq lub rvl.rnieniad imig i nazwisfto takiej osoby oraz stanowisko.
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VII WARUNKIZMIAIYYUMOWY

I

J.

Zarnawiajqay dopuszcza zmiang umowy w postaoi aneksu, w przypadku gdy:

a) Zmianie ulegl termin realizacji przedmiotu zam6wienia
b)Zmiana umowy jest nastgpstwem wprowadzania zmian w przepisach prawnych

maj 4cyoh wpllv na rcalizanj g pr zedmiotu zarn6wienia,

c) Zmiana umowy nie moZe dotyczyd ustalonego wynagrodzenja za uslugg.

Zamawiajqcy dodatkowo dopuszcza nieistotne zmiany umowy, kt6re mog4 mied na celu
w szczeg6lno5ci usunigcie oczywistych omylek pisankich, lub bl9d6w redakcyjnych i s4

rozumiane jako zmiany, kt6re w t'ypadku tprowadzenia na etapie postgpowania

ofertowego nie *plynglyby ani na wynik tego postQpowania, ani na kr4g podmiot6w

mo g4cych zlo|y 6 of ertq.

Nadto zmiana umowy mot€ nastqpid takze, gdy ze strony Instytucji Finansuj4cej lub
Zatz4dzaj4cel lub teZ Podrednicz4cej pojawi sig potrzeba zmiany termin6w lub zakresu

realizopanego projektu i miqzlana z tym konieczno$d zmiany sposobu, zakresu b4d2

termin6w wykonania zam6wienia przez Wykonawcg, lub taka potrzeba wyniknie za strony

Zwnawiaj4cego, kt6ry uzyska na to zgodg Instyhrcji Finansujqcej h$ Zatzqdzajqcej lub te2

Pofrednicz4cej.

VTI POSTANOWIENIAKOfrCOWE

l. W uzasadnionych przypadkach zamawiaj4cy moZe przed uplywem tenninu skladania ofert
zrnienid tredC Zapyiana ofertowego. Dokonan4 zmianq Zamawiaj4cy opublikuje wdwczas
w Zapytan:lt Ofertow)ryn zarieszczonp na stronie intemetowej zamawiajqcego. W razie

koniecanoSci Zarnawalqcy wydlu2y termin skladania ofert z uwagi na zakres

wprowadzonych zmian.

W sp.rawach nieuregulowanych stosuje siq przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku -
Kodeks Cywilny, a takle postanowienia obowi4zujqcych Wytycznych w zakresie
kwalifikowalnoSci podatk6w.

Zanwiajqcy zaslxzega sobie prawo do uniewa2nienia niniejszego postepowania bez

podania uzasadnienia lub do jego zakoiczeniabez wyboru oferty.
Zamawiaj4ay zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty zawieraj4cej ra2Eco nisk4 ceng

lub koszt w stosunku do przedmiotu zam6wieni4 jeSli po wezwaniu do udzielenia
wyja6nief, w tym zloZenia dowod6w, dotycz4cych wyliczenia ceny lub kosztu,

Wykonawca nie udzielil wyjainief lub je2eli dokonana ocena wyja$nieri
zlo2onym\ dowodami potwierdz4 2e oferta zavtiera raZ4co nisk4 ceng lub
stosunku do przedmiotu zam6wienia.

5. W wypadku tdznicy w samei tredci zapytmia lub migdzy tredci1 Zapytmia opublikowan4
w Bazie Konkurencyjno6ci, a tredci4 zawattq w pliku stanowi4cym zat4czntk do tego

Zapfiania, lub opublikowanq w inny spos6b, stosuje sig treSd korzystniejsz4 dla
Wykonawc6w, a w razie gdy s4 one r6wnie korzystne, pierwszefstwo ma treCC

3.

A

wtaz ze

koszt w
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korzystniejsza dla Zamatialqcegon a gdy wczeSniejsze reguly nie znajduj4 zastosowania,
pierwszerlstwo ma he5d opublikowana bezpo6rednio w Bazie Konkurencyjnodci.

6. Je|eli Oferent, kt6rego oferta zostala wybrana, uchyli sig od zawarcia umowy,
Zamawiaj4cy mo2e wybraC ofertg n4jkorzystniejsz4 spo$r6d pozostalych ofert bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.

Zalqcznik nr I Formularz ofertowy
Zal4cmik w 2 O6wiadczenie o braku powiqzan kapitalowyoh lub osobowych
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tr'ormularu Oferty

Nazwa Wykonawcy:

Unia Europejska
Eur !Drjrki tundu, 9Dolecz0]

Zalqcznik nr I do Zapytarria ofertowego

nr2tPMUl202l

Zamawiajqcy:
Zesp6l Szk6l im. tI. i K. Gnoirfiskich

Ul. Mirflska 38

05-332 Siennica

Adres:

Telelbn, e-mail:

\TTD'

REGON

W odpowiedzi na zapltanie ofertowe m 2/PMU/2021 skladam nastqpujqcq ofertg:

Cena oferty netto:

Warto(6 VAT:

Cena ofertv brutto:

Termin waino5ci oferty:

Warunki platnofci:
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Oferowana cena slownie @LN)

Wykaz wyjazddw grupowych do Portugalil z analogicznym zakresem uslug
zrealizowonych pnez wykonawca potwierdzaj4ce do5wiadczenie w okresie ostatnich 3
lat kalendarzowych.
Kr6tki opis uslugi (data miejsce, wielko66 $upy, zakres usfugi,
wskazanie odbiorcy usluei)

Nazwa dokumenfu - nr
zalaczntka

W imieniu Oferenta o$wiadczam, 2e przygotowana oferta spehria wszystkie wymagania
wyszczeg6lnione w niniejszym zapytaniu ofertowym.

W imieniu Oferenta oSwiadczam, te zapoztnli{my sig z informacjami i warunkami zawartymi
w niniejszym zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich zastrzezelA oraz zdobyliSmy

konieczne informacje potrzebne do wlaiciwego wykonania zam6wienia.

W imieniu Oferenta oSwiadczam, 2e calkowity koszt zam6wienia zostal oszacowany z

uwzglgdnieniem wszystkich u5'rnagan oraz element6w skladowych opisu przedmiotu

zam6wienia, a w senie Oferty zawarte s4 wszelkie olaty po$rednie i koszty z*i4zarc z
wykonaniem zam6wienia w przypadku wyboru naszej Oferty.

Fzeczpospollta

Zakwaterowanie i opieka

rezydenta

Ubezpieczenie NW, Zdrowotne i

est COVID-l9
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W imieniu Oferenta o$wiadczam, 2e uwzglgdniono w cenie oferty ewentualne ryzyko
z'v/:qane z zmian4 terminu realizacji mobilno6ci oraz zmian4 liczebno$ci grupy oraz wszelkie
inne ryzyka zwi4zane z wykonaniem uslugi w tym z sltuacjq pandemiczn4.

W imieniu Oferenla o6wiadczam, 2e przlpadku wyboru naszej oferty zobowi4zujemy sig

wykonad zam6wienie w oferowanej kwocie niezalefnie od wyst4pienia nieprzewidzianych
okoliczno6ci zwigkszaj 4cych koszty uslugi.

W imieniu Oferenta o$wiadczam, 2e podmiot kt6ry reprezentujg rue jest w stanie upadlo5ci i
posiada zdolno66 finansow4 do realizacji zam6wienia.

W irnisoiu Oferenta oSwiadczam,2e niniejsza oferta stanowi tajemnic9 przedsigbiorstwa w
rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwe.i konkurencji (ustawa z dnia 16 kwietnia 1993

r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. z 2017 r, poz.1132).

Wraz z Formularzem oferty skladam:

a) O$wiadczenie o braku powiqzan

b) Dokumenty potwierdzaj4ce doiwiadczenie w realizacji wyjazd6w grupowych do
Portugalii z enralogicznym zakresem uslug

c) wydruk z Centralnej Ewidencji Organizatordw Turystyki i Przedsigbiorc6w
Ulatwiaj4cych Nabywanie Powiqzanych Uslug Turystycznych lub r6wnowa2ny dla
oferent6w z innego kraju UE niZ Polska.

miejscowoSd i data cz)'telny podpis osoby upowa,nionej i pieczgd



Zlqczniknr 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEOO 2/PMU12021

(pieczg6 frmowa Wykonawcy)

. oswIADczENIE O BRAKU POWL{ZANIA OSOBOWO
LUB KAPITAI,OW O Z ZAM AWIAJ.{CYM

Ja nizej podpisany/a
dzialaj4c w imieniu i na ruecz:,,,,,, .....,,.(nsz!vo wykonawcy)

o3wiadczam,, i2 nie jestem powi4zany z ZespoNem Szk6l im. H. i. K. Gnoiriskich w Siennicy
lub osobami upowainionymi do zaci4gania zobowiqzair w imieniu ZS w Siennicy lub
osobami wykonuj4cymi w imieniu ZS w Siennicy czynnoSci zwi4zane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitalowo, w
szczeg6lnof ci poprzez:
l) uczestniczeniu w sp6lce jako wsp6lnik sp6lki cpvilnej lub sp6lki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej I0 o/ondzial6w lub akcji;
3) pelnieniu flrnkcji czlonka organu nadzorczego 1ub zav4dzaj4cego, prokurenta,
pelnomocnika;
4) pozostawaniu w ntiqzkltr milZeriskim, w stosunku pokewierlstwd lub powinowactwa
w linii prostej, pokewieristwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

.dnia.
(c4telny podpis Wykonawcy)


