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ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Os priorytetowa 10. Wiedza 

i kompetencje, Działanie 10.1 Kształcenie Ogólne. 

Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o Zapytaniu należy przez to rozumieć Zapytanie 

Ofertowe. 

Nazwa zadania:  
Dostawa pomocy dydaktycznych oraz materiałów biurowych dla uczniów uczestniczących w 

zajęciach w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Olkuskim, edycja IV” – 

Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu 

Zamawiający:  
Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu, ul: Górnicza 12, 32-300 Olkusz 

Data: 24.01.2022r. 

CPV: 39162100-6, 38437000-7, 33793000-5, 30190000-7 

Tryb udzielenia zamówienia: 
Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 130 

000 zł. Do niniejszego zamówienia zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 nie stosuje się przepisów ustawy – 

Prawo zamówień publicznych. Zamówienie zostało sporządzone zgodnie z zapisami Podręcznika 

kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego Wytyczne Programowe Instytucji Zarządzającej RPO WM  2014-2020. 

Opis przedmiotu zamówienia: 
Dostawa materiałów biurowych oraz pomocy dydaktycznych dla uczniów uczestniczących w 

zajęciach w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Olkuskim, edycja IV” – 

Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu. 

Pomoce dydaktyczne – zajęcia on-line i koło naukowe z chemii 

 Ilość 

olejki eteryczne 
Zestaw olejków eterycznych 10 różnych rodzajów/zapachów x12ML 100% 
naturalne 

1 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/rozny-sprzet-i-artykuly-biurowe-1784
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zestaw z aparatem Soxhleta  
Aparat Soxhleta-kpl. z chłodnicą kulową 
dł. efektywna ekstraktora 100 mm, całkowita 230 mm, szlify 19/26 i 34/35, 
długość efektywna chłodnicy 180mm, wysokość całkowita 300mm, szlif 34/35, 
kolba płaskodenna 60ml 19/26 ze szkła BORO 

2 

zestaw z aparatem Derynga 
-chłodnica prosta 
- kolba okrągłodenna 500ml  
- nasadka miarowa 
-działka elementarna 0,1ml na poj.2-3ml 
-działka elementarna 0,01ml na poj.1ml 

2 

Kamyczki wrzenne, opakowanie poj. 100 ml. 
Wielkości od ok. 3 – 5 mm. Materiał naturalny. Pochodzenia wulkanicznego 

1 

smar silikonowy bezbarwny - 40g - Tubka 1 

statyw laboratoryjny z wyposażeniem 
    Pręt statywu: 600 x 10 mm 
    Z 3 zaciskami 
    Z 3 pierścieniami (60 / 80 / 100 mm) 
    6 zacisków krzyżowych (138 mm) 
    Podstawa: 210 x 130 mm 
Materiał: Pręt: ocynkowane żelazo / zaciski krzyżowe: ocynkowany stop aluminium 
/ pierścień retortowy: chromowane żelazo / zacisk do kolby: stal nierdzewna / 
zacisk: stal nierdzewna / zacisk trójpalczasty: powlekane aluminium / podstawa 
kolby: tworzywo sztuczne 

2 

podnośnik laboratoryjny 
    Platforma 20 x 20 cm 
    Obciążenie do 5 kg 
    Pokrętło 
    Wysokość 75-270 mm 
    Gumowa podkładka 

2 

Płaszcz grzewczy z mieszadłem magnetycznym 
Wymiary: około Ø135 x 80 mm 
Prędkość: do 1600 obr./min 
Temperatura: do 450°C 
Maks. poj. kolby: 1 l 

2 

próbki barwnych minerałów 
Próbki 56 skał i minerałów zapakowane w drewnianym pudełku. 

1 

Biureta 50 mLx5 
Biureta szklana 
Pojemność: 50 ml 
Kran: teflonowy 
Skala niebieska 
Pasek Schellbacha 
Klasa: B 

15 

Kolba stożkowa 250 ml szlif 24/29 15 

Pipeta jednomiarowa szklana 
Pojemność: 100 ml 
Skala brązowa 

5 

Probówki szklane 16x160 mm okrągłodenne z obrzeżem 100 

papierki wskaźnikowe o zawężonym zakresie pH, 4.6-6.2 50szt w opakowniu 2 
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pehametr 
    pH-metr palcowy 
    cyfrowy wyświetlacz LCD 
    zakres pomiarowy: 0 – 14 pH 
    rozdzielczość pomiaru: 0,01 pH 
    dokładność: 0,2pH 
    kalibracja dwupunktowa 
    automatyczna kompensacja temperatury 
    temperatura pracy: 0 - +50°C 
    zasilanie: 9V bateryjne  

1 

Konduktometr, miernik przewodności 
Zakres pomiarowy: do 9999 µS/cm 
W zestawie 
    Roztwór kalibracyjny 1430 µS/cm 
    1 bateria 9 V 
    Śrubokręt kalibracyjny 
    Pojemnik do przechowywania 
    Instrukcja obsługi. 
Dane techniczne 
    Rozdzielczość: 10 ppm 
    Dokładność: ± 1 % 
    ATC: 0 - 50 ºC 

1 

Pipety Pasteura o pojemności 3 ml (+ pojemność bańki ssącej ok. 4 ml = 
pojemność całkowita ok. 7 ml). Opakowanie 500szt 

1 

ręcznik biały papierowy, dwie warstwy, długoś rolki około 100m 5 

rękawiczki lateksowe Rozmiar M-2op., L-1op. - 100szt. W opakowaniu 3 

Okulary ochronne bezbarwne  
Miękkie zauszniki  

8 

Biały fartuch laboratoryjny z kołnierzykiem zapinany na guziki . Fartuch z rękawami 
długimi zakończonymi mankietami na guzik. 
Skład: 100% bawełna 
Rozmiar M-4szt, L-4szt. 

8 

Klej do drewna szybkowiążący 75 ml 1 

Klej cyjanoakrylowy o rzadkiej konsystencji BEZBARWNY 
pojemność: 100g 

1 

Dwuskładnikowy, przeźroczysty klej epoksydowy ogólnego przeznaczenia. 
Pojemność: 24ml 

1 

Jednoskładnikowy klej kontaktowy, rozpuszczalnikowy 0,8L 1 

Film fotograficzny cz-b1 szt (36 kl) 1 

Pipeta jednomiarowa 25 cm3 szklana 5 

Kolba miarowa szklana 100 ml szlif 14/23 klasa B korek plastikowy 5 

Zlewka niska z wylewem 
Posiada pole do opisu i skalę w kolorze białym. Wzmocnione obrzeże 
Pojemność: 250 ml. 

10 

Bagietka szklana 5 x 200 mm 10 

Lejek laboratoryjny szklany FI 100 10 

Bateria płaska 4,5V, 1 

żarówka 3V w oprawce 1 
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Zestaw 5 kolorowych przewodów o długości 50 cm zakończonych z obu stron 
złączem typu krokodyl 44 mm 

1 

Kolba ssawkowa 250 cm3 z tubusem + korek gumowy z otworem 1 

Wkraplacz cylindryczny 100 ml szlif 29/32 z rurką odpowietrzającą, kran teflonowy 1 

Wąż silikonowy bezbarwny 10x12mm - 1mb 1 

Łyżeczka do spalań 
Długość: 300 mm 
Średnica łyżeczki: 25 mm 
Materiał: stal nierdzewna 

1 

wata-100% bawełna, 50g w opakowaniu 1 

Kolba kulista okrągłodenna 250 ml - szkło 
długa, szeroka szyja 

2 

Zlewka szklana niska100 ml 
Pojemność: 100 ml 

10 

BIBUŁA FILTRACYJNA 100x150mm op.50ark  1 

Kamienie do zapalniczek 30szt/opakowanie 1 

Zlewka szklana niska 400 ml 4 

Cylinder miarowy szklany 25 ml 
Szklana sześciokątna stopka 
Wykonany ze szkła borokrzemowego 

8 

Cylinder miarowy szklany 50 ml 
Szklana sześciokątna stopka 
Wykonany ze szkła borokrzemowego 

8 

kolba stożkowa do liczby jodowej. 500ml z korkiem 2 

Szalka petriego wykonana z przeźroczystego, sodowo-wapniowego szkła 5 

probówka z korkiem 15x150 10szt szklana 1 

Moździerz z tłuczkiem średnica min 10,5cm 1 

Drut miedziany 0,1mm-rolka 12mm 1 

Opis dostawy: Zajęcia z chemii – Anna Wadas 

ZASADY OGÓLNE  

Sposób dostawy: 

Wszystkie elementy zamówienia należ spakować i opisać w widocznym miejscu zgodnie z opisem 

pod opisem zamówienia. 

Miejsce dostawy: Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu, ul: Górnicza 12, 32-300 Olkusz 

Termin wykonania zamówienia: 

Maksymalnie do 21 dni od dnia podpisania umowy. 
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Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 

dokonywania oceny spełniania tych warunków: 

O udzielenie zamówienia, określonego w specyfikacji mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 

spełniają warunki: 

1. posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 

zawodowego lub handlowego, 

2. ich sytuacja ekonomiczna lub finansowa pozwala na wykonanie zamówienia,  

3. posiadana zdolność techniczna lub zawodowa pozwalająca na zrealizowanie zamówienia 

Dodatkowe postanowienia:  

1. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych.  

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

3. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert dokona oceny najkorzystniejszej oferty co 

zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez 

podania przyczyny.  

5. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych 

polskich.  

6. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę faktury 

VAT/rachunku, maksymalnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 

faktury/rachunku, z takim zastrzeżeniem, że wystawienie faktury VAT nastąpi po podpisaniu 

protokołu odbioru przez Zamawiającego.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem o 

wyjaśnienie, jeśli uzna, iż wycena zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia.  

8. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu złożenia oferty.  

Kryteria oceny: 

1. Cena – 80% 

2. Termin wykonania zamówienia– 20% 

Oferty zostaną ocenione wg. Następującego wzoru: O = C + T, gdzie 

O – liczba punktów przyznana ofercie 

T – termin wykonania zamówienia 
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Opis kryterium „Cena” 
C = (Cmin / C of. licz.) x 80%                 przy czym 1 % =1 pkt. 

C - liczba punktów przyznana ofercie poddawanej ocenie w kryterium „Cena” 

C min – cena w ofercie najkorzystniejszej cenowo 

C of.licz – cena w ofercie poddawanej ocenie 

Opis kryterium „Termin wykonania zamówienia” 
Wykonawca otrzyma 20 pkt., jeśli zadeklaruje wykonanie zamówienia w ciągu 14 dni od dnia 

podpisania umowy. 

Wykonawca otrzyma 0 pkt., jeśli zadeklaruje wykonanie zamówienia powyżej 14 dni od dnia 

podpisania umowy. 

Forma złożenia oferty: 

Ofertę na formularzu należy złożyć w terminie do dnia  2.02.2022r. do godz. 12.00 w formie: 

− pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Starostwo Powiatowe w Olkuszu, - Biuro ds. 

realizacji projektu, ul: Fr. Nullo 32, 32-300 Olkusz, pok. 7 

lub 

− w wersji elektronicznej na e-mail:  projekty.spolkusz@gmail.com 

Do oferty należy załączyć: 

− Wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikiem 

− Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do 

wykluczenia - wzór oświadczenia załącznik nr 2 

Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do 

wykluczenia 

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w 

przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od 

osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
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osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu, 

ul. Górnicza 12, 32-300 Olkusz; NIP 6371006603; adres  e-mail: szkola@zs1olkusz.edu.pl,  Tel 

32 643 04 50   /nazwa i adres oraz dane kontaktowe zamawiającego/; 

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora 

Danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych – Elżbieta 

Pałubska 

1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: 

szkola@zs1olkusz.edu.pl 

2. listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora Danych: ul. Górnicza 12, 

32-300 Olkusz 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę w ramach zadania 

pn.: pomocy dydaktycznych oraz materiałów biurowych dla uczniów uczestniczących w zajęciach w 

ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Olkuskim, edycja IV” – Zespół Szkół 

Nr 1 w Olkuszu. 

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp. 

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;posiada Pani/Pan: 

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

***; 

mailto:szkola@zs1olkusz.edu.pl
mailto:szkola@zs1olkusz.edu.pl
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• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

Nie przysługuje Pani/Panu: 

• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

______________ 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego 

administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony 

danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 

praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

Uwaga:  

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia 

wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do 

obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO), w szczególności obowiązek 

informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe 

dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny 

wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, 

której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). 

Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO 

względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio 

pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 

RODO. 
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W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie 

uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem 

wykonawcy w postępowaniu, zaleca się zobowiązanie wykonawcy do złożenia w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 

W zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 

14 RODO 1) Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o wypełnieniu tego 

obowiązku, którego treść zawarta jest we wzorze formularza ofertowego *- załącznik 

nr 1 do SIWZ. 

____________________________________________ 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 

ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści 

oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 

FORMULARZ OFERTY  

Nazwa i adres Wykonawcy: 

NAZWA  

ADRES  

NIP  

Oferuję wykonanie  zamówienia pn.: Dostawa pomocy dydaktycznych oraz materiałów biurowych 

dla uczniów uczestniczących w zajęciach w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna w 

Powiecie Olkuskim, edycja IV” – Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu. 

  za: 

cenę brutto ……………………………………………………..…….PLN, w tym VAT 

słownie brutto: ……………………………………………………………………………………………PLN. 

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. 

1. Oświadczam, że oferuję wykonanie zamówienia w ciągu 14 dni,  15 dni lub więcej, od 

dnia podpisania umowy.  

2. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:  

a)    

b)    

 

……………………, dnia…………………….  …………………………………….……..   

          podpis wykonawcy wraz z pieczęcią  
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Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 

Pieczęć wykonawcy 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 

o braku podstaw do wykluczenia  oraz o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu 

NAZWA  

ADRES  

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgonie z art. 

2 pkt. 1 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zadanie „Dostawa pomocy dydaktycznych 

oraz materiałów biurowych dla uczniów uczestniczących w zajęciach w ramach projektu 

„Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Olkuskim, edycja IV” – Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu”. 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek opisanych 

w art. 108 lub 109 ustawy PZP. 

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie przesłanek opisanych art. ………… ustawy Pzp (jeżeli dotyczy należy podać mającą 

zastosowanie podstawę wykluczenia). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, podjąłem następujące środki naprawcze:  

 

 

3. Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.1:  

 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami2: 
 

                                           
1  jeżeli dotyczy podać pełną nazwę/firmę oraz adres, jeżeli nie dotyczy pozostawić puste lub wpisać „nie dotyczy” 
2jeżeli dotyczy podać pełną nazwę/firmę oraz adres  ; jeżeli nie dotyczy pozostawić puste lub wpisać „nie dotyczy”  
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nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. Oświadczam, że spełniam/my warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w Zaproszeniu 

6. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

Miejscowość, data,  

pieczęć i podpis osób upoważnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia składa 

każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się  o zamówienie. 


