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Straszyn, dnia 14 czerwca 2017 r. 

DGT Sp. z o.o. 

ul. Młyńska 7 

83-010 Straszyn 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.1.1/2017 

dotyczące zlecenia przeprowadzenia części prac merytorycznych projektu 

KOD CPV: 

73000000-2 

TYTUŁ PROJEKTU: 

Urządzenie elektroniczne do stacjonarnego i przenośnego diagnozowania hipoglikemii 

 

I. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, spełniającego 

zasadę konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020 wersja z dnia 19 września 2016 r. 

Sposób publikacji zapytania ofertowego: 

 strona internetowa www.dgt.pl  

 wysyłka do 3 potencjalnych wykonawców usługi 

II. Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, których celem jest 

opracowanie urządzenia elektronicznego do stacjonarnego i przenośnego diagnozowania hipoglikemii.  

W ramach Zamówienia, realizowanego zgodnie z wytycznymi i pod nadzorem właściwych organów 

odpowiedzialnych za ocenę zgodności z normami zharmonizowanymi w sprawie dokonywania oceny 

zgodności wyrobów medycznych, przewiduje się zlecenie prac o następującym zakresie: 

Zadanie 1 Wytypowanie wyróżników hipoglikemii z oddechu ludzkiego 

z wykorzystaniem dwuwymiarowej chromatografii gazowej sprzężonej 

ze spektrometrią mass czasu przelotu jonów fragmentacyjnych (GC×GC-

TOFMS). Przewiduje się konieczność pobrania kilkudziesięciu próbek 

oddechu od pacjentów z hipoglikemią oraz chorobami 

współtowarzyszącymi oraz kilkudziesięciu próbek oddechu od osób 

zdrowych (grupa referencyjna). Opracowaniu podlegać będzie 

metodyka analityczna uwzględniająca wykorzystanie techniki GC×GC-

TOFMS oraz dwóch rodzajów sorbentów: silikażelu oraz Tenax'u TA. 

Szacowany 

czas trwania:  

6 m-cy (1-6) 

http://www.dgt.pl/
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Następnie wykonana zostanie analiza jakościowa i ilościowa dla wyżej 

wymienionych próbek gazowych. Na podstawie uzyskanych wyników 

wytypowane zostaną potencjalne wyróżniki hipoglikemii z oddechu 

ludzkiego. 

Oczekuje się, że rezultatem przeprowadzonych prac przez wykonawcę 

będzie Lista wyróżników hipoglikemii występujących w oddechu 

ludzkim. 

Zadanie 2  Zamawiający, na podstawie uzyskanych w zadaniu 1 wyników przystąpi 

do zaprojektowania i wykonania prototypu urządzenia służącego do 

rozróżniania mieszanin gazowych posiadających w swoim składzie 

wyróżniki  hipoglikemii z oddechu ludzkiego.  Zadaniem wykonawcy 

będzie sprawdzenie poprawności działania opracowanego prototypu 

poprzez przeprowadzenie testów sprawdzających, po których będą 

wprowadzane poprawki konstrukcyjne do projektu urządzenia. 

Z założenia urządzenie działać będzie w oparciu o wykorzystanie 

czujników chemicznych. Urządzenie to  będzie umożliwiać 

rozpoznawanie wzorcowych mieszanin gazowych "z" dodatkiem" 

i "bez" dodatku wytypowanych w etapie 1 wyróżników hiperglikemii. 

Urządzenie to będzie składało się z 4 podstawowych elementów. 

Pierwszy to system pobierania próbek, który eliminuje wszystkie 

niepożądane czynniki, mogące wpływać na odpowiedź czujników 

i zapewnia stabilne i powtarzalne środowisko fazy nadpowierzchniowej 

próbki gazowej. Temperatura i wilgotność są stale kontrolowane, 

zarówno w komorze próbki, jak i komorze czujników tak długo jak 

czynniki te mają wpływ na wyniki. Ponadto komora próbki musi być 

wykonana z materiałów nie adsorbujących i obojętnych, aby zapobiec 

tzw. efektowi pamięci ścianki. Drugi to tzw. system wykrywania, który 

może być utworzony z kilku chemicznych czujników selektywnych na 

związki chemiczne przynależące do różnych klas chemicznych. Trzecią 

część stanowi układ gromadzenia danych, gdzie sygnał jest 

przetwarzany i uśredniany. Bardzo istotną cechą tego systemu jest 

zapisywanie sygnału odpowiedzi czujników przez pewien okres czasu. 

Niektóre zapachy zmieniają swoją charakterystykę w czasie 

w zależności od tego czy są one statyczne czy dynamiczne. System 

rozpoznawania wzorców jest czwartą częścią elektronicznego nosa. 

Identyfikuje strukturę zapachu poprzez porównanie ze strukturami w 

bazie danych. Przypisuje on każdy wzorzec do jednej z możliwych klas 

wzorców. Zapachy są charakteryzowane na podstawie większego lub 

mniejszego podobieństwa danych cech i przypisywane są do danej 

klasy. Odpowiedzi zespołu czujników dla danych zapachów 

identyfikowane są poprzez porównanie ze wzorcami i klasami wzorców 

w bazie danych. Następnie obliczane jest prawdopodobieństwo 

Szacowany 

czas trwania:  

6 m-cy (7-12) 
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poprawności identyfikacji tych zapachów (poziom gotowości 

technologicznej VI). 

Oczekuje się, że rezultatem przeprowadzonych wspólnie 

z Zamawiającym prac będzie urządzenie przeznaczone do 

rozpoznawania mieszanin gazowych posiadających w swoim składzie 

wyróżniki  hipoglikemii z oddechu ludzkiego. 

Zadanie 3 Zaprojektowanie i wykonanie prototypu urządzenia służącego do 

wykrywania epizodów chorobowych hipoglikemii z oddechu ludzkiego. 

Na podstawie wykonanych  prac projektowych, konstrukcyjnych oraz  

przeprowadzonych badań planuje się wykonać kolejną wersję 

prototypu urządzenia typu elektroniczny nos, która będzie dedykowana 

do wykrywania zmian chorobowych hipoglikemii z oddechu ludzkiego. 

Budowę urządzenia wykona Zamawiający. Planuje się wykonanie kilku 

iteracji budowy tego urządzenia, z wykorzystaniem którego możliwa 

będzie skuteczna klasyfikacja próbek gazowych (wydychanego 

powietrza) w warunkach operacyjnych (w szpitalnych pomieszczeniach 

przy łóżku pacjenta). Oczekuje się, że wykonawca dokona weryfikacji 

sposobu działania poszczególnych podzespołów urządzenia i opracuje 

wytyczne do poprawek projektowo-konstrukcyjnych. Urządzenie to 

jednak nie będzie ostatecznie skalibrowane na dany rodzaj próbek 

badanych (poziom gotowości technologicznej VII).   

Oczekuje się, że rezultatem przeprowadzonych wspólnie 

z Zamawiającym prac będzie urządzenie przeznaczone do wykrywania 

epizodów chorobowych hipoglikemii z oddechu ludzkiego. 

Szacowany 

czas trwania:  

8 m-cy (13-21) 

Zadanie 4 Opracowanie metody analitycznej umożliwiającej dokonywanie 

skutecznego pomiaru z wykorzystaniem urządzenia przeznaczonego do 

wykrywania epizodów chorobowych hipoglikemii z oddechu ludzkiego. 

Zamawiający w tym etapie wykona kolejne poprawki techniczne 

w ostatniej wersji prototypu urządzenia.  

Jako, że etap przygotowania próbek do analizy jest kluczowy podczas 

pomiarów z wykorzystaniem czujników chemicznych, a objętość 

pomieszczeń, w których znajdują się wyróżniki hipoglikemii, i przepływy 

mas powietrza czy tło obiektów znajdujących się w pomieszczeniach to 

czynniki zakłócające prawidłowy pomiar, to oczekuje się, że wykonawca 

opracuje metodę analityczną, która zniweluje wpływ zmiennych 

warunków pomiarowych na wynik analizy. Planuje się użycie narzędzi 

matematycznych do tego celu.  Opracowanie odpowiedniej metody 

umożliwi zniwelowanie tego wpływu i zwiększenie skuteczności 

podczas wykrywania stanów chorobowych hipoglikemii u pacjentów. 

Planuje się potwierdzić użyteczność ostatecznej wersji prototypu 

Szacowany 

czas trwania: 

12 m-cy (19-

30) 
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urządzenia elektroniczny nos na tym etapie (poziom gotowości 

technologicznej VIII). 

Oczekuje się, że rezultatem przeprowadzonych wspólnie 

z Zamawiającym prac będzie metoda analityczna umożliwiająca 

dokonywanie skutecznego pomiaru z wykorzystaniem urządzenia 

przeznaczonego do wykrywania epizodów chorobowych hipoglikemii 

z oddechu ludzkiego. 

Zadanie 5 Walidacja opracowanej w zadaniu 4 metody analitycznej. Planuje się 

sprawdzenie użyteczności opracowanego urządzenia typu elektroniczny 

nos w warunkach rzeczywistych i zweryfikowanie czy technologia może 

być zaimplementowana docelowo (poziom gotowości technologicznej 

IX). Badania będą przeprowadzane w wielu różnych pomieszczeniach 

(w różnych pomieszczeniach szpitalnych, w których znajduje się pacjent 

z objawami hipoglikemii czy w domu przy łóżku pacjenta). Od 

wykonawcy oczekuje się wyznaczenia podstawowych parametrów 

metrologicznych metody analitycznej (wyznaczenie granicy 

wykrywalności, granicy oznaczalności, liniowości, precyzji, 

powtarzalności i odtwarzalności metody analitycznej).  

Oczekuje się, że rezultatem prac będzie opracowana metodyka 

analityczna (zwalidowana metoda analityczna) umożliwiająca 

miarodajny pomiar z wykorzystaniem urządzenia elektroniczny nos, 

pozwalająca na określenie stanów chorobowych pacjentów 

z hipoglikemią znajdujących się w różnych przestrzeniach 

wewnętrznych. 

Szacowany 

czas trwania:  

6 m-cy (31-36) 

 

III. Warunki udziału w postępowaniu 

Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty spełniający poniższe kryteria, 

oceniane na podstawie oświadczeń będących załącznikiem do formularza ofertowego. Niespełnienie 

jakiegokolwiek z niżej wymienionych kryteriów, skutkować będzie odrzuceniem oferty ze względów 

formalnych: 

a) Oferent posiada status: 

i. uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki 

naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa 

w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która 

podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, 

o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej ocenę B; 
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ii. przedsiębiorstwa wg definicji zawartej w Załączniku 1 do Rozporządzenia KOMISJI (UE) NR 

651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu; 

iii. innej osoby prawnej, zdolnej do przyjęcia i realizacji zlecenia wykonania prac badawczo-

rozwojowych wg zapotrzebowania określonego niniejszym Zapytaniem Ofertowym. 

b) Oferent posiada niezbędne akredytacje na wykonanie prac badawczo-rozwojowych, o ile takowe są 

wymagane.    

c) Oferent nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie osobowe lub 

kapitałowe 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: 

i. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

ii. posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji 

iii. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika 

iv. 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. 

d) Oferent powinien posiadać odpowiednie zasoby kadrowe zdolne do wykonania przedmiotu 

Zamówienia oraz posiadać odpowiednią wiedzę, doświadczenie i infrastrukturę badawczą w zakresie 

objętym przedmiotem Zamówienia. 

e) Oferent powinien zagwarantować sposób realizacji usługi badawczej korzystny z punktu widzenia 

ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. 

niezbędnych do realizacji Zamówienia. 

IV. Zastrzeżenia 

a) Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę. 

b) Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty  

c) Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. 

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dokumentów i dodatkowych informacji 

potwierdzających dane zawarte w ofercie oraz odrzucenia oferty w przypadku ich  nieotrzymania w 

wyznaczonym terminie.  

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania na każdym jego etapie bez 

podania przyczyn. Oferentom biorącym udział w postępowaniu nie przysługują z tego tytułu prawa do 

jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 

f) W przypadku, gdy Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą odstąpi od podpisania 

umowy z Zamawiającym, Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy z kolejnym 

Wykonawcą. 

g) Złożenie oferty w postępowaniu jest jednoznaczne z akceptacją jego warunków. 

h) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, który 

zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy 

będą zawierane w formie pisemnego aneksu. Przesłankami do zmiany umowy uznawane będą: 

I. wystąpienie uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia; 

II. wystąpienie obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy; 

III. wystąpienie okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej; 
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IV. zmiany istotnych regulacji prawnych; 

V. zmiany umowy o dofinansowanie, jakie Zamawiający zawrze z Instytucją Pośredniczącą. 

 

V. Kryteria oceny ofert 

Ocena ofert odbędzie się na podstawie następujących kryteriów: 

1. Cena końcowa usługi: 

Wartość obliczana wzorem – cena najtańszej ważnej oferty/cena badanej oferty x 20 pkt. 

2. Doświadczenie naukowe zasobów kadrowych oddelegowanych Oferenta: 

a) w skład oddelegowane zespołu badawczego wchodzi co najmniej 1 pracownik posiadający 

tytuł doktora oraz 2 innych pracowników posiadających stopień magistra – 4 pkt. 

b) brak możliwości wykazania spełnienia powyższego kryterium – 0 pkt. 

 

3. Doświadczenie Oferenta w zakresie projektów badawczych dotyczących technologii wyrobów 

medycznych i telemedycznych: 

a) Oferent potwierdził realizację co najmniej 3 projektów w pokrewnym obszarze – 2 pkt. 

b) Oferent potwierdził realizację co najmniej 1 projektu w pokrewnym obszarze – 1 pkt. 

c) Oferent nie potwierdził realizacji projektów w pokrewnym obszarze – 0 pkt. 

 

Za zwycięską zostanie uznana Oferta, która zdobędzie największą liczbę punktów. W przypadku uzyskania 

przez Oferty równej liczby punktów za kryterium rozstrzygające uznane będzie kryterium doświadczenia 

w zakresie projektów badawczo-rozwojowych w pokrewnym obszarze (kryterium 3), w drugiej kolejności 

ceny końcowej usługi (kryterium 1). 

VI. Termin składanie ofert 

Składanie ofert możliwe jest od chwili upublicznienia niniejszego zapytania ofertowego i możliwe będzie do 

dnia 28 czerwca 2017 r. 

VII. Płatności 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich 

(PLN). Rozliczenia nie będą prowadzone w walutach obcych. 

Płatność za usługi świadczone na rzecz Zamawiającego realizowane będą etapami, zgodnie z postępem prac. 

Postęp prac monitorowany będzie zgodnie z harmonogram prac ustalonym z chwilą wejścia w życie umowy 

na wykonawstwo prac B+R. Wejście w życie umowy uzależnione będzie od przyznania Zamawiającemu 

dofinansowania na realizację projektu zgłaszanego do dofinansowania w ramach działania 1.1.1 Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 

VIII. Ważność ofert 

Składane oferty powinny zachowywać ważność przez 60 dni od terminu zakończenia składania ofert. 

IX. Opis sposobu przygotowania oferty 

Oferta składać się powinna z następujących dokumentów: 
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1. Formularz Ofertowy (wzór Załącznik nr 1), zawierający w szczególności: 

 cenę netto i brutto realizacji poszczególnych zadań Zamówienia, 

 wykaz kadry badawczej przewidzianej do realizacji Zamówienia po stronie Wykonawcy, 

 wykaz projektów badawczych, które realizował Wykonawca. 

 

2. Oświadczenie Oferenta (wzór Załącznik nr 2) - potwierdzające, że Oferent: 

 wyraża chęć uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie postępowanie 

ofertowego objętego zasadą konkurencyjności  

 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje 

zasobami umożliwiającymi wykonanie Zamówienia, 

 zapoznał się ze szczegółowymi warunkami Zapytania Ofertowego, 

 jest związany ofertą co do terminu ważności oferty wskazanego w Zapytaniu Ofertowym, 

jednocześnie zobowiązuje się do podpisania umowy warunkowej w razie wygrania 

przetargu. 

 nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. 

 

Oferty składane mogą być drogą elektroniczną na adres mariusz.miszewski@dgt.pl Wiadomość 

elektroniczna powinna w tytule zawierać sformułowanie „Oferta na wykonanie prac B+R”. 

 

X. Wyniki postępowania ofertowego 

Zamawiający dokona oceny ofert następnego dnia roboczego od upłynięcia terminu na składanie ofert, 

określonego w punkcie V Zapytania Ofertowego.  

W przypadku nieotrzymania minimum jednej ważnej oferty Zamawiający wydłuży termin składania ofert o 

dodatkowe trzy dni robocze. 

O wynikach postępowania ofertowego Zamawiający poinformuje wszystkich oferentów w drodze 

wiadomości elektronicznej. 

 

XI. Załączniki do Zapytania Ofertowego 

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy - wzór 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Oferenta - wzór 

 

mailto:mariusz.miszewski@dgt.pl
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Załącznik nr 1 Zapytania Ofertowego – FORMULARZ OFERTOWY 

 

nazwa podmiotu: ………………………………………… 

forma prawna: ……………………………………………… 

osoba kontaktowa: ……………………………………… 

e-mail: ………………………………………………………… 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na zadania w ramach projektu „Urządzenie elektroniczne do 

stacjonarnego i przenośnego diagnozowania hipoglikemii” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia 

zgodnie z wymogami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym za cenę: 

Zadanie Cena oferty netto Cena oferty brutto W tym VAT 

1    

2    

3    

4    

5    

RAZEM    

 

Oświadczamy, że: 

 cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

 uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 

 do realizacji zamówienia zostaną włączeni następujący pracownicy (imię nazwisko, stopień naukowy): 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 posiadamy doświadczenie w realizacji projektów badawczych dotyczących technologii wyrobów 

medycznych i telemedycznych1: 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                           
1 Należy podać: tytuł projektu, wartość projektu, okres realizacji projektu, rezultat projektu 

(pieczęć Oferenta) 
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 zagwarantujemy sposób realizacji usługi badawczej korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska 

poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych do 

realizacji usługi badawczej 

W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy warunkowej bez zbędnej 

zwłoki. 

 

 

……………………………………………………………………… 

(data, podpis Oferenta) 
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Załącznik Nr 2 Zapytania Ofertowego – OŚWIADCZENIE OFERENTA 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE OFERENTA 

Wyrażam chęć uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie postępowania ofertowego 

objętego zasadą konkurencyjności, prowadzonego w ramach projektu „Urządzenie elektroniczne do 

stacjonarnego i przenośnego diagnozowania hipoglikemii”, w terminach i pod warunkami określonymi w 

Zapytaniu Ofertowym z dnia 14 czerwca 2017 r. 

Oświadczam, że posiadam zasoby kadrowe zdolne do wykonania przedmiotu Zamówienia, odpowiednią 

wiedzę, doświadczenie i infrastrukturę badawczą, odpowiednie dla zakresu objętego przedmiotem 

Zamówienia.  

Oświadczam, że posiadam niezbędne akredytacje na wykonanie prac badawczo-rozwojowych. 

Oświadczam, że zapoznałem się ze szczegółowymi warunkami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym. 

Oświadczam, że jestem związany ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w Zapytaniu Ofertowym, 

jednocześnie zobowiązuję się do podpisania umowy warunkowej w razie wygrania przetargu. 

Oświadczam, że nie jestem powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się: 

1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2. posiadanie udziałów lub co najmniej 5 % akcji, 

3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

4. pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku 

małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli. 

 

 

…………………………………………………………………… 

(data, podpis Oferenta) 

(pieczęć Oferenta) 


