NR SPRAWY: CWR.263.4.2019
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (wzór)
.................................., dnia .......................
FORMULARZ OFERTOWY
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na usługę pn.: „Rozbudowa platformy internetowej pn. Baza monitorująca do
dokumentowania i ewaluacji projektów społecznych polegająca na rozbudowie ww. platformy
internetowej oraz stworzeniu narzędzia ewaluacyjno-diagnostycznego”
Ja/My, niżej podpisani, działając imieniu i na rzecz 1:
Nazwa Wykonawcy:
...........................................................................……………………………………………………………………………
……………………………………........…….......……...............……………………………………......................................
………………………………………….
Siedziba Wykonawcy:
...........................................................................……………………………………………………………………………
……………………………………........…….......……...............……………………………………......................................
Dane identyfikacyjne (np. NIP/PESEL/REGON/KRS):
Adres korespondencyjny Wykonawcy:
...........................................................................……………………………………………………………………………
……………………………………........…….......……...............……………………………………......................................
e-mail: ……….…………..….. faks: .………….………
Zestawienie pozostałych wykonawców w konsorcjum2
Lp.

WYKONAWCA W KONSORCJUM (OFERTA WSPÓLNA) –
NAZWA FIRMY

Dane identyfikacyjne – adres,
nr dokumentu rejestrowego
np. NIP, REGON

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:
Netto: …………. (słownie: …………….. złotych)
Podatek VAT ……. %: ……………. (słownie: …………………….. złotych)
W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, w pozycji „nazwa Wykonawcy” należy wpisać nazwę
konsorcjum i nazwę „lidera” (wykonawcy ustanowionego jako pełnomocnika),
w pozostałych pozycjach dot. siedziby, adresu i danych kontaktowych – dane pełnomocnika konsorcjum;
2
Wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum) - należy wypełnić zestawienie wskazując
pełne nazwy wykonawców i ich adresy.
1

Brutto: ………………. (słownie: ………………. złotych)
W tym:
i.
Etap 1:
Brutto: ……………… (słownie: ……………….. złotych)
ii.
Etap 2:
Brutto: ……………. (słownie: …………………. złotych)
iii.
Etap 3:
Brutto: ……………. (słownie: …………………. złotych)
iv.
Etap 4:
Brutto: ……………. (słownie: …………………. złotych)
v.
Etap 5:
Brutto: ……………. (słownie: …………………. Złotych)
vi.
Etap 6:
Brutto: ……………. (słownie: …………………. złotych)
2.

3.

DEKLARUJEMY w ofercie w zakresie kryterium „Okresu wsparcia eksperckiego i helpdesku”
Lp.

Okres wsparcia eksperckiego i helpdesku

1

2 miesiące

2

4 miesiące

3

6 miesięcy

Wybór Wykonawcy3

STOSOWNIE do art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018, poz. 1986 z
późn.zm.), oświadczamy, że wybór naszej oferty

□ nie będzie * prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr
177, poz. 1054, z późn. zm.)
□ będzie * prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr
177, poz. 1054, z późn. zm.),
jednocześnie wskazujemy:
nazwy (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania
…………………………………………………………………….….………….
……………………………………………………………………………………
3

Należy wybrać jedną opcję.
*Wykonawca zaoferuje okres wsparcia eksperckiego i helpdesku (zdefiniowanych w Tomie II Opis Przedmiotu Zamówienia,
rozdział 1.1.)nie krótszy, niż wskazany termin minimalny (tj. nie krótszy niż 2mce).
**W przypadku, gdy oferta zostanie opatrzona okresem wsparcia eksperckiego i helpdesku krótszym niż 2mce, oferta
będzie podlegała odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ.
***W przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże okresu wsparcia eksperckiego i helpdesku, Zamawiający w trakcie
oceny przyjmie najkrótszy dopuszczalny okres, tj. 2mce.
****W przypadku gdy oferta zostanie opatrzona okresem wsparcia eksperckiego i helpdesku dłuższym niż 6mcy,
Wykonawca otrzyma maksymalną liczbę punktów przewidzianą w kryterium okresu wsparcia eksperckiego i helpdesku, tj.
20 pkt. Zamawiający zastrzega, iż w umowie zostanie przyjęty taki okres wsparcia eksperckiego i helpdesku, jaki został
wskazany w ofercie Wykonawcy.

wraz z określeniem ich wartości bez kwoty podatku…………………………………….
* Należy zaznaczyć powyżej w pkt 3. właściwe pole i ewentualnie wskazać wymagane informacje
(należy zapoznać się z w/w ustawą o podatku od towarów i usług; obowiązku podatkowego po stronie
Zamawiającego nie będzie w przypadku, gdy obowiązek rozliczenia podatku VAT będzie po stronie
Wykonawcy).
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą
łączną ilość punktów.
4. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
wyjaśnieniami do niej oraz jej modyfikacjami, wraz z załącznikami i uznajemy się za związanych
określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania oraz nie wnoszę/ nie wnosimy do
nich żadnych zastrzeżeń, a w przypadku wyboru naszej oferty, deklarujemy realizację zamówienia
zgodnie ze wszystkimi wymaganiami zamawiającego i przepisami prawa, w terminie zakreślonym
niniejszą SIWZ. Deklarujemy, że w cenie zawarto wszystkie koszty związane z pełnym
i prawidłowym wykonaniem Przedmiotu Zamówienia.
5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
6. ŻADNA z informacji zawarta w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* /ZASTRZEGAMY, że informacje i dokumenty
zawarte w Ofercie na stronach od nr ........................ do nr ......................... stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być
one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postepowania*.4
*Niepotrzebne skreślić
7. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
8. OŚWIADCZAMY5, że zamówienie wykonamy sami*/ część zamówienia zlecimy podwykonawcom*.
Podwykonawcom zamierzamy powierzyć określoną część (zakres) prac, tj.:
* Niepotrzebne skreślić
Lp.

Nazwa części zamówienia (zakres dostawy, który
Wykonawca zamierza powierzyć do realizacji
podwykonawcy)

Nazwa podwykonawcy
(dane: adres, nazwa,
NIP/PESEL….)

1.
2.
3.

4 Wykonawca załączy niniejsze tylko jeśli któreś z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz
wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o
których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy Pzp.
5 W przypadku braku przekreślenia niepotrzebnego oświadczenia lub zapisy będą nieczytelne i nie zostanie wypełnione
tabelaryczne zestawienie podwykonawców, Zamawiający przyjmie, że zamówienie zostanie zrealizowane przez Wykonawcę
samodzielnie i nie zamierza powierzyć realizacji części zamówienia do realizacji podwykonawcom.

4.
9. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do
zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, zgodnie z zasadami obowiązującymi w niniejszym postępowaniu,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą/nie dotyczy*(*niepotrzebne
skreślić).
11. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy
adres:
__________________________________________________________________________________
E-mail ___________________
12. OFERTĘ niniejszą składamy na ______ stronach.
13. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO6
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu7.
14. ZGODNIE Z ART. 26 UST. 6 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, wskazuję bezpłatne
i ogólnodostępne bazy danych, w szczególności rejestry publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz.U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669), z których Zamawiający może
samodzielnie pobrać/uzyskać oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wskazany w pkt. 5.3 g)
TOMu I SIWZ – Instrukcji dla Wykonawców):
1)http://www………………………………
2) http://www……………………………..
(…)
15. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są:
1)

Załącznik nr 1a – Wykaz doświadczenia ekspertów – str. ….
…

6

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).
7
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).

…………………………………..
(miejsce, data)

………………………………………………..
(podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych
do reprezentowania wykonawcy)

NR SPRAWY: CWR.263.4.2019
Załącznik nr 1a – Wykaz doświadczenia ekspertów (wzór)
Wykonawca:
……………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
e-mail:…………………………………………
.................................., dnia .......................

Wykaz doświadczenia ekspertów
do oceny kryterium doświadczenie osób po stronie Wykonawcy

UWAGA: niniejszą tabelę załączyć do oferty
PODKRYTERIUM DA
Wartość usługi zgodnie
z pkt. 4.2 c) IDW
PODKRYTERIUM DA (doświadczenie
osoby skierowanej do wykonywania
zamówienia w roli analityka)

…………………….

Ilość usług
(min. brutto)

1 - pierwsze

250 000,00 zł

2 – drugie

250 000,00 zł

3 – trzecia i więcej

250 000,00 zł

Opis usług
zgodnie z pkt. 4.2
c) ppkt 2) IDW),
termin
wykonania,
miejsce

Imię i nazwisko

PODKRYTERIUM DP
Wartość usługi zgodnie
z pkt. 4.2 c) IDW
PODKRYTERIUM DP (doświadczenie
osoby skierowanej do wykonywania
zamówienia w roli programisty)

Ilość usług
(min. brutto)

Opis usług zgodnie
z pkt. 4.2 c) ppkt
3) IDW), termin
wykonania,
miejsce

…………………….

1 - pierwsze

250 000,00 zł

2 – drugie

250 000,00 zł

3 – trzecia i więcej

250 000,00 zł

Imię i nazwisko

*W przypadku, gdy Wykonawca w załączniku nr 1a –„Wykazie doświadczenia ekspertów”, nie wskaże
dodatkowych usług osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, lub nie załączy takiego
„Wykazu doświadczenia ekspertów” do oferty, w kryterium (D) otrzyma 0 pkt.
**W przypadku, gdy Wykonawca w załączniku nr 1a – „Wykazie doświadczenia ekspertów”, wykaże
doświadczenie innych osób, niż osoby wykazane następnie w „Wykazie osób” – załączniku nr 5 do IDW,
Wykonawca otrzyma za nie 0 pkt.
***W sytuacji gdy Wykonawca przedstawi na etapie badania spełniania warunku udziału (czyli w załączniku nr 5
do IDW – „Wykazie osób”) w postępowaniu tę samą usługę, co na etapie badania kryterium oceny ofert (tj. w
„Wykazie doświadczenia ekspertów”), usługa ta będzie traktowana jak usługa z ppkt. a. powyżej i Wykonawca
otrzyma za nią 0 pkt.
****W załączniku nr 1a (Wykaz doświadczenia ekspertów), w zakresie podkryterium DA należy wskazać jedną
osobę, oraz w zakresie podkryterium DP należy wskazać jedną osobę; i wykazać doświadczenie tylko tych osób
(odpowiednio dla każdego podkryterium). Zamawiający nie dopuszcza możliwości wskazania dwóch lub większej
liczby osób i sumowania ich doświadczenia w ramach jednego podkryterium. Jeśli Wykonawca wykaże więcej niż
jedną osobę w zakresie danego podkryterium w załączniku nr 1a, do oceny danego podkryterium będzie brana
osoba z największym doświadczeniem, spełniającym wymagania z pkt. 13.2 IDW.
***** Zamawiający na etapie wyłonienia Wykonawcy niniejszego zamówienia nie dopuszcza zmiany osób
wskazanych w Załączniku nr 1a- Wykaz doświadczenia ekspertów, wykazanych na potrzeby dokonania oceny w
kryterium „D”. Jednocześnie, na etapie realizacji Umowy Zamawiający dopuszcza zmianę ww. osób wykazanych
w załączniku nr 1a – Wykazie doświadczenia ekspertów, tylko w przypadku wystąpienia konieczności ich zmiany
(śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, reorganizacja lub inne zdarzenie losowe lub inne przyczyny niezależne
od Wykonawcy). Zmiana taka możliwa będzie pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających na
dzień składania ofert warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ z zaznaczeniem, że doświadczenie tych
osób nie może być mniejsze niż osób wskazanych w ofercie, i zaakceptowania tych osób przez Zamawiającego.
Na potwierdzenie powyższego, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z ofertą dokumentów
potwierdzające powyższe doświadczenie (np. referencje).
…………………..……………..............................................................
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

NR SPRAWY: CWR.263.4.2019
Załącznik nr 2
Wykonawca:
……………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
.................................., dnia .......................

OŚWIADCZENIE
WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Ja, niżej podpisany,

(Imię i nazwisko)
Uprawniony do reprezentowania Wykonawcy:

(adres siedziby Wykonawcy)

biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Rozbudowa platformy internetowej pn. Baza monitorująca do dokumentowania i ewaluacji projektów
społecznych polegająca na rozbudowie ww. platformy internetowej oraz stworzeniu narzędzia
ewaluacyjno-diagnostycznego” niniejszym oświadczam, iż:
1. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 Ustawy Pzp (Dz.U. 2018, poz. 1986 z późn. zm.) oraz art. 24
ust. 5 pkt. 1 i 8 Ustawy Pzp.*
2. Wobec Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………………. Ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp). Jednocześnie
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp
podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………… …………………… ………………,
stanowiące załącznik do niniejszego oświadczenia .*
3. Następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu,
tj.: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od pomiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) nie
podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.**

Jednocześnie oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………..
(miejsce, data)

………………………………………………..
(podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych
do reprezentowania wykonawcy)

* Niepotrzebne skreślić.
** Wypełnić tylko w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

NR SPRAWY: CWR.263.4.2019
Załącznik nr 3
Wykonawca:
……………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
e-mail:…………………………………………
.................................., dnia .......................

OŚWIADCZENIE
WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Ja, niżej podpisany,

(Imię i nazwisko)
Uprawniony do reprezentowania Wykonawcy:

(adres siedziby Wykonawcy)

biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Rozbudowa platformy internetowej pn. Baza monitorująca do dokumentowania i ewaluacji projektów
społecznych polegająca na rozbudowie ww. platformy internetowej oraz stworzeniu narzędzia
ewaluacyjno-diagnostycznego”
niniejszym oświadczam, iż:
1. Spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Tomie I SIWZ Instrukcji dla Wykonawców.*
2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego w Tomie I SIWZ – Instrukcji dla Wykonawców, polegam na zasobach
następujących podmiotu/ów: ………………………………………………………………………………………………..,
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………. .*
Jednocześnie oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………..
(miejsce, data)

* Niepotrzebne skreślić.

………………………………………………..
(podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych
do reprezentowania wykonawcy)

NR SPRAWY: CWR.263.4.2019
Załącznik nr 4 do SIWZ
Wykonawca:
……………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
e-mail:…………………………………………

Wykaz usług

LP.

1.
1.

Opis wykonanych usług
(opis usług stosownie
do wymaganego w pkt
4.2 b) SIWZ warunku
udziału w
postępowaniu)

Wartość brutto
wykonanego zamówienia
w zł

Podmiot na rzecz którego wykonano usługi

Data wykonania

(nazwa i adres)

Od m/rrrr do m/rrrr

……………
min. 250 000,00 zł

Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że powyższe usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.

…………………………………..
(miejsce, data)

………………………………………………..
(podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych
do reprezentowania wykonawcy)

NR SPRAWY: CWR.263.4.2019
Załącznik nr 5 do SIWZ
Wykonawca:
……………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
e-mail:…………………………………………

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe i doświadczenie odpowiednio określone w pkt. 4.2 c) IDW

Lp.

1

2

Podstawa
dysponowania
daną osobą **

DOŚWIADCZENIE (zgodne z pkt. 4.2 c) IDw)

Osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia *

Pełniona funkcja

……………………………….
(Imię i nazwisko)

Kierownik Projektu

……………
min. 250 000 zł

……………………………….
(Imię i nazwisko)

Analityk

……………
min. 250 000 zł

Przedmiot oraz
nazwa
zamówienia

Termin realizacji

Wartość budowy systemu brutto
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3

4

……………………………….
(Imię i nazwisko)

Programista

……………
min. 250 000 zł

……………………………….
(Imię i nazwisko)

Programista

……………
min. 250 000 zł

* należy podać imię i nazwisko danej osoby
** Należy podać podstawę do dysponowania osobami wskazanymi w wykazie, np. umowa o pracę, umowa zlecenie, itp.

.....................................................................................
(data, pieczęć i podpis Wykonawcy lub Pełnomocnika)
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NR SPRAWY: CWR.263.4.2019
Załącznik nr 6
Wykonawca:
……………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
e-mail:…………………………………………
.................................., dnia .......................

OŚWIADCZENIE
O BRAKU ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
Ja, niżej podpisany,

(Imię i nazwisko)
Uprawniony do reprezentowania Wykonawcy:

(adres siedziby Wykonawcy)

biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Rozbudowa platformy internetowej pn. Baza monitorująca do dokumentowania i ewaluacji projektów
społecznych polegająca na rozbudowie ww. platformy internetowej oraz stworzeniu narzędzia ewaluacyjnodiagnostycznego”
niniejszym oświadczam, iż:
Wykonawca nie posiada zaległości z tytułu opłacania podatków i opłat lokalnych zgodnie z zapisami o
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2016r.
poz. 716 z późn. zm.)
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.

…………………………………..
(miejsce, data)

………………………………………………..
(podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych
do reprezentowania wykonawcy)

NR SPRAWY: CWR.263.4.2019
Załącznik nr 7 – wzór

Wykonawca:
……………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
.................................., dnia .......................
OŚWIADCZENIE
SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 11 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ: USTAWA),
DOTYCZĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA – ART. 24 UST. 1 PKT. 23
Ja niżej podpisany _________________________________________________________
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)
będąc upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy:

___________________________________________________________________________
(nazwa Wykonawcy)

___________________________________________________________________________
(adres siedziby Wykonawcy)

biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa platformy
internetowej pn. Baza monitorująca do dokumentowania i ewaluacji projektów społecznych polegająca na
rozbudowie ww. platformy internetowej oraz stworzeniu narzędzia ewaluacyjno-diagnostycznego”
niniejszym oświadczam/y:
- że nie należę/należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy,
z innym wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu*.
- że należę/należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy, co
podmioty wymienione poniżej – które złożyły oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia (należy podać nazwy oraz adresy siedzib)*/**:
Lp.

Nazwa podmiotu

Siedziba

Jednocześnie przedkładam dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia*
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………..
(miejsce, data)

………………………………………………..
(podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych
do reprezentowania wykonawcy)

* Niepotrzebne skreślić.
** Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne
oferty, Wykonawca może przedstawić dowody wykazujące, że istniejące powiązania z ww. Wykonawcami nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Jednocześnie oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………..
(miejsce, data)

………………………………………………..
(podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych
do reprezentowania wykonawcy)

