ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/MESH4U/2022

Tytuł postępowania:

Zakup/Dostawa Wielorodzajowy Magazyn Energii

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z § 10
ust. 6 umowy o dofinansowanie projektu: „Wielorodzajowy magazyn energii do zastosowań w systemach
niezawodnego i ekonomicznego wykorzystania energii” (akronim: MESH4U) wybranego w ramach konkursu
ERA-NET Smart Grids Plus Joint Call 2019 on Energy Storage Solutions (MICall2019)

1.

Opis przedmiotu zamówienia

1.1. Cel zamówienia
Celem Zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy Wielorodzajowego magazynu energii składającego się z
bateryjnego magazynu energii
Parametry magazynu energii:
Moc magazynu: 50kW inwerter dwukierunkowy, 150kW inwerter jednokierunkowy.
- Pojemność zainstalowana magazynu: 175 kWh z rezerwą miejsca na 87,6kWh.
- Typ baterii: Litowo-jonowa.
Przeznaczenie magazynu energii:
Zasilanie głównych odbiorów (laserów w hali A,B) w zakładzie przemysłowym.
Funkcjonalności magazynu energii:


Zasilanie rezerwowe laserów przy zaniku napięcia.



Przejście na zasilanie rezerwowe w czasie max 10ms.



Współpraca z instalacją fotowoltaiczną.

Integracja z systemem nadrzędnym:


Istnieje możliwość integracji z systemem nadrzędnym Klienta.
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Sterowanie magazynem energii:


Udostępnianie parametrów i statusów magazynu energii do systemu nadrzędnego Klienta, odbieranie
parametrów dotyczących pracy magazynu energii z systemu nadrzędnego (ładowanie, rozładowanie,
moc, itd.).

W zakres dostawy wchodzi:


rozdzielnica nN;



uruchomienie magazynu energii po stronie nN;



system sterowania szt.1;



inwerter dwukierunkowy o mocy 50kW szt.1;



inwerter jednokierunkowy o mocy 150kW + bypass szt.1;



baterie akumulatorów 87,6kWh szt.2

Typ obudowy magazynu energii:


bryła główna oraz dach betonowy posadowione na płycie fundamentowej;



klasa obudowy wg. opracowania lub standardowych rozwiązań producenta;



elewacja;



drzwi i kraty wentylacyjne;



obsługa magazynu energii wewnętrzna;



wewnętrzna instalacja oświetleniowa, uziemiająca;



ocieplenie wewnętrzne w pomieszczeniu baterii.

Integracja magazynu energii:
Po stronie nN, rozdzielnica 0,4kV.

Dodatkowe wymagania techniczne:
1.
2.
3.
4.

Moc inwertera jednokierunkowego minimum 150 kW.
Informacja o przeciążalności inwertera,
Miejsce na szafkę z sterownikiem (informacja na temat miejsca),
Karta ze specyfikacją magazynu energii.
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2.

Miejsce i sposób składania ofert

2.1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 wraz z wymaganymi
załącznikami.
2.2. Formularz ofertowy musi zostać kompletnie uzupełniony w zakresie wszystkich umieszczonych w nim pól.
2.3. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia i podpis osoby
upoważnionej do reprezentacji oferenta.
2.4. Oferta (podpisany formularz ofertowy i wymagane załączniki) powinna być dostarczona:
a) osobiście lub przekazana pocztą na adres siedziby Zamawiającego ELECTRUM Concreo Sp. z o.o., ul.
Watykańska 13, 15-638 Białystok;
b) mailowo na adres poczty elektronicznej mesh4u@electrum.pl (w przypadku ofert elektronicznych należy
przesłać skan wymaganych załączników; w tytule wiadomości wskazać: ZAPYTANIE OFERTOWE nr
2/MESH4U/2022);
2.5. Termin składania ofert (wpłynięcia do Zamawiającego upływa w dniu 06.06.2022 do godz. 12.00 Oferta
złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
2.6. Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego(ych) przedstawiciela Wykonawcy
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym)
Wykonawcy lub przez pełnomocnika w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej dokumenty.
2.7. Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu o zamówienie są jawne i podlegają
udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie
składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
2.8. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako
tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z
oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”.
2.9.

Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, nazwy (firmy) oraz adresu, terminów
wykonania zamówienia i okresów gwarancji i rękojmi zawartych w ofercie.

2.10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2.11. Wykonawca ponosi wszelkie koszy związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2.12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w ogłoszeniu lub warunkach zamówienia. O
każdej zmianie oferenci zostaną powiadomieni poprzez zamieszczenie adekwatnej informacji w ogłoszeniu
umieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego: www.concreo.electrum.pl.
2.13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania lub
do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia. Oferentom nie przysługuje z tego tytułu żadne
roszczenie.
2.14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
2.15. Wszelka korespondencja z Oferentami będzie prowadzona w języku polskim lub języku angielskim.
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2.16. Każdy Oferent ma prawo zwrócić się w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej do
Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści przedmiotowego Zapytania ofertowego. Obowiązek
Zamawiającego dotyczący udzielania wyjaśnień uwarunkowany jest wpłynięciem do Zamawiającego
wniosku o wyjaśnienia do godziny 9:00 do dnia 27.05 .2022 r.
2.17. Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.
2.18. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego: www.concreo.electrum.pl
2.19. W przypadku rezygnacji z podpisania umowy lub odstąpienia Wykonawcy z wykonania przedmiotu
zamówienia, Zamawiający będzie kierował zamówienie do Oferenta, który złożył kolejną najkorzystniejszą
ofertę.
2.20. Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie Zapytania ofertowego jest Szymon Parszewski mail:
sparszewski@electrum.pl

3.

Termin związania ofertą

3.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
3.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4.

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie będzie zrealizowane nie później niż do Lipiec 2022 r.

5.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponować osobami zdolnymi do
wykonania Zamówienia.

6.

Miejsce dostawy:
Ul. Alejkowa 21, 15-528 Sowlany

7.

Załączniki

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy na etapie składania ofert:
7.1. Załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTOWY
7.2. Załącznik nr 2- DOKUMENTACJA PRZEDPROJEKTOWA- INWENTARYZACJA ZAKŁADU ALUFROST
7.3. Załącznik nr 3 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH
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8.

Ocena oferty – Kryteria oceny i sposobu przyznawania punktacji

Wyłącznie oferty Oferentów spełniających ww. warunki dopuszczające udziału w postępowaniu zostaną ocenione
wg kryteriów punktowych oceny ofert opisanych poniżej. Oferty, które nie spełnią warunków dopuszczających
udziału w postępowaniu podlegają odrzuceniu.
Punktacja końcowa (S) oferty jest sumą punktów dwóch elementów:
S=W+P
Gdzie:


8.1.1.

W - Cena netto za realizację zamówienia – 80%
P - Czas realizacji – 20%

Cena netto za realizację zamówienia – 80% (W)

W ramach tego kryterium można uzyskać maksymalnie 80 pkt. Oferty, które wpłyną w ramach postępowania
zostaną ułożone od ceny netto najniższej do najwyżej. Oferta najniższa otrzyma 80 pkt.. Pozostałym ofertom
będą nadawane punkty proporcjonalnie do oferty najniższej.
Sposób wyliczania liczby punktów za kryterium cena netto
 jeżeli oferta jest najkorzystniejsza lub równa ofercie najkorzystniejszej – otrzymuje maksymalną liczbę
punktów równą wadze kryterium tj. 80 pkt.;
 jeżeli wszystkie oferty są równe – wszystkie otrzymują maksymalną liczbę punktów równą wadze
kryterium;
 jeżeli złożona oferta jest ofertą droższą od oferty najniższej jej wartość punktowa obliczana jest
w sposób następujący:
W = (Cmin / CX) * 80 pkt.
gdzie:




W – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena netto za realizację, liczba
punktów jest zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku,
Cmin – najniższa cena netto zaoferowana w ofertach złożonych na realizację zamówienia,
CX – cena netto oferty ocenianej złożonej na realizację zamówienia.,

*) W przypadku kwot wyrażonych w innej walucie niż PLN, będą one przeliczane na PLN po aktualnym kursie
Narodowego Banku Polskiego.
8.1.2.

Czas realizacji – 20% (T)

W ramach tego kryterium można uzyskać maksymalnie 20 pkt. Ważne oferty w ramach zadeklarowanego
w formularzu ofertowym czasu dostawy/realizacji będą punktowane w następujący sposób
T = (Tmin / TX) * 20 pkt.
gdzie:


T – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium czas realizacji, liczba punktów jest
zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku,
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9.

Tmin – najkrótszy termin realizacji/dostawy tj. liczba dni od daty podpisania umowy, zadeklarowany w
ofertach złożonych na realizację zamówienia,
TX – termin realizacji/dostawy złożony w ocenianej ofercie na realizację zamówienia.,

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu
Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
wykonawcą, polegające w szczególności na:
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
Posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
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.

Weryfikacja kryterium nastąpi na podstawie informacji zawartych w załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego oraz
oceniane będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.

10. Formalności związane z podpisaniem umowy
10.1. Zamawiający wezwie pisemnie lub e-mailem Wykonawcę, którego oferta została wybrana, do zawarcia
umowy, określając miejsce i termin jej zawarcia.
10.2. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do skontaktowania się z Zamawiającym w terminie wskazanym w
wezwaniu w celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych kwestii związanych z zawieraną umową.
10.3. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym lub uchyla się od
jej podpisania, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie
zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

11. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania
o udzielenie
11.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postępowania
Wykonawcą, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z
uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
11.1.1. Termin bądź zakres realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
a. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek,
pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na
etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;
Strona 6 z 10

b. Wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy;
c. W przypadku zawinionego przez Zamawiającego nieprzekazania Wykonawcy dokumentów
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, o ile Zamawiający zobowiązany był do przekazania
takich dokumentów Wykonawcy;
d. Zawieszenia projektu B+R przez Zamawiającego z powodów wystąpienia przyczyn technicznych
lub organizacyjnych okresowo uniemożliwiających kontynuowanie wykonywania przedmiotu
umowy, o czas zawieszenia. O zawieszeniu badań Zamawiający powiadomi Wykonawcę wskazując
przyczynę zawieszenia;
e. Konieczność zrealizowania zleconych prac/badań B+R przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych, materiałowych lub narzędzi niż wskazane w ofercie, w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
umowy.
11.1.2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach:
a. Zmiana obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmianę kosztów
wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość
zwiększenia/zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego
przez Wykonawcę;
b. Rezygnacja z części usług, których wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe, w
przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy –
o wartość niewykonanych usług.
c. Konieczność zrealizowania zleconych prac/badań B+R przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych, materiałowych lub narzędzi niż wskazane w ofercie w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
umowy. Rozliczenie ewentualnych prac/badań zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który
stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem prac/badań objętych zamówieniem, a kosztorysem
prac/badań zamiennych.
11.1.3. Inne zmiany:
a. W przypadku zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy z Wykonawcą,
który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek tematu ujętego
przedmiotem zamówienia pod warunkiem, że nie będzie to związane ze zmianą zakresu i wartości
przedmiotu zamówienia;
b. Biorąc pod uwagę etapowość Projektu Zamawiającego oraz konieczność osiągnięcia przez
Zamawiającego konkretnych wyników po ukończeniu każdego z nich, Zamawiający zastrzega, iż po
każdym etapie projekt może zostać przerwany (nieosiągnięcie zakładanych rezultatów danego
etapu), a współpraca z Wykonawcą zakończona.
c. W przypadku otrzymania decyzji od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zawierającej zmiany
zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których
Zamawiający zostanie zobowiązany.
11.2. Warunki zmian:
11.2.1. Inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego;
11.2.2. Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie
optymalnych parametrów technicznych i jakościowych;
11.2.3. Forma zmian – aneks do umowy z Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

12. Klauzula informacyjna dot. art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO)
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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 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:
12.1. Administratorem danych osobowych jest ELECTRUM Concreo Sp. z o.o., ul. Watykańska 13, 15-638
Białystok;
12.2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia objętego Zapytaniem ofertowym nr 2/MESH4U/2021
12.3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja z
postępowania;
12.4. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do dnia 01.04.2029 r.;
12.5. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych wynika z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia objętego Zapytaniem ofertowym nr 2/MESH4U/2021
12.6. W odniesieniu do otrzymanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
12.7. Wykonawca posiada:
12.7.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych go dotyczących;
12.7.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jego danych osobowych;
12.7.3. 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;
12.7.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że
przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO;
12.8. Nie przysługuje Wykonawcy:
12.8.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
12.8.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
12.8.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Powyższe informacje Wykonawca ma obowiązek przekazania wszystkim osobom, których dane osobowe
przekazane zostaną Zamawiającemu w związku ze złożeniem oferty w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr
2/MESH4U/2021i realizacją zamówienia (np. osobom, których dane służą do wykazania spełniania przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu czy osób kierowanych do realizacji zamówienia).
W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz w celu ochrony prawnie
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostaną przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w
postępowaniu, Zamawiający wymaga wypełnienia w formularzu ofertowym (punkt 13) oświadczenia o
wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
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Zapytanie ofertowe nr 2/MESH4U/2022
Załącznik nr 1
…………………………..
miejscowość i data
………………………………………
Pieczęć firmowa oferenta

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa oferenta / Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres oferenta / Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Regon:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 2/MESH4U/2022 z dnia …………. pt.
Zakup /dostawę Wielorodzajowego Magazynu Energii
oferujemy dostarczenie przedmiotu zapytania ofertowego na następujących warunkach:
Nazwa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

ilość

Kwota netto

Waluta

Kwota brutto

Czas dostawy (liczba dni
od podpisania umowy)

Oświadczamy, iż podane ceny są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy oraz uwzględniają wszystkie
koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu i projektem umowy i nie wnosimy do niego
żadnych zastrzeżeń.
Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy, o treści zgodnej z załączonym
do ogłoszenia o zamówieniu projektem umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Oświadczamy, że osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest: …………………………………………………, tel.
kontaktowy
…………………………………………,
faks:
…………………………………………………………………………………
Oświadczamy, iż jesteśmy związani niniejszą ofertą na okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Świadomi odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i
faktyczny na dzień złożenia oferty.
Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w ofercie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu
informacji.
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia
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 L119 s.1z 2016 r., sprost. Dz. Urz.
UE L127 s.2 z 2018 r.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.**
Wraz z formularzem ofertowym załączamy do oferty następujące wypełnione dokumenty:
Załącznik Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych,
Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

………………………….…………………………..…………..
* niepotrzebne skreślić** 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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Zapytanie ofertowe nr 2/MESH4U/2022
Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
W związku z uczestnictwem w zapytaniu ofertowym 2/MESH4U/2021 z dnia ……… oraz mając świadomość
odpowiedzialności karnej z tytułu składania fałszywych oświadczeń w celu uzyskania zamówienia, wynikającej z
art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 – jednolity tekst z
późniejszymi zmianami) oświadczam, że firma:
…………………………………………..…………………………………………..
…………………………………………..…………………………………………..
…………………………………………..…………………………………………..
nie jest powiązana z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, gdzie poprzez powiązania kapitałowe
lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Oferentem, polegające na:





uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
pozostawaniu 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 i podpis osoby uprawnionej
………………………….……………………………………..
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