
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zapytanie ofertowe w ramach projektu 

„Zlecenie usługi opracowania innowacyjnej technologii pozyskiwania komórek macierzystych z 
tkanki tłuszczowej” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

realizowanego przez Związek Pracodawców Dolnośląscy Pracodawcy w  partnerstwie  
z Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki S.A.   

Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa Poddziałanie 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, 
Schemat 1.2.C.b , Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje RPO WD 2014-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
19.05.2022r. 
Data upublicznienia zapytania ofertowego 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
I.1. Nazwa i adres Zamawiającego: 
STEM CELLS SPIN S.A. 
ul. Teofila Lenartowicza 6 
51-140 Wrocław 
NIP 8951944727 
 
Adres do korespondencji: 
STEM CELLS SPIN S.A. 
ul. Teofila Lenartowicza 6 
51-140 Wrocław 
E-mail: a.symber@stemcellsspin.com.pl 
 
Osoba do kontaktu:  Adam Symber 
Tel. 698 683 624 
E-mail: a.symber@stemcellsspin.com.pl 
 
I.2. Określenie kodów CPV dotyczących przedmiotu zamówienia 
CPV przedmiotu zamówienia: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz 
pokrewne usługi doradcze 

 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 
II.1. Tryb udzielenia zamówienia 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone zgodnie z prawem unijnym i krajowym m.in. w 
zakresie zapewnienia zasad przejrzystości, jawności i ochrony uczciwej  konkurencji oraz równości 
szans wykonawców na rynku ofert. 
 
II.2.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 

 Opracowanie innowacyjnej technologii pozyskiwania komórek macierzystych z tkanki 
tłuszczowej 
 

Tytuł projektu: „Zlecenie usługi opracowania innowacyjnej technologii pozyskiwania komórek 
macierzystych z tkanki tłuszczowej” 
 
II.2.2. Określenie przedmiotu zamówienia:  

 Opracowanie innowacyjnej technologii pozyskiwania komórek macierzystych z tkanki 
tłuszczowej 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. 
 
Inne postanowienia : 
Projekt współfinansowany przez Unie Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). 
 
 
 



 
 
II.2.3 Warunki 
1. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych. 
2. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej. 
3. Termin związania ofertą: 90 dni 

 
II.3. Miejsce i termin składania ofert:  
1. Termin składania ofert: 26.05.2022r. 
2. Miejsce składania ofert pisemnych: 

Ofertę należy złożyd pod adresem: 
STEM CELLS SPIN S.A. 
Teofila Lenartowicza 6 
51-140 Wrocław 
Miejsce składania ofert w formie elektronicznej:  
Oferty w wersji elektronicznej należy wysyład na adres e-mail osoby wskazanej do kontaktu.  

3. Sposób przygotowania oferty: 
a) Forma pisemna: 
Ofertę sporządzoną w języku polskim, należy umieścid w zamkniętej kopercie opisanej: 

 Nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres oferenta, „Opracowanie innowacyjnej 
technologii pozyskiwania komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej” 

b) Forma elektroniczna: 
Ofertą w formie elektronicznej jest oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
Oferta elektroniczna winna byd przygotowana tak jak oferta składana w formie pisemnej - skany 
podpisanych dokumentów należy przesład na adres mailowy Zamawiającego wskazany do 
kontaktów w sprawie procedury zamówienia. W tytule maila powinna znaleźd się informacja o 
tym, że mail zawiera ofertę na niniejsze zapytanie ofertowe. 

4. Kompletna oferta musi zawierad: 

 Formularz oferty napisany na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania 
ofertowego 

 Podpisane Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 Podpisane Oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

 Stosowne pełnomocnictwo – w przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik 

 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument 
ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zapytania 
ofertowego. 

5. Oferty należy złożyd w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty upublicznienia zapytania przez 
Zamawiającego, przy czym termin 7 dni kalendarzowych biegnie od dnia następnego po dniu 
upublicznienia zapytania ofertowego i kooczy się z upływem ostatniego dnia. 

6. Oferta na wykonanie zadao powinna zawierad co najmniej: 
a. cenę  
b. opis przedmiotu zapytania ofertowego 
c. czas realizacji 
d. oferta sporządzona w języku polskim 

7. W przypadku, gdy złożone przez Oferenta dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału 
w postępowaniu zawierają informacje w innych walutach niż określono w niniejszym zapytaniu, 
Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o 
zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o 
zamówieniu nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP Zamawiający przyjmie kurs 
przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o 
zamówieniu w na stronie internetowej Zamawiającego. 



 
 
8. Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Oferent.  
9. Oferty, jakie wpłyną po terminie, zostaną zwrócone do Oferentów bez ich oceny, jako nieważne. 
 
II.4. Tryb rozpatrzenia ofert: 
1. Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni 

roboczych od daty złożenia ofert.  
2. Zamawiający w trakcie analizy ofert może wystąpid do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub 

uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty.  
3. Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 2 dni robocze od dnia 

dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie.  
4. Po dokonaniu analizy ofert oraz rozpatrzeniu przedłożonych ofert, Zamawiający poinformuje 

mailowo Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty lub poprzez zamieszczenie na stronie 
internetowej wyniku wyboru oferenta wskazując ofertę, która została wybrana. 

 
II.5. Kryteria oceny ofert:  

1. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądad udzielenia przez 
Oferenta wyjaśnieo treści złożonych przez niego ofert.  

2. Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, według następujących 
kryteriów: 
 
a) Cena – Ceny ofert brutto (waga 100 %) będą obliczone zgodnie z poniższym wzorem. 

                                                    Cn 
                                    C = ------------------- x 100% 
                                                    Co 

gdzie: 
C – oznacza ilośd punktów uzyskanych w kryterium „cena oferty brutto” (z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku) 
Cn – oznacza łączną cenę brutto najtaoszej z ofert. 
Co – oznacza łączną cenę brutto ocenianej oferty.  

 
II.6. Warunki udziału w postępowaniu  
Wykonawcą usługi może byd wyłącznie jednostka naukowa rozumiana jako organizacja prowadząca 
badania i upowszechniająca wiedzę, określona w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji  (UE) nr 
651/2014 *GBER+ i posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która  zalicza się do 
jednej z poniższych kategorii zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa  w tym zakresie:  

1. „organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę”, określone w art. 2 pkt 83 
rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, posiadające kategorię 
naukową A+, A albo B przyznaną na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce; lub  

2. spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej; lub  

3. 1.3 centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo 
szkolnictwie wyższym i nauce; lub  

4. przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa  w art. 
17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania  działalności 
innowacyjnej; lub  

5. akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub 
notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności; lub  



 
 

6. Sied Badawcza Łukasiewicz, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o 
Sieci Badawczej Łukasiewicz. 

 
Usługa badawczo-rozwojowa i/lub wdrożeniowa może byd zrealizowana przez maksymalnie jednego 
Wykonawcę Usługi.   

 
 

SEKCJA III: INFORMACJE DODATKOWE 
 

III.1. Inne istotne postanowienia 
Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzid będzie 
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, w 
szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich 
ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnieo w określonym terminie dotyczących elementów 
oferty mających wpływ na wysokośd ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej 
ceny, spoczywa na Wykonawcy/Dostawcy.  
Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności 
oszczędnośd metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo 
sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalnośd projektu 
wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 
Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnieo lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnieo wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niska cenę w 
stosunku do przedmiotu zamówienia.  
Niniejsze zapytanie oraz określone w nim warunki mogą byd przez Zamawiającego zmienione lub 
odwołane.  
Zamawiający informuje, iż obok formy pisemnej dopuszcza porozumiewanie się z 
Dostawcami/Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania zapytania ofertowego bez podawania przyczyn. 
 
 
III.2. Finansowanie projektu: 
Zamawiający informuje, że projekt realizuje z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020  (Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego). 

Wszelka korespondencja w formie pisemnej związana z przygotowaniem i złożeniem ofert musi byd 
doręczona do Zamawiającego na adres: ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wrocław lub drogą 
elektroniczną na adres email:  a.symber@stemcellsspin.com.pl 

Zamawiający nie jest zobligowany do prowadzenia postępowania według ustawy o zamówieniach 
publicznych. 

Pytania techniczne należy kierowad do Adama Symbera na adres ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 
Wrocław lub na adres e-mail  a.symber@stemcellsspin.com.pl 

Na pytania techniczne Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi drogą mailową, pod warunkiem, że 
pytania wpłyną nie później niż na 2 dni przed datą ostateczną złożenia ofert.  

W sprawach formalnych należy kontaktowad się z Adamem Symber – pod numerem telefonu tel. 
698 683 624 (w godz. 8:00-15:00) lub adresem mailowym: a.symber@stemcellsspin.com.pl 

Jeżeli odpowiedzi na pytania lub zgłoszone problemy będą wiązały się ze zmianą warunków 
zamówienia, wszyscy uczestnicy zapytania zostaną powiadomieni o zmianach. 

 



 
 
 
III.3. Termin i miejsce wykonania zamówienia 
Termin realizacji: maksymalnie 9 miesięcy od podpisania umowy  

Miejsce realizacji: ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wrocław / siedziba wykonawcy/ dopuszcza się 
także pracę zdalną. 
 
III.4. Istotne dla stron postanowienia umowy 
1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku: 

a) gdy ze strony Instytucji Pośredniczącej pojawi się koniecznośd zmiany sposobu wykonania 
zamówienia przez Oferenta, 

b) istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji Umowy niespowodowanych 
działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze Stron Umowy, 

c) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku wystąpienia siły wyższej, co 
uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SZ. Przez siłę wyższą rozumie się 
zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzied, któremu nie mogły zapobiec ani 
przeciwdziaład, a które uniemożliwia stronom wykonanie w części lub w całości ich 
zobowiązao, w szczególności: wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych; 
terroryzm, rewolucję, przewrót wojskowy lub cywilny, wojnę domową; skutki zastosowania 
amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, 
które mogą byd spowodowane użyciem ich przez Oferenta; klęski żywiołowe, jak huragany, 
powodzie, trzęsienie ziemi; bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż 
pracownicy Oferenta; inne wydarzenia losowe. 

d) Nastąpi zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 lub innych obowiązujących Wytycznych, 
obowiązująca dla zawartych umów i wymagająca zmiany Umowy zawartej z Wykonawcą. 

e) Nastąpi zmiana w interpretacjach Wytycznych. 

f) Nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca koniecznością 
wprowadzenia zmian do zawartej Umowy. 

g) Wynikną rozbieżności i niejasności w Umowie, których nie będzie można usunąd w inny 
sposób niż poprzez zmianę postanowieo Umowy, a zmiana postanowieo Umowy spowoduje 
jednoznaczną interpretację postanowieo Umowy przez obie jej strony. 

h) Nastąpi koniecznośd likwidacji pomyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy. 

i) Nastąpią okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł 
przewidzied, a zmiana postanowieo w Umowie nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy 
lub w lepszy sposób zabezpieczy cele projektu. 

j) Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku, gdy z powodów niezależnych od 
Wykonawcy nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie. 

k) Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku, gdy koniecznośd zmiany wynikad 
będzie z przebiegu prac B+R w ramach projektu. 

l) Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia i proporcjonalnego zmniejszenia/zwiększenia 
wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku konieczności zmiany zakresu prac badawczych 
wynikającej z ich przebiegu. 

m) Zmiany w rozliczeniu umowy cywilno-prawnej ustalonych przez Strony. 
 
 
 
 
 



 
 
 

SEKCJA IV: Załączniki 
 

1. Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
2. Załącznik nr 2 Formularz oferty 
3. Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązao pomiędzy podmiotami współpracującym 
4. Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
 
  



 
 
Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie innowacyjnej technologii  izolacji oraz charakterystyka 
komórek uzyskiwanych z tkanki tłuszczowej.  
 

Etap 1 

W ramach etapu pierwszego zaplanowano przeprowadzenie  badao laboratoryjnych mających na 

celu opracowanie metody izolacji komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej pozyskanej od 

pacjentów w procesie liposukcji.  

Etap 2  

Celem zadania jest uzyskanie hodowli pierwotnej komórek izolowanych z tkanki tłuszczowej. 

Etap 3 

W ramach etapu trzeciego przeprowadzona zostanie charakterystyka namnożonych wcześniej 
komórek macierzystych. 
  



 
 
Załącznik nr 2 Formularz oferty 
………………………………..   ………………………………. 
……………………………….. (miejscowośd i data) 
……………………………….. 
………………………………... 
(nazwa i adres Oferenta) 

FORMULARZ OFERTY 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym zgodnie z prawem 
unijnym i krajowym m.in. w zakresie zapewnienia zasad przejrzystości, jawności i ochrony uczciwej  
konkurencji oraz równości szans wykonawców na rynku ofert 
 
my niżej podpisani: 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
działając w imieniu i na rzecz: 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 (nazwa (firma) dokładny adres Oferenta/Oferentów); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podad nazwy 
(firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę) 
 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Zamówienia 
i oświadczamy, że wykonamy go na warunkach w niej określonych tj. 

2. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest: 
________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 
(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę) 

3. OFERUJEMY realizację całego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
za łączną CENĘ BRUTTO...............................zł 
(słownie:..................................................………………… 
………………………………………………………………..…….….złotych) NETTO...................................zł (słownie: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….) 
Etap 1 za łączną CENĘ BRUTTO.................................zł (słownie:.................................................... 
........………………………………………………………………..……….….złotych) 
NETTO........................................zł (słownie: 
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………) 
Etap 2 za łączną CENĘ BRUTTO.................................zł (słownie:.................................................... 
........………………………………………………………………..……….….złotych) 
NETTO........................................zł (słownie: 
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………) 
Etap 3 za łączną CENĘ BRUTTO.................................zł (słownie:.................................................... 
........………………………………………………………………..……….….złotych) 
NETTO........................................zł (słownie: 
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………) 

4. PROPONOWANY przez nas termin realizacji to  
Etap 1……………………………….miesięcy od podpisania umowy 
Etap 2……………………………….miesięcy od zakooczenia etapu 1 
Etap 3……………………………….miesięcy od zakooczenia etapu 2 

5. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Zamówienia i nie wnosimy do niej 
zastrzeżeo oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte, określonymi w Specyfikacji Zamówienia. 

6. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Zamówienia, tj. 
przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert.  



 
 

7. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy podmiotem posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej i zaliczamy się do jednej z poniższych kategorii (proszę zaznaczyd odpowiednią 
kategorię): 

a)  „organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę”, określone w art. 2 
pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, posiadające 
kategorię naukową A+, A albo B przyznaną na podstawie przepisów o szkolnictwie 
wyższym i nauce;   

b) spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 
r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej; lub  

c) centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo 
szkolnictwie wyższym i nauce;   

d) przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa  
w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania  
działalności innowacyjnej;   

e) akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) 
lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności;   

f) Sied Badawcza Łukasiewicz, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 
2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz. 

8. OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach 
…….. , które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą byd ogólnodostępne. 

9. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierowad do:  
Imię i nazwisko ………………………………. 
Adres: …………………………………………. 
Telefon: ……………………………………….. 
Fax: ……………………………………………. 
Adres e-mail: ………………………………….. 

10. OFERTĘ niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach, oraz dołączamy 
do niej następujące oświadczenia i dokumenty: 

1)............................................................................................. 
2)………………………………………………………………………………………… 
3)………………………………………………………………………………………… 
4)………………………………………………………………………………………… 
 

__________________, dnia __ __ ……… roku 
 

________________________________ 
(pieczęd i podpis Oferenta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązao pomiędzy podmiotami współpracującymi 

 
 
 
 
…………………………………                                                                                         …………………………….  
   Pieczątka Oferenta                                 Miejscowośd, data 

 
 

Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi 

Oświadczam, iż podmiot składający ofertę nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo 
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązao 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieostwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są 
związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym 
lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających 
się o udzielenie zamówienia, 

e) pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów 
zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, 

f) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzid 
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności. 

 

Pomiędzy Zamawiającym a Oferentem nie istnieją wymienione powyżej powiązania. 

 
 
 

……………………..………………………… 
Podpis 

  



 
 
Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
 

…………………………………                                                                                                           …………………………….  
   Pieczątka Oferenta                                                            Miejscowośd, data 

 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  z postępowania 

 

W związku z zakazem udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych oświadczam, że 

nie spełniam definicji: 

1) wykonawcy wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 

listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 z dnia 13 kwietnia 

2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeostwa narodowego (Dz.U. poz. 835, dalej: 

„specustawa”); 

2) wykonawcy, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 

r.o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 

i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem 

rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w 

sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 

specustawy; 

3) wykonawcy, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot 

wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 

albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile 

został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 

zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy; 

4) wykonawcy będącego obywatelem rosyjskim lub osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub 

organem z siedzibą w Rosji; 

5) wykonawcy będącego osobą prawną, podmiotem lub organem, do którego prawa własności 

bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu, o którym mowa w pkt 4); 

6) wykonawcy będącego osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w 

imieniu lub pod kierunkiem podmiotów, o których mowa w pkt 4) lub 5); 

7) wykonawcy, którego podwykonawcy, dostawcy lub podmioty, na których zdolnościach 

polega wykonawca są osobami, o których mowa w pkt 1) do 7), a to w przypadku gdy na 

takich podwykonawców, dostawców lub podmioty, na których zdolnościach polega 

wykonawca przypada (łącznie) ponad 10 % wartości zamówienia. 

 

……………………..………………………… 
Podpis 


