Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE
NR 1/02/2018

NA ZAMÓWIENIE PN.:
„ROZBUDOWA DZIAŁU B+R”

w ramach projektu:
Opracowanie innowacyjnego układu automatycznego naprężania wstęgi maszynowej wraz
z bombiastym wałem naprężającym przez TEST Zakład Remontowo-Usługowy Badania
i Analizy Techniczne Piotr Staszewski w Krapkowicach oraz rozbudowa i doposażenie działu
B+R

Zamawiający: Piotr Staszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą firmy:
TEST Zakład Remontowo-Usługowy Badania i Analizy Techniczne
Piotr Staszewski, ul. Opolska 79, 47-300 Krapkowice

Krapkowice, dnia 01 lutego 2018 r.

Przystępując do realizacji zadania nr 4 „Rozbudowa Działu B+R” w ramach projektu pn.
„Opracowanie innowacyjnego układu automatycznego naprężania wstęgi maszynowej wraz
z bombiastym wałem naprężającym przez TEST Zakład Remontowo-Usługowy Badania i Analizy
Techniczne Piotr Staszewski w Krapkowicach oraz rozbudowa i doposażenie działu B+R”,
Zamawiający Piotr Staszewski zaprasza do składania ofert na realizację niniejszego zapytania
ofertowego.

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający:

Adres:
Telefon:
WWW:

Piotr Staszewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
TEST Zakład Remontowo-Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr
Staszewski w Krapkowicach
ul. Opolska 79, 47-300 Krapkowice
+48-77-44-671-35
www.testkrapkowice.pl

Osoba do kontaktu:
E-mail:

Magdalena Serwa
magda@testkrapkowice.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady
konkurencyjności określonej w dokumencie z dnia 19 lipca 2017 r. pn.: „Wytyczne
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020” (MR/H 2014-2020/23(3)/07/2017) i nie podlega przepisom ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z
późn. zm.).
2. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2014-2020.
3. Miejsce publikacji zapytania ofertowego:
 strona internetowa Zamawiającego: www.testkrapkowice.pl
 Baza Konkurencyjności: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
4. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert,
zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz do unieważnienia postępowania
w każdym czasie bez podania przyczyny.
6. W przypadku unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługuje roszczenie
w stosunku do Zamawiającego.
7. Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru oferty.
8. Po dokonaniu wyboru oferty, Zamawiający poinformuje Oferentów biorących udział
w postępowaniu ofertowym o wynikach postępowania oraz umieści informację o wyborze

najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem stron internetowych: www.testkrapkowice.pl
oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
9. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano
jako najkorzystniejszą o terminie podpisania umowy.
10. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności,
jawności i przejrzystości.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa Działu B+R” w ramach projektu pn.:
„Opracowanie innowacyjnego układu automatycznego naprężania wstęgi maszynowej
wraz z bombiastym wałem naprężającym przez TEST Zakład Remontowo-Usługowy
Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski w Krapkowicach oraz rozbudowa
i doposażenie działu B+R”.
Przedsięwzięcie ma na celu rozbudowę zaplecza badawczo-rozwojowego poprzez
adaptację pomieszczeń po starej kotłowni i wiaty magazynowej na cele działu B+R. W
tym zakresie konieczne będzie: wyburzenie ścianek przeznaczonych do rozbiórki,
wymiana posadzki betonowej na całej uzyskanej powierzchni na posadzkę
przemysłową, dokonanie demontażu elementów instalacji kotłowni będących w kolizji
z pracami budowlanymi, wykonanie konstrukcji nośnej dla ścian osłonowych w części
frontowej przebudowanej wiaty, dokonanie montażu płyt warstwowych na konstrukcji
nośnej w części frontowej przebudowanej wiaty, montażu stolarki drzwiowej
i okiennej oraz montażu torowiska wraz z suwnicą.
2) Kod według Wspólnego słownika zamówień CPV:
45000000-7
45110000-1
45111100-9
45111220-6
45210000-2
45421152-4
45262321-7
45400000-1
45421131-8
45421131-1
45421146-9
45430000-0
45450000-6
45410000-4
45432114-6
45431000-7
45431100-8
45431200-9
45442100-8

Roboty budowlane
Roboty przygotowawcze
Roboty w zakresie burzenia
Roboty w zakresie usuwania gruzu
Roboty bud. w zakresie budynków
Wykonanie ścianek działowych
Wyrównywanie podłóg
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Wymiana stolarki okiennej
Wymiana stolarki drzwiowej
Instalowanie sufitów podwieszanych i obudów z płyt g-k
Pokrywanie podłóg i ścian
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
Tynkowanie
Kładzenie gresu
Kładzenie płytek
Kładzenie terakoty
Kładzenie glazury
Roboty malarskie

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacji budowlanej
obejmującej: Projekt budowlany (Załącznik nr 1) oraz Ogólną Specyfikację Techniczną
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Załącznik nr 2) oraz Kosztorys inwestorski
(Załącznik nr 3) oraz Przedmiar robót (załącznik nr 4), stanowiące integralną część
niniejszego zapytania ofertowego.
2. Rozwiązania równoważne
1) Opisane w zapytaniu ofertowym i załącznikach do niego materiały i urządzenia są
standardem oczekiwanym przez Zamawiającego.
2) Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń innych (równoważnych)
niż te przyjęte w zapytaniu ofertowym i jego załącznikach (w przypadku podania znaku
towarowego lub producenta), jednak o parametrach i jakości nie gorszych od
posiadanych przez materiały i urządzenia zaproponowane przez Zamawiającego.
3) Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne z opisanymi przez
Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że zaproponowane przez niego materiały
i/lub urządzenia spełniają (są równoważne) wymagania określone przez
Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie
nazwy (typy, rodzaje) i producentów przyjętych do wyceny i zastosowania przy
realizacji zamówienia oferowanych produktów i/lub systemów oraz przedłożyć
odpowiednie dokumenty (w języku polskim) opisujące parametry techniczne oraz
producenta, wymagane przepisami certyfikaty i inne dokumenty, pozwalające
jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne.
4) Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz
eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych
nie gorszych od założonych w niniejszym zapytaniu ofertowym i załącznikach do
niego.
5) Zastosowane materiały i urządzenia winny być dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie oraz spełniać normy określone według prawa polskiego.
6) W przypadku niewskazania przez Wykonawcę w ofercie rozwiązania równoważnego
Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z
rozwiązaniami wskazanymi w zapytaniu ofertowym i jego załącznikach.
3. Podwykonawstwo
1) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia o obowiązku osobistego wykonania przez
Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
2) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom,
Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę szczegółowego zakresu robót
budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw (firm)
podwykonawców.

3) Jeśli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu
nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Zobowiązania Wykonawcy
1) Wykonawca oraz podwykonawca zobowiązany jest do zaplanowania
i przeprowadzenia prac w sposób gwarantujący niezakłócone funkcjonowanie ciągu
komunikacyjnego na drogach wewnętrznych, prowadzących przez działki o numerach
ewidencyjnych: 93/29, 93/24, 93/21 i 1165, w tym zwłaszcza do nieograniczania dojazdu
do znajdujących się w pobliżu nieruchomości oraz zminimalizowania w tym zakresie
ograniczeń i uciążliwości związanych z planowanymi pracami.
2) Wykonawca oraz podwykonawca zobowiązany jest do odtworzenia (naprawy)
uszkodzonych dróg wewnętrznych Zamawiającego i przyległych terenów w przypadku
pogorszenia ich stanu w związku z realizacją Zamówienia.
3) Wykonawca oraz podwykonawca jest zobowiązany w obrębie prowadzonych robót
utrzymać czystość terenu oraz czystość ciągów komunikacyjnych na terenie inwestycji
przez cały okres realizacji Zamówienia. W tym celu Wykonawca oraz podwykonawca
będzie wykonywał na bieżąco prace porządkowe.
5. Informację dodatkowe
1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
4) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy posiadający niezbędne
uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia,
w szczególności niezbędne środki techniczno-organizacyjne, niezbędne doświadczenie,
kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy, co zostanie potwierdzone przez złożenie
przez Wykonawcę stosownych oświadczeń.
2. Wykonawca powinien spełniać łącznie następujące warunki:
1) Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Dla potwierdzenia
spełnienia ww. warunku Wykonawca musi przedstawić aktualny odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie. Warunek wiedzy i doświadczenia będzie
potwierdzony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym
okresie, należycie wykonał co najmniej 5 robót budowlanych, o charakterze podobnym
do przedmiotu zamówienia o wartości robót nie mniejszej niż 140 000 zł brutto wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane należycie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg
formuły: „spełnia-nie spełnia” na podstawie złożonego oświadczenia, referencji oraz
wykazu wykonanych robót. Dla potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca musi
przedstawić
wykaz
zrealizowanych
robót
budowlanych
(Załącznik nr 7) w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału
oraz złożyć oświadczenie, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone.
3) Dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący osób zdolnych do
wykonywania zamówienia, jeżeli wykaże i zadeklaruje, że:
a) dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub
odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane odpowiadające
wymaganym kwalifikacjom zawodowym i doświadczeniu niezbędnym na
stanowisku Kierownika Budowy;
b) dysponuje grupą co najmniej 15 osób zdolnych do wykonania przedmiotu
zamówienia (łącznie z Kierownikiem Budowy), które posiadają kwalifikacje
zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do należytego wykonania
zamówienia.
Dla potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca musi przedstawić wykaz
osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Załącznik nr 8), w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenie,
że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: „spełnianie
spełnia”
na
podstawie
załączonych
dokumentów
i oświadczenia złożonego przez Wykonawcę.
4) Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację
zamówienia. Warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej zostanie spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
na kwotę co najmniej 400 000 zł - dla potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca

musi przedstawić kopię polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku inny
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
w wymaganej wysokości i zakresie.

V. PODSTAWY WYKLUCZENIA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub
osobowe, zgodnie z Rozdziałem 6.5.2. pkt 3 Wytycznych 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 przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestnictwu 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 lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą
w wytycznych programowych,
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 linii bocznej do
drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zamawiający wykluczy również:
1) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności;
2) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia
lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,
o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu
takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w
postępowaniu;
3) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i
niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

4) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
5) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;
7) Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co
podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie,
co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
8) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz.
229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
9) Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w
trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.
U. z 2017 r., poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy,
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.
U. z 2017 r. poz. 2344).

3. Wykonawca w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zobowiązany jest do
złożenia oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym
(Załącznik nr 9);
4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia wynosi maksymalnie 4 miesiące od dnia podpisania umowy
z wybranym Wykonawcą.
VII. MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Miejscem wykonania zamówienia jest nieruchomość położona w miejscowości Krapkowice przy
ulicy Opolskiej 79, działka o numerze ewidencyjnym gruntów 93/21 z k. m. 3.

VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria
oraz wagi do tych kryteriów:
1) cena wykonania zamówienia - 80 %
2) czas realizacji zamówienia – 10%
3) okres gwarancji – 10 %
2. Ocena ofert będzie dokonywana wg poniższej zasady:
1) KRYTERIUM CENY (x1)

Oferta z najniższą ceną netto ze wszystkich ofert nie odrzuconych otrzyma
max. 80 punktów procentowych.
Oferty proponujące ceny netto wyższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów,
wyliczonych wg wzoru:
cena najniższej oferty
X1 = ---------------------------------------- x 80
cena oferty ocenianej

Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
2) KRYTERIUM CZASU REALIZACJI ZAMÓWIENIA (x2)

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta w tym kryterium, wynosi
10 punktów. Oferty proponujące czas realizacji zamówienia dłuższy (ale nie dłuższy
niż 4 miesiące) otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, wyliczonych wg wzoru:
najkrótszy czas realizacji wg wszystkich złożonych ofert w pełnych miesiącach

X2 = ------------------------------------------------------------------------------------- x 10
czas realizacji oferty ocenianej w pełnych miesiącach (max. 4 m-ce)

Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający
zastrzega, iż najdłuższy czas realizacji zamówienia to 4 miesiące. Brak deklaracji
czasu realizacji zamówienia w formularzu ofertowym, bądź jego określenie powyżej
wymaganego maksimum, tj. 4 miesiące, skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Deklaracja czasu realizacji zamówienia powinna być podana w pełnych miesiącach i
mieścić się w przedziale od 3 do 4 miesięcy.
3) KRYTERIUM OKRES GWARANCJI (x3)

Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy (tj. 60 miesięcy i więcej) okres gwarancji,
licząc od daty końcowego odbioru wszystkich robót objętych umową, otrzyma 10
punktów procentowych; oferty proponujące terminy krótsze (ale nie krótsze niż 36
miesięcy) otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, wyliczonych wg wzoru:

okres gwarancji (min. 36 mies.)
X3 = ----------------------------------------------------- x 10
60 miesięcy

Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji powyżej maksimum tj. 60 miesięcy dla
celów porównania złożonych ofert przyjęte zostanie 60 miesięcy, natomiast
w treści umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z deklaracją zawartą
w ofercie.
Brak deklaracji okresu gwarancji w formularzu ofertowym, bądź jego określenie
poniżej wymaganego minimum, tj. 36 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem
oferty.
Deklaracja udzielonego okresu gwarancji powinna być podana w pełnych miesiącach.
3. Najkorzystniejszą będzie oferta, która otrzyma łącznie największą ilość punktów
obliczonych wg poniższego wzoru

X=

X1 + X2 + X3

4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Obliczenia dokonywane będą przez
Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie do 7 dni roboczych od upływu terminu
składania ofert, z zastrzeżeniem sytuacji, w których Wykonawcy zostaną wezwani do
uzupełnień formalnych zgodnie z procedurą opisaną w pkt. XIII ust. 3 Zapytania
ofertowego. W takiej sytuacji termin 7 dni roboczych liczony będzie od dnia następnego po
dniu, w którym upływa termin składania uzupełnionych ofert.
7. Nie przewiduje się udziału Wykonawców w otwarciu ofert.
8. Wybór oferty zostanie dokonany z należytą starannością z zachowaniem zasad uczciwej
konkurencji, bezstronności, obiektywności, efektywności oraz przejrzystości. Za
najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę zostanie uznana oferta, która w toku oceny uzyska
największą liczbę punktów.
9. Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku postępowania oraz
umieści stosowną informację na stronach internetowych: www.testkrapkowice.pl
i www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
10. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku,
gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania

umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych
przyczyn.
11. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie w każdym czasie
przed upływem terminu składania ofert prawo wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia
zakresu rzeczowego niniejszego Zapytania ofertowego. W przypadku wprowadzenia takiej
zmiany/uzupełnienia, informacja o tym fakcie zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim
podmiotom, do których zostało wysłane zapytanie ofertowe oraz zostanie umieszczona na
stronie
internetowej
Zmawiającego:
www.testkrapkowice.pl
i www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
12. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający
przedłuży jednocześnie termin składania ofert.
13. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonywania
wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym jego
etapie. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w
przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w zdaniu
poprzednim.
14. W okresie ważności ofert Zamawiający zawrze umowę na realizację przedmiotu
zamówienia z wybranym Wykonawcą.

IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Obliczając cenę oferty należy uwzględnić koszt wszystkich robót i zobowiązań
wynikających z warunków prowadzenia robót oraz wszystkie elementy składowe, jakie
będą niezbędne do zrealizowania zamówienia, podać ich cenę oraz cenę wykonania całego
przedmiotu zamówienia. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom
roboty te powinny być skalkulowane odrębnie oraz dostarczane na żądanie Zamawiającego.
Cena oferty traktowana będzie jako wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,
w szczególności:
1) wartość robót określoną w oparciu o niniejsze zapytanie ofertowe wraz
z załącznikami, w tym m.in. dokumentację projektową, przedmiary robót,
2) koszty, które wykonawca pokryje we własnym zakresie, w szczególności:
a) urządzenia (zorganizowania) i zabezpieczenia terenu robót, dozoru terenu
budowy, strzeżenia mienia i zachowania warunków bezpieczeństwa
wynikających, w szczególności z przepisów przeciwpożarowych, bhp itp.,
urządzenia zaplecza sanitarnego i socjalnego dla pracowników;
b) utrzymania czystości terenu robót oraz ciągów komunikacyjnych w obrębie
prowadzonych robót, jak również dróg i chodników przylegających do terenu
budowy;

c) zabezpieczenia elementów wyposażenia pomieszczeń (m.in. mebli, sprzętu itp.),
w których prowadzone będą prace oraz przeniesienia mebli, sprzętu (w razie
potrzeby);
d) organizacji tymczasowego składowiska odpadów, gruzu, złomu, śmieci itp.,
załadunku, transportu i składowania gruzu, złomu, śmieci, odpadów itp.;
e) zapewnienia wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby posiadające
stosowne uprawnienia oraz szkolenia;
f) uzyskania odpowiednich zezwoleń, uzgodnień oraz warunków transportu
materiałów budowlanych o tonażu przewyższającym wyznaczone ciężary
dopuszczalne oraz poniesienia wszelkich kosztów wynikających z faktu
uzyskania zezwolenia;
g) wykonania robót tymczasowych niewykazanych w przedmiarach,
a niezbędnych do wykonania robót podstawowych, także innych elementów,
których wykonanie Wykonawca przewiduje;
h) badań, pomiarów, prób, odbiorów, etc.;
i) ubezpieczenia budowy, robót i własnej odpowiedzialności cywilnej przez cały
okres realizacji przedmiotu zamówienia;
j) serwisu w okresie gwarancji;
k) likwidacji i uporządkowania terenu robót, przywrócenia do stanu z dnia przejęcia
miejsc zajętych czasowo w związku z realizacją robót oraz naprawy
ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót objętych zamówieniem
nie później niż w terminie przekazania przez Wykonawcę robót i przejęcia ich
przez Zamawiającego jako należycie wykonane.
3) ustawowo wymagany podatek VAT;
Stawkę podatku VAT należy przyjąć odpowiednio do zapisów ustawy o podatku VAT.
3. Cena oferty brutto, tj. łącznie z podatkiem VAT, winna być podana w złotych polskich
liczbowo i słownie dla całości zamówienia. Na formularzu OFERTA należy podać cenę
brutto za wykonanie zamówienia, tj. łącznie z podatkiem VAT (cyfrowo i słownie) oraz
oddzielnie stawkę podatku VAT w procentach (%) oraz cenę netto. Cena ofertowa
nie może być dowolnie deklarowaną wielkością pieniężną, lecz musi wynikać
z przeprowadzonego rachunku kosztów.
4. Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
5. Przyjmuje się, że Wykonawca w cenie oferty zawarł cały zakres robót ujętych
w dokumentacji przetargowej i zobowiązał się do zrealizowania całego zamówienia
w pełnym zakresie.

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w formie pieniężnej w kwocie 10.000,00 zł.

2. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego ING Bank Śląski S.A. nr konta: 95 1050 1487 1000 0022 6972 1235.
3. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do
dnia 16.02.2018 r. do godziny 12:00.
4. Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie
znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć
potwierdzenie dyspozycji przelewu na konto Zamawiającego potwierdzone przez
Wykonawcę.
5. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta
zostanie uznana za odrzuconą.
6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
7. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
9. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz
z odsetkami w przypadku gdy Wykonawca:
1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
2) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę można doręczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską
na adres siedziby Zamawiającego: TEST Zakład Remontowo-Usługowy Badania
i Analizy Techniczne Piotr Staszewski, ul. Opolska 79, 47-300 Krapkowice.
2. Dopuszcza się także nadesłanie
magda@testkrapkowice.pl.

oferty

elektronicznie

na

adres

mailowy:

3. W przypadku ofert przesłanych pocztą bądź kurierem oferta powinna być złożona
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie nr 1/02/2018”.
4. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać
„Zapytanie nr 1/02/2018”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana
w formie skanu podpisanej oferty (np. w formacie pdf).
5. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 16.02.2018 r. do godziny 12:00.

6. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby
Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 2.
7. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

XIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi być złożona w formie elektronicznej lub papierowej na formularzu oferty,
stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego, opatrzona pieczątką
Wykonawcy oraz podpisana przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy. Oferty złożone na innym formularzu nie będą rozpatrywane.
2. Oferta winna zawierać:
a) pełną nazwę Wykonawcy, adres lub siedzibę, numer telefonu, nr NIP;
b) posiadać datę sporządzenia oraz
c) załączniki:


pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do
złożenia (podpisania) oferty i jej załączników, jeżeli uprawnienie to
nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, o ile oferta
podpisywana jest przez osoby do tego upoważnione. Pełnomocnictwo należy
złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za
zgodność z oryginałem, bądź też przez osoby udzielające pełnomocnictwa,



Kopie dokumentów rejestrowych – aktualny odpis z właściwego rejestru lub
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,



Załącznik nr 6 – Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu
i braku podstaw do wykluczenia z postępowania



Załącznik nr 7 – Wykaz robót budowlanych,



Załącznik nr 8 – Wykaz osób uczestniczących w zamówieniu,



Załącznik nr 9 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub
kapitałowych z Zamawiającym,



Kopie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
w wymaganej wysokości i zakresie,



Oświadczenia lub dokumenty, mające udowodnić Zamawiającemu, że
realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.



Potwierdzenie dyspozycji przelewu na konto Zamawiającego środków
pieniężnych tytułem wniesienia wadium.

3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale
zawierają one braki lub też złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, do ich
korekty/uzupełnień. Niedotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować odrzuceniem
oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze
formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
4. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę w ramach niniejszego postępowania.
5. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić ofertę. Zmiana
oferty wymaga formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być
przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo
opakowanie należy opatrzyć napisem „ZMIANA OFERTY”.
7. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu do składania ofert, wycofać ofertę poprzez
złożenie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi być złożone w
formie pisemnej. Dodatkowo do oświadczenia o wycofaniu oferty winno być załączone
pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z
oryginałem i/lub dokument rejestrowy (kopia KRS/CEiDG), z którego wynika uprawnienie
do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie, chyba że dokument
potwierdzający umocowanie został już przedłożony wraz z ofertą.

XIV. WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie lub w drodze elektronicznej
(e-mail) z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie nie później niż
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu
składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może pozostawić
wniosek bez rozpatrzenia.
3. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2
dni przed upływem terminu składania ofert. Odpowiedzi na wnioski dotyczące niniejszego
zapytania ofertowego będą upubliczniane na stronie internetowej Zamawiającego oraz
www.testkrapkowice.pl www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku
o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
5. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszego Zapytania ofertowego
kierowane w formie ustnej lub drogą telefoniczną.

XV. INFORMACJA O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA
W WYTYCZNYCH W PKT 8 LIT. H PODROZDZIAŁU 6.5, ICH ZAKRESIE ORAZ
WARUNKACH, NA JAKICH ZOSTANĄ UDZIELONE

Zamawiający nie planuje udzielić Wykonawcy wybranemu w niniejszym zapytaniu w okresie
3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego przewidzianego w zapytaniu ofertowym,
zamówienia uzupełniającego na roboty budowlane, polegającego na powtórzeniu podobnych robót
budowlanych.
XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
3. Przed podpisaniem umowy, w celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy, Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości 10 % (słownie: dziesięć procent) ceny całkowitej brutto
podanej w ofercie.
4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca
na rachunek Zamawiającego:
Bank: ING Bank Śląski S.A.
Numer rachunku: 95 1050 1487 1000 0022 6972 1235
z adnotacją: Zabezpieczenie umowy na roboty budowlane
pn. Rozbudowa Działu B+R – zapytanie nr 01/01/2018
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji należy złożyć w
siedzibie Zamawiającego. Treść dokumentu gwarancji winna zawierać zobowiązanie
podmiotu wystawiającego do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty na rzecz
Zamawiającego każdej kwoty (do maksymalnej wysokości zabezpieczenia należytego
wykonania umowy) po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania/wezwania do zapłaty
i zawierającego oświadczenie o niespełnieniu przez Wykonawcę zobowiązań wobec
Zamawiającego wynikających z zawartej Umowy. Gwarant nie może uzależniać dokonania
zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia
jakiejkolwiek dokumentacji.
7. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 4. Zmiana formy zabezpieczenia musi być
dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 60 dni od
dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

XVII. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY ORAZ ISTOTNE ZMIANY WARUNKÓW
UMOWY
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom
określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz została uznana przez Zamawiającego
za najkorzystniejszą.
2. Ofertę uznaje się za zaakceptowaną dopiero po podpisaniu umowy.
3. Projekt umowy zawiera Załącznik nr 10 do zapytania ofertowego.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem
podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) zmiany obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować
zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający
dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy
w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
2) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy
np.
na
skutek
zmian
zawartej
przez
Zamawiającego
umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
3) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowanej:


siłą wyższą uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z Umową, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub
takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub
zniweczyć jego skutków;



warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie
z ustaloną technologią;



niemożliwymi wcześniej do przewidzenia brakami w dokumentacji projektowej
i wykonawczej;



przerwaniem prac przez właściwe organy administracji rządowej
i samorządowej albo jako wykonanie prawomocnego orzeczenia sądu, za co nie
można przypisać winy Wykonawcy ani Zamawiającemu;



koniecznością wykonania zamówień dodatkowych albo wykonania części robót
inną technologią niż założona w dokumentacji projektowej;



innym zdarzeniem uniemożliwiającym wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zapytaniem ofertowym i dokumentacją;



koniecznością zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych
lub
materiałowych
niż
wskazane
w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań
groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu.

4) w przypadku zaniechania produkcji poszczególnych elementów przedmiotu umowy
skutkujących niemożliwością świadczenia,
5) w przypadku wystąpienia innych okoliczności niezależnych od woli stron, których
nie można było przewidzieć, a w wyniku których spełnienie świadczenia w terminie
określonym w umowie okazało się niemożliwe lub znacznie utrudnione,
6) zmiana podwykonawcy,
7) zmiana harmonogramu finansowo-rzeczowego.
5. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Projekt budowlany
2. Załącznik nr 2 – Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych
3. Załącznik nr 3 – Kosztorys inwestorski
4. Załącznik nr 4 – Przedmiar robót
5. Załącznik nr 5 – Formularz ofertowy
6. Załącznik nr 6 – Oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania i braku podstaw do
wykluczenia z postępowania
7. Załącznik nr 7 – Wykaz robót budowlanych
8. Załącznik nr 8 – Wykaz osób uczestniczących w zamówieniu
9. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
z Zamawiającym
10. Załącznik nr 10 – Wzór umowy

