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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

USŁUGI CATERINGOWE podczas realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych 
 
Termin składania ofert:  23.03.2018. 
Miejsce i sposób składania:  
Ofertę  wraz  z  wymaganymi  dokumentami  należy dostarczyć do dnia 23.03.2018 r.  do  godz.  19.00 
na adres e-mail: iwona.godniak@bsmart.com.pl na Formularzu Oferty stanowiącym załącznik nr 1 do 
Zapytania ofertowego wraz z wymaganymi dokumentami, w pliku jpg lub pdf. 
Oferty  dostarczone  po  upływie  terminu  składania  ofert  nie  będą rozpatrywane (decyduje data i 
godzina wpływu do Zamawiającego).   
Przed  upływem  terminu  składania  ofert  wykonawca może  wprowadzić  zmiany  do złożonej oferty 
lub wycofać ofertę. Oświadczenie o zmianie albo o wycofaniu oferty winno  być  doręczone  
Zamawiającemu  przed  upływem  terminu  składania  ofert. Wykonawca nie może wycofać oferty i 
wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.  
 
Ares e-mail: iwona.godniak@bsmart.com.pl 
 
Osoba do kontaktu: Iwona Godniak, tel. 533 210 340 
 
Skrócony opis: Przedmiotem  zamówienia  jest  usługa cateringowa, w skład której wchodzi 
dostarczenie dań obiadowych (zupa i drugie danie) dla uczestników kwalifikacyjnych kursów 
zawodowych 
 
Kategoria: usługi 
 
Podkategoria: usługi cateringowe 
 
Miejsce realizacji zamówienia: Szczecin.  
 
Cele zamówienia: 
W  związku  z  realizacją projektu pn.  „Programista, administrator, grafik komputerowy - kwalifikacje 
przyszłości!”, nr projektu RPZP.08.06.00-32-K118/17, współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa RPZP.08.00.00 Edukacja 
RPZP.08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów 
uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób  dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych 
formach kształcenia zawodowego, numer umowy:  RPZP.08.06.00-32-K118/17-00 Wnioskodawca 
projektu BSMART. SP. Z O.O. zaprasza do złożenia oferty na dostarczenie dań obiadowych (zupa i 
drugie danie) dla uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych.   
 
 
Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem  zamówienia  jest  dostarczenie dań obiadowych (zupa i drugie danie) dla uczestników 
kwalifikacyjnych kursów zawodowych.  
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W  ramach  zadania  3: Kurs „Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych – kwalifikacja 
A.25” dania obiadowe dla 33 uczestników (podzielonych na 2 grupy), dostarczane zgodnie z 
terminarzem stanowiącym zał. nr 2 do Zapytania ofertowego, przy czym: 
Dla 29 uczestników każde danie składa się z : 
- zupy (min 300 ml/osobę) 
- danie główne (min. 350 g/osobę, w proporcjach 150 g mięsa, 150 g dodatków skrobiowych, 50 g 
warzyw) 
Dla 3 uczestników każde danie składa się z : 
- zupy (min 300 ml/osobę) - dieta wegetariańska 
- danie główne (min. 350 g/osobę) - dieta wegetariańska 
Dla 1 uczestnika każde danie składa się z : 
- zupy (min 300 ml/osobę) – dieta bez nabiału i produktów mącznych 
- danie główne (min. 350 g/osobę, w proporcjach 150 g mięsa, 150 g dodatków skrobiowych, 50 g 
warzyw) - dieta bez nabiału i produktów mącznych 
 
Zamawiający informuje, iż w umowie dotyczącej realizacji usługi cateringowej zastrzeże możliwość 
zmiany ilości dań obiadowych każdorazowo najpóźniej na jeden dzień przed dniem dostawy usługi 
cateringowej. 
 
W ramach zamówienia Oferent zobowiązany jest do: 

• Przygotowania i dostarczenia posiłków w terminie i miejscu, w którym będzie odbywało się 
spotkanie, zgodnie z terminarzem stanowiącym zał. 2 nr do Zapytania ofertowego o godzinie 
wskazanej przez Zamawiającego w umowie. 

• Dostarczenia ciepłych dań obiadowych (temperatura 65-75 stopni Celsjusza), w szczelnie 
zamkniętych, nieuszkodzonych jednorazowych pojemnikach, posiadających atest PZH.  

• Wraz z gorącym posiłkiem dla każdego z uczestników dostarczone powinny być ponadto 
serwetki jednorazowe oraz czyste sztućce (widelec, nóż, łyżka) 

• Rozłożenia posiłków na stolikach, po spożyciu posiłku przez uczestników kursu posprzątania 
pojemników i stołów oraz wywiezienia pojemników po obiadach 

• Stosowania się do zapisów prawnych dotyczących przechowywania i przygotowywania 
artykułów spożywczych (m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i 
żywienia Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, ze zm.). 

• Świadczenia usług wyłącznie przy użyciu wysokiej jakości produktów spełniających normy 
jakości produktów spożywczych. 

 
Zamawiający  nie dopuszcza  możliwości  składania  ofert  częściowych.  
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  
Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  terminu  realizacji  umowy  jak  i  zmiany  
harmonogramu  realizacji  usług.  Nowe  terminy  będą  ustalane  w konsultacji z wybranym 
Wykonawcą/Wykonawcami.   
Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  bezkosztowego  odwołania  lub  zmiany terminu,  
lokalizacji  i  formy  realizacji  kursów w  terminie  do  7  dni  przed rozpoczęciem danego kursu 
zgodnie z ustalonym harmonogramem.  
 Zamawiający informuje, iż w umowie z wybranym Wykonawcą/Wykonawcami znajdą się  zapisy  
zastrzegające  Zamawiającemu  możliwość  dochodzenia  od  Wykonawcy odszkodowania na 
zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 
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Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (Kod CPV):  

➢ 55320000-9   
 
Harmonogram realizacji zamówienia: Wykonawca będzie realizował zgodnie z Harmonogramem 
stanowiącym zał. 2a  do Zapytania ofertowego. 
 
Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności: 
O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:  
a) posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  działalności  i  czynności  objętych  przedmiotem  
zamówienia,  jeżeli  ustawy  nakładają  obowiązek  posiadania  takich  uprawnień; 
b) posiadają zarejestrowaną działalności gospodarczej w obszarze gastronomii i/lub cateringu. 
Oferty niespełniające powyższych wymagań zostaną odrzucone. 
 
 
Dodatkowe warunki:  
Zamawiający zastrzega prawo do zmiany warunków postępowania/ unieważnienia postępowania bez 
podania przyczyny.  
Informację o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zamieści na stronie 
internetowej, na której zamieszczone jest Zapytanie ofertowe albo zawiadomi wykonawców, którzy 
złożyli oferty. 
Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.  
 
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:   
a) zmiany  jakichkolwiek  rozporządzeń  i  przepisów  i  innych  dokumentów,  w  tym dokumentów 
programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa   
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy,  
b) zmiany  harmonogramu  realizacji  usług   
c)  ostatecznej ilości dań obiadowych  
b) zmiany terminu płatności,  
c)  zmiany  miejsca  i  terminu  realizacji  usługi   
d) zmiany  organizacyjnej  polegającej  na  zmianie  osób,  wykonawców  i  innych podmiotów 
współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia  i doświadczenie  
nie  są  gorsze  od  tych,  jakie  posiadają  podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn 
organizacyjnych pod warunkiem, że  ww.  osoby  i podmioty  spełniają  wszystkie  wymogi  
wynikające  z  zapytania ofertowego i złożonej oferty.  
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane 
w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.  
 
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy: 
Opis żądanych przez Zamawiającego dokumentów składanych w celu potwierdzenia  spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania, że oferowane usługi spełniają wymagania 
Zamawiającego:   
a) dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia 
b)  wydruk z KRS lub CEiDG potwierdzający posiadanie zarejestrowanej działalności gospodarczej w 
obszarze gastronomii i/lub cateringu). 
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c) oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej - jeżeli Wykonawca deklaruje jego 
spełnienie - według wzoru zał. nr 3 
d) W  celu  spełnienia  warunku  braku  powiązań  osobowych  lub  kapitałowych  Wykonawcy   
z Zamawiającym składa się Oświadczenie własne wykonawcy o braku powiązań osobowych lub 
kapitałowych.  Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego. 
Wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa wyżej również w odniesieniu do Partnera Projektu 
– Danuta Langowska Centrum Edukacji Zdroje. 
e) dokument potwierdzający, iż Oferent w ciągu ostatnich 3 lat zrealizował usługę przygotowania i 
dostarczenia posiłków dla grupy min. 35 osobowej nieprzerwanie przez okres min. 12 miesięcy (np. 
referencje, kopia umowy, itp.) 
  
 
Zamówienia uzupełniające 
Zamawiający  może  udzielić  Wykonawcy  wybranemu  zgodnie  z  zasadą konkurencyjności  w  
okresie  3  lat  od  udzielenia  zamówienia  podstawowego, przewidzianych  w  zapytaniu  ofertowym  
zamówień  uzupełniających  na  usługi  polegające  na  powtórzeniu  podobnych  usług.  Zamówienie  
uzupełniające  będzie dotyczyło przedmiotu zamówienia podstawowego i polegać będzie na 
powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia podstawowego określonego w umowie Wykonawcy - 
nie więcej niż 5% zamówienia podstawowego.  
 
 
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 
Zamawiający dokona oceny ofert spełniających warunki określone w Zapytaniu ofertowym, złożonych 
przez wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, na podstawie poniżej 
przedstawionych kryteriów oceny ofert:  
1. Kryterium cena - 60% 
2. Kryterium Aspekty społeczne  - 40% 
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną 
według wzoru: 
K=KC+ KAS 
Gdzie: 
K – liczba punktów oferty cenowej, 
KC – liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium ,,Cena”, 
KAS – liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium ,,Aspekty Społeczne’’ 
 
W kryterium ,,Cena’’ (KC) – 60% 
Cmin. 
KC=-----------x60% x 100 
CO 
Gdzie: 
KC – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium ,,Cena”, 
Cmin – najniższa zaoferowana cena (brutto) za zestaw obiadowy/osobę, 
CO – cena oferty ocenianej, 
100 – współczynnik stały. 
 
W kryterium ,,Aspekty społeczne’’ (KA) – 40% 
W kryterium ,,Aspekty społeczne” Zamawiający przyzna ofercie ocenianej 40 pkt, jeśli w realizacji 
zamówienia będzie uczestniczyła min. jedna osoba posiadająca status: 
-osoby młodocianej, o której mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego 
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i/lub 
- osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i/lub 
- osoby, o której mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2011 r. poz. 225 1211 oraz z 
2015 r. poz 1220 i 167), 
Zatrudnionej na podstawie umowy o pracę 
 
 
Wykluczenia: 
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom  powiązanym 
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe Zamawiający 
rozumie 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 drugiego stopnia lub powinowactwa  
drugiego  stopnia  w linii  bocznej  lub  w  stosunku  przysposobienia,  opieki  lub  
kurateli. 
Potwierdzenie spełnienia warunku należy udokumentować stosownym oświadczeniem zgodnie z 
załącznikiem nr 4 do Zapytania ofertowego. 
 
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, za wyjątkiem przypadku wystąpienia  powiązań  osobowych  lub  
kapitałowych  skutkujących  wykluczeniem wykonawcy z udziału w postępowaniu ofertowym.  
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 

Formularz Oferty 

 

Oferta  na  usługi cateringowe w  ramach  projektu  „Programista, administrator, grafik komputerowy 
- kwalifikacje przyszłości!”, nr projektu RPZP.08.06.00-32-K118/17, współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 
RPZP.08.00.00 Edukacja RPZP.08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie 
zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób  dorosłych 
uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego,  
  

Ja niżej podpisany(a)  .............................................................................. działając w imieniu  

i na rzecz    .......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

NIP …………………………………… REGON …………………………. Nr KRS (jeżeli dotyczy) ……………………………… 

nr tel. ……………………………………………………    nr faksu ……………………………………………………..……………..  

e-mail: …………………………………………………………….. URL: http:// ………………..……………………………………………  

  

składając ofertę w postępowaniu na usługi cateringowe:  

1.  Oświadczam,  że  zapoznałem  się  z  wymaganiami  Zamawiającego  dotyczącymi  przedmiotu  

zamówienia, istotnymi  warunkami  zamówienia  oraz  akceptuję  zaproponowane  przez 

Zamawiającego sposób i terminy realizacji usług i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.  

2.  Oświadczam,  że  spełniam  wymogi  udziału  w  postępowaniu  określone  w  Zapytaniu 

ofertowym. 

3.  Oferowany  przedmiot  zamówienia  spełnia  wszystkie  wymagania  Zamawiającego  określone   

w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Zapytaniu ofertowym.  

 

OFEROWANA CENA BRUTTO ZA JEDEN ZESTAW OBIADOWY (zupa i drugie danie): 

 

………………. PLN (słownie:………………………………………………………………………………………………………… 

 

4.  Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy  

uwzględniającej  istotne  postanowienia  określone  w  Zapytaniu ofertowym,  w  miejscu  i  terminie  

wyznaczonym przez Zamawiającego.  

5.  Oświadczam, że uważam/y się za związanego/ych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu  

składania ofert.  

6.  Zobowiązuję  się  do  zachowania  w  tajemnicy  wszelkich  danych,  do  których  będziemy  mieli  

dostęp w związku z realizacją przedmiotu zamówienia  – stosowanie do obowiązujących w tym  

zakresie przepisów.  

7.  Osobą  upoważnioną  do  składania  wyjaśnień  do  złożonej  oferty  oraz  kontaktów  w  sprawie  
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realizacji  umowy  jest  p.  ………………………….…………………….,  nr  tel.  ……………………………..,  e-mail:  

…………………………………………………….…  

 

 

Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:  

1.  …………………………………  

2.  …………………………………  

3.  ………………………………… 

 

………………………, dn.  ………                        …………………………………………….…………………………………………………  
  miejscowość,                 data                             podpis osoby lub osób  uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy  
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Zał.2 do Zapytania ofertowego 

TERMINARZ 

 KURS WYKONYWANIE I REALIZACJA PROJEKTÓW MULTIMEDIALNYCH – KWALIFIKACJA A.25 GRUPA 1 – 17 osób 

24.03.2018 25.03.2018 

07.04.2018 08.04.2018 

14.04.2018 15.04.2018 

21.04.2018 22.04.2018 

05.05.2018 06.05.2018 

12.05.2018 13.05.2018 

02.06.2018 03.06.2018 

16.06.2018 17.06.2018 

23.06.2018 24.06.2018 

30.06.2018 01.07.2018 

07.07.2018 08.07.2018 

25.08.2018 26.08.2018 

01.09.2018 02.09.2018 

22.09.2018 23.09.2018 

29.09.2018 30.09.2018 

13.10.2018 14.10.2018 

20.10.2018 21.10.2018 

03.11.2018 04.11.2018 

24.11.2018 25.11.2018 

01.12.2018 02.12.2018 

08.12.2018 09.12.2018 
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TERMINARZ 

 KURS WYKONYWANIE I REALIZACJA PROJEKTÓW MULTIMEDIALNYCH – KWALIFIKACJA A.25 GRUPA 2 – 16 osób 

24.03.2018 25.03.2018 

07.04.2018 08.04.2018 

14.04.2018 15.04.2018 

21.04.2018 22.04.2018 

05.05.2018 06.05.2018 

12.05.2018 13.05.2018 

02.06.2018 03.06.2018 

16.06.2018 17.06.2018 

23.06.2018 24.06.2018 

30.06.2018 01.07.2018 

07.07.2018 08.07.2018 

25.08.2018 26.08.2018 

01.09.2018 02.09.2018 

15.09.2018 16.09.2018 

22.09.2018 23.09.2018 

29.09.2018 30.09.2018 

13.10.2018 14.10.2018 

27.10.2018 28.10.2018 

03.11.2018 04.11.2018 

17.11.2018 18.11.2018 

01.12.2018 02.12.2018 
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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

…………………………………………..    

(miejscowość, data)  

Oświadczenie o spełnianiu kryterium „Aspekty społeczne” 

Nazwa i adres Wykonawcy:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Przystępując  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  na  usługi cateringowe w  

ramach  projektu  pn.  „Programista, administrator, grafik komputerowy - kwalifikacje przyszłości!”, 

nr projektu RPZP.08.06.00-32-K118/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa RPZP.08.00.00 Edukacja RPZP.08.06.00 

Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w 

kształceniu zawodowym i osób  dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia 

zawodowego, oświadczam, że w realizacji usługi, której dotyczy Zapytanie ofertowe będzie 

uczestniczyła min. jedna osoba posiadająca status: 

-osoby młodocianej, o której mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego 

i/lub 

- osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i/lub 

- osoby, o której mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2011 r. poz. 225 1211 oraz z 

2015 r. poz 1220 i 167), 

zatrudniona w naszej firmie na podstawie umowy o pracę. 

 

  
 

….………………………………………………………… 
(pieczęć oraz podpis/-y osoby/osób uprawnionej/- 

nych) 
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Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego 

…………………………………………..    

(miejscowość, data)  

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, 

w tym również z Partnerem Projektu1 

Nazwa i adres Wykonawcy:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Przystępując  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  na  usługi cateringowe w  

ramach  projektu  pn.  „Programista, administrator, grafik komputerowy - kwalifikacje przyszłości!”, 

nr projektu RPZP.08.06.00-32-K118/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa RPZP.08.00.00 Edukacja RPZP.08.06.00 

Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w 

kształceniu zawodowym i osób  dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia 

zawodowego, oświadczam, że między Wykonawcą, którego reprezentuję / mną a Zamawiającym i 

Partnerem Projektu, lub osobami upoważnionymi do  zaciągania  zobowiązań  w  imieniu  

Zamawiającego  i  Partnera  lub  osobami wykonującymi  w  imieniu  Zamawiającego  i  Partnera  

czynności  związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a 

wykonawcą nie istnieją powiazania kapitałowe lub osobowe, 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  drugiego  stopnia  lub  powinowactwa  drugiego  stopnia  w linii bocznej lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.   
  
 

….………………………………………………………… 
(pieczęć oraz podpis/-y osoby/osób uprawnionej/- 

nych) 
         
 

                                                           
1 Partner Projektu: Danuta Langowska Centrum Edukacji Zdroje 
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