11.01.2022 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/BE/2021/HEATPEX
na zaprojektowanie i wykonanie (wraz z transportem, montażem i demontażem)
nowoczesnego stoiska wystawowego dla Zamawiającego w ramach uczestnictwa w
Międzynarodowych Targach Mostra Convegno Expocomfort w Mediolanie 2022 (Włochy,
8-11 marca 2022 r.). Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Ekspansja firmy
HEATPEX sp. z o.o. na rynkach europejskich” o numerze WNG-PBE.05.2021
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu grantowego „Pomorski Broker
Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”, realizowanego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

DANE ZAMAWIAJĄCEGO
HEATPEX SP. Z O.O.
Ul. Trakt Św. Wojciecha 29, 80-044 Gdańsk
NIP: 5832853709
Strona www: https://heatpex.pl/
E-mail: bskrzyniarz@heatpex.pl
Osoba do kontaktu: Blanka Przybysz-Skrzyniarz (numer telefonu: +48 607 148 780)

1. Termin realizacji zamówienia:
Rezerwacja przedmiotu zamówienia związana jest z uczestnictwem w charakterze wystawcy w targach
w Targach Mostra Convegno Expocomfort w Mediolanie 2022 (Włochy, 8-11 marca 2022 r.).
Przekazanie urządzonego stoiska powinno nastąpić w dniu 07.03.2022 r. do godz. 18.00
Przekazanie projektu powinno nastąpić maksymalnie 3 dni robocze po podpisaniu umowy (planowany
termin podpisania umowy z wyłonionym w ramach postępowania Wykonawcą przedmiotu zamówienia21.01.2022 r.)
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie (wraz z transportem, montażem i
demontażem) nowoczesnego stoiska wystawowego dla Zamawiającego w ramach uczestnictwa w
Międzynarodowych Targach Mostra Convegno Expocomfort w Mediolanie 2022 (Włochy, 8-11 marca
2022 r.). Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Ekspansja firmy HEATPEX sp. z o.o. na rynkach
europejskich” o numerze WNG-PBE.05.2021
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współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu grantowego „Pomorski Broker
Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”, realizowanego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Specyfikacja przedmiotu zamówienia:
Zaprojektowanie i wykonanie (wraz z transportem, montażem i demontażem) stoiska na
Międzynarodowych Targach Mostra Convegno Expocomfort w Mediolanie 2022 (Włochy, 811 marca 2022 r.)
Wykonanie projektu oraz zabudowy stoiska o powierzchni 72 m2, stoisko w zabudowie indywidualnej z
wyłączeniem zabudowy modułowo - systemowej o następujących założeniach:
a. Kształt powierzchni: powierzchnia typu wyspa (otwarta z 4 stron) o wymiarach 72 m2
b. Zabudowa stoiska indywidualna, obejmująca:


Na podłodze podest z płyty oraz ułożenie płyty laminowanej na całej powierzchni stoiska
(72 m2).
o Podest H4 (72,00 m2)
o

Podłoga płyta laminowana (72,00 m2)



Wykończenie podestu kątownikiem (34,00 mb)



Podświetlenie elementów zabudowy led (16,00 mb)



Zabudowa ścian i sufitów płyta laminowana (104,00 m2)



Konstrukcja ażurowa ścian 1,00 kpl



Lampy rurowe nowe 9,00 szt



Podesty płyta laminowana+ podświetlenia od dołu /lub lakier 2,00 szt



Qadrosystem czarne 3,00 mb ,



Kwiaty opcja wisząca nad ladą 1,00 kpl



Lampy okrągłe 3,00 szt,



Loga 3 D mocowane na górze stoiska, podświetlane 3,00 szt



Grafika płaska 1,00 kpl



Lada ekspozycyjna (stolik) 2 sztuki, zaprojektowana do ekspozycji wzorów produktów,
dostosowana do koncepcji funkcjonalności stoiska.



Pokazanie ekspozycji poprzez podział na poszczególne linie produktowe zamawiającego,
ustawienie ich w dwóch niezależnych miejscach na stoisku.



Wydzielona część do rozmów, wyposażona w dwie kanapy lub 4 fotele i stolik.



Zamykane zaplecze gospodarcze, wyposażone w regały, szafkę, wieszaki na ubrania
wierzchnie, kosz na śmieci, lodówka, szafka terma + zlewozmywak, ekspres do kawy



Zestaw ekranów LED (Na stoisku ścianka z ekranów led, oraz dwa ekrany/TV dotykowe
zamontowane na ścianie do prezentacji software).



Oznaczenie stoiska poprzez duże logotypy widoczne minimum z trzech stron.



Zastosowanie na ściankach grafik podświetlanych, jako lightbox.
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Wykonanie instalacji elektrycznej i oświetleniowej odpowiadającego projektowi stoiska.
Doświetlenie stoiska na całej powierzchni 72,00 m2. Oświetlenie – wypożyczenie



Przyłącze elektryczne do stoiska: rozprowadzenie zasilania sprzętów w pomieszczeniu
socjalnym oraz na stoisku.

c. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje:


Zaprojektowanie i wykonanie stoiska
o

przygotowanie projektu stoiska,

o

przygotowanie dokumentacji technicznej i karty grafik.

o

przygotowanie elementów stoiska, ich montaż i demontażu na targach Mostra
Convegno Expocomfort w Mediolanie 2022 według zasad i norm technicznych
wskazanych przez Organizatora targów,

o


wykonanie instalacji elektrycznej na stoisku,

Koszty transportu, załadunek i wyładunek materiałów do wykonania stoiska podczas montażu i
demontażu stoiska,



Koszty montażu i demontażu stoiska.

Kody CPV:
79956000-0 – Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw
79822500-7 – Usługi projektów graficznych
60000000-0 – Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

Zamawiający

informuje,

że

usługa

stanowiąca

przedmiot

niniejszego

zamówienia

będzie

współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu grantowego „Pomorski Broker
Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”, realizowanego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
3. Sposób udzielania zamówienia:
a) Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych, dopuszcza jednocześnie
korzystanie przez oferentów z zasobów podmiotów trzecich w realizacji zamówienia.
b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
c) Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec Zamawiającego. Każdemu
z Oferentów przysługuje możliwość złożenia tylko jednej oferty.
d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej ze złożonych ofert oraz do
unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie jego trwania.
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e) Przeprowadzenie niniejszego postępowania oraz wybór oferty nastąpi z pełnym poszanowaniem
zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania, efektywności, jawności i przejrzystości oraz
przy dołożeniu wszelkich starań w celu zapewnienia bezstronności i obiektywności wyboru.
f)

W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może zażądać udzielenia przez
Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

g) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków postępowania ofertowego
w trakcie jego trwania.
h) Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy, a oferty są przygotowywane wyłącznie na koszt
Oferenta.
4. Warunki zmiany umowy:
a) Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany umowy z wybranym Wykonawcą
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, wynikających
w szczególności ze zmian rozporządzeń i przepisów oraz innych dokumentów mając wpływ na
realizację Projektu Zamawiającego w ramach projektu grantowego „Pomorski Broker
Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”,
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020.oraz w przypadku, gdy zmiana nie prowadzi do modyfikacji charakteru
umowy i spełnione zostały łącznie następujące warunki:
- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie,
- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą będą dokonywane
wyłącznie w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem
nieważności.
5. Warunki udziału w postępowaniu:
Zapytanie ofertowe skierowane jest do podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą tj.
osób fizycznych, jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną bądź osób prawnych
prowadzących działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez wgląd do CEIDG/KRS lub inny
równoważny dokument potwierdzający prowadzenie działalności na rynku).
5.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani
osobowo lub 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:
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a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) 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.
5.2. Oferent podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu:
a) otwarcia w stosunku do Oferenta postępowania likwidacyjnego lub ogłoszenia upadłości,
b) zalegania z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
z wyjątkiem z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu,
c) złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
5.3 Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
5.4. Załączniki niezbędne do złożenia przez Oferenta warunkujące Jego udział w postępowaniu:
a) Oferent zobowiązany jest sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym, który
stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
b) Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań z pkt. 5.1 według
wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
c) Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o zdolności do wykonywania
zamówienia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3, na które składa się potwierdzenie
posiadania przez Oferenta:
- uprawnień do wykonywania działalności lub czynności określonej zapytaniem ofertowym,
- niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- stabilnej sytuacji finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstwa pozwalającej na prawidłowe
wykonanie zamówienia.
d) Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty 5 potwierdzeń należytego wykonania usługi
związanej z organizacją udziału w targach, w tym 3 dla wydarzeń odbywających się poza
granicami Polski w formie referencji z ostatnich 4 lat liczonych od dnia upływu terminu składania
ofert.
Zamawiający warunki udziału w postępowaniu oceniał będzie zerojedynkowo:
- spełnia (1 pkt.),
- nie spełnia (0 pkt.).

Niespełnienie, któregokolwiek z wymienionych powyżej kryteriów dostępowych lub
niezłożenie lub niepełne uzupełnienie, któregokolwiek z załączników skutkować będzie
odrzuceniem oferty
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6. Opis sposobu przedstawienia ceny:
a) Oferent zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie
z formularzem ofertowym.
b) Podana w ofercie cena może być wyrażona w PLN/EUR/USD. Oferent zobligowany jest do
podania łącznej ceny, która musi uwzględniać wszystkie wymagania przedmiotowego zapytania
ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym
wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez
Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
c) Ceny podane w EUR/USD zostaną przeliczone na PLN po średnim kursie NBP z dnia publikacji
zapytania ofertowego.
d) Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
Wszelkiego rodzaju upusty, rabaty, powinny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by
wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności
dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.

7. Kryteria wyboru ofert:
Przedłożone oferty będą podlegały ocenie na podstawie następujących kryteriów:
Kryterium 1 – Cena– waga 100%.
Opis sposobu oceny ofert według kryterium „Cena”:
− oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania zapytania ofertowego, otrzyma
maksymalną liczbę punktów w kryterium „Cena” (100 pkt),
− ocena punktowa pozostałych ofert zostanie dokonana wg wzoru: PP= Cn/Co *100
gdzie:
Cn – najniższa cena brutto oferty spośród złożonych ofert podlegających ocenie
Co – cena brutto ocenianej oferty
100 – waga kryterium „Cena”
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów
8. Termin i sposób nadsyłania ofert:
Oferta powinna być przesłana do Zamawiającego mailem na adres mailowego Zamawiajacego

-

bskrzyniarz@heatpex.pl do dnia 19.01.2022 r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu oferty). Oferty
złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Zamawiający dopuszcza osobiste złożenie oferty w siedzibie przedsiębiorstwa:
HEATPEX SP. Z O.O.
Ul. Trakt Św. Wojciecha 29, 80-044 Gdańsk
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Pytania związane z zamówieniem można składać przy wykorzystaniu wskazanego w zamówieniu adresu
mailowego - bskrzyniarz@heatpex.pl.

9. Wybór zwycięskiej oferty:
a) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom
zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanych kryteriach wyboru jako
najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów (max 100 pkt w odniesieniu do danego
przedmiotu zamówienia).
b) Wyboru Wykonawcy dokona Komisja Oceny Ofert, w skład której wejdą osoby bezstronne
i obiektywne, które nie będą powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli
oferty.
c) Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że
złożone zostały oferty uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert
dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
10. Termin wyboru oferty zwycięskiej:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.01.2022 r. o godzinie 11:00.
Decyzja

dotycząca

wyboru

oferty

zwycięskiej

zostanie

ogłoszona

w taki sam sposób, w jaki opublikowano niniejsze zapytanie ofertowe tj. na stronie Zamawiającego
https://heatpex.pl/
11. Wykaz załączników:
1. Załącznik nr 1– Formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem
a Zamawiającym.
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zdolności do wykonania zamówienia.
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Załącznik nr 1- Formularz ofertowy do zapytania nr 1/BE/2021/HEATPEX
………………………………..
Miejscowość i data
Dane Zamawiającego
DANE ZAMAWIAJĄCEGO
HEATPEX SP. Z O.O.
Ul. Trakt Św. Wojciecha 29, 80-044 Gdańsk
NIP: 5832853709
Strona www: https://heatpex.pl/
E-mail: bskrzyniarz@heatpex.pl
Osoba do kontaktu: Blanka Przybysz-Skrzyniarz (numer telefonu: +48 607 148 780)
FORMULARZ OFERTOWY
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/BE/2021/HEATPEX
na zaprojektowanie i wykonanie (wraz z transportem, montażem i demontażem)
nowoczesnego stoiska wystawowego dla Zamawiającego w ramach uczestnictwa w
Międzynarodowych Targach Mostra Convegno Expocomfort w Mediolanie 2022 (Włochy,
8-11 marca 2022 r.) Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Ekspansja firmy
HEATPEX sp. z o.o. na rynkach europejskich” o numerze WNG-PBE.05.2021
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu grantowego „Pomorski Broker
Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”, realizowanego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, ja (my)
niżej podpisany(i):
........................................................

imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta
działający w imieniu i na rzecz:
Pełna nazwa Oferenta
Adres
NIP/VAT-UE
Imię i nazwisko osoby kontaktowej
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Oferuję realizację przedmiotu
zamówienia, zgodnie z
wymogami zawartymi w
zapytaniu ofertowym na poniżej
przedstawionych warunkach:
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Nazwa przedmiotu
zamówienia

Cena netto

Cena brutto

Waluta

1. Zaprojektowanie i
wykonanie stanowiska

2. Koszty transportu,
załadunek i wyładunek
materiałów do wykonania
stoiska podczas montażu i
demontażu stoiska
3. Koszty montażu i demontażu
stanowiska

Cena razem

Lista 5 podmiotów, dla których Oferent zrealizował usługę związaną z
kompleksową organizacją udziału w targach 1:
1.
2.
3.
4.
5.
1. Oświadczam, że oferowany przedmiot umowy spełnia szczegółowe wymagania określone
przez Zamawiającego.
2. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do
prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym, nie wnoszę (nie wnosimy) do jej
treści zastrzeżeń i uznaję się za związanego (związanych) określonymi w niej postanowieniami
i zasadami postępowania, które będą miały odzwierciedlenie w istotnych postanowieniach
umowy.
4. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu
terminu składania ofert.
5. Oświadczam, że jestem świadom, iż złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy, a oferty są
1

Zgodnie z pkt.5.4.d) zapytania ofertowego nr 1/BE/2021/HEATPEX z dnia 11.01.2021 r. Oferent zobligowany jest do dołączenia
do oferty potwierdzenia należytego wykonania usługi związanej z organizacją udziału w targach dla wydarzeń odbywających się
poza granicami Polski w formie referencji w liczbie 5. Wskazana lista powinna być uzupełniona o nazwy podmiotów, dla których
Oferent zrealizował wskazany przedmiot zamówienia i dla których Oferent dołącza do oferty stosowne potwierdzenia w formie
referencji.
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przygotowywane wyłącznie na koszt Oferenta.
Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
a) Wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 1).
b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a
Zamawiającym (Załącznik nr 2).
c) Oświadczenie o zdolności do wykonywania zamówienia (Załącznik nr 3).
d) Pięć potwierdzeń należytego wykonania usługi związanej z organizacją udziału w targach, w
tym trzy dla wydarzeń odbywających się poza granicami Polski w formie referencji.

………..……………………., dn. …………………………...............................................................
(miejscowość)
(data, podpis oraz pieczątka firmowa i imienna
osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta)
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Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

………………………………
Pieczęć Oferenta

………………………………..
Miejscowość i data

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH
DLA FIRMY HEATPEX SP. Z O. O.

Niniejszym oświadczamy, iż firma …………………………………..

nie jest powiązana osobowo lub

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:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) 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

Z poważaniem

……………………………………………………
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Załącznik nr 3 - Oświadczenie o zdolności do wykonania Zamówienia.

………………………………
Pieczęć Oferenta

………………………………..
Miejscowość i data
OŚWIADCZENIE

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr 1/BE/2021/HEATPEX z dnia 11.01.2022 r.,

ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta)
działając w imieniu i na rzecz:
……………………………………………………………………………………………………………………………..
(dane Oferenta - pełna nazwa )
oświadczam, iż Oferent:
1) Posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej zapytaniem ofertowym.
2) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.
3) Nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego ani jego upadłość nie została
ogłoszona, nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są objęte zarządzaniem
komisarycznym lub sądowym.
4) Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

…………………..……………………………….
(podpis i pieczęć Oferenta)
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