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Rozdział I. - Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa 

Strona internetowa Zamawiającego: www.impan.pl   

e-mail: karol.czochra@impan.pl  

godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. 

Rozdział II - Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 138o 

ustawy z dnia 24 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1986), zwanej dalej „ustawą Pzp” 

2. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 750 000 euro. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, mają 

zastosowanie przepisy ustawy oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

(tj. Dz. U. z 2017 r. poz.  459 ze zm.). 

Rozdział III - Opis przedmiotu zamówienia z podaniem kodów CPV.  

Kod CPV: 64110000-0 – usługi pocztowe 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest: 

1. świadczenie usług pocztowych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w obrocie 

krajowym i zagranicznym polegające na odbiorze, przyjmowaniu, przemieszczaniu i 

doręczaniu przesyłek wskazanych w Załączniku nr 1a, 

2. odbiór i dostawa przesyłek ma następować codziennie tj. 5 dni w tygodniu od poniedziałku do 

piątku w godzinach pracy Instytutu Matematycznego z/do siedziby głównej przy  

ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa.  

3. Rozliczenie umowy: 

a) Strony ustalają, że okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 

b) Podstawą obliczania wynagrodzenia Wykonawcy za przesyłki nadane oraz zwrócone w 

miesięcznym okresie rozliczeniowym będą ceny jednostkowe podane w Formularzu 

Cenowym Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 1a. 

c) Maksymalną wartość umowy stanowić będzie kwota jaką Zamawiający przeznaczy na 

sfinansowanie zamówienia, a która zostanie ogłoszona w dniu otwarcia ofert, ponieważ 

nie można z góry przewidzieć ilości wykonywanych usług. 

d) Zamawiający dokona zapłaty należności w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury 

VAT wystawionej przez Wykonawcę za każdy miesiąc oddzielnie.  

e) Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na 

fakturze. 

f) Za datę wywiązania się Zamawiającego z umownego terminu płatności przyjmuje się 

dzień uznania jego rachunku bankowego. 

4. Zmiany umowy 

a) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wysokości zobowiązania wynikającego  

z oferty Wykonawcy, z którym zawrze umowę w wyniku niniejszego postępowania  

w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w formie aneksu. 

b) Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego,  

w przypadku, gdy łączne wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu zamówienia, 

będzie niższe od wynagrodzenia maksymalnego określonego w ofercie. 

5. Kary umowne - Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w przypadku: 

a) niewykonania umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości 

przyjętego limitu ceny na dany rok trwania umowy brutto (wartość oferty) w przypadku 

odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które, Zamawiający nie 

odpowiada. 

b) W przypadku utraty, ubytku, uszkodzenia przesyłki lub paczki bądź niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

należne odszkodowanie, zgodnie z przepisami rozdziału 8 ustawy Prawo Pocztowe  

z dnia 23 listopada 2012r. (Dz. U. Nr 254, poz. 1529 z późn.zm.). 

http://www.impan.pl/
mailto:karol.czochra@impan.pl
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c) Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych kodeksu cywilnego w przypadku gdy wysokość szkody przewyższa 

kary umowne. 

d) Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, 

Zamawiający potrąci z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar i tak 

pomniejszone wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy. 

Rozdział IV - Termin wykonywania zamówienia  

Od 01 marca 2019 roku do 28 luty 2022 roku 

Rozdział V Warunki udziału w postępowaniu  

Wraz z ofertą Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie 

wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszym Ogłoszeniu, 

stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie 

ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Ogłoszenia.  

Rozdział VI. - Podstawy wykluczenia 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  

w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Działając na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy 

z postępowania Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez 

sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 

przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 

1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, 

który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 

jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że 

sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – 

Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615). 

3. Zamawiający badając ww. podstawę do wykluczenia uwzględni art. 24 ust. 7 - 11 ustawy Pzp. 

Rozdział VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia 

A – Oświadczenia składane wraz z ofertą 

1. Wraz z ofertą Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenia 

w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz 

w niniejszym Ogłoszeniu, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Ogłoszenia oraz że 

nie podlega wykluczeniu w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do 

Ogłoszenia.  

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, zamieszcza informacje  

o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust 1, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się 

na zasoby innych podmiotów, warunków udziału w postępowaniu.  

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 

stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu zgodnie  

ze wzorem oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 3 do Ogłoszenia, podpisane przez osoby 

upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy, składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie.  

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, 

że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w 

szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, może złożyć stosowne 

oświadczenie w tym zakresie, wraz z ofertą zgodnie ze wzorem zawartym  
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w Załączniku nr 4 do Ogłoszenia. W przypadku zaistnienia, po dniu złożenia ww. oświadczenia, 

nowych okoliczności w zakresie przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawca zobowiązany 

jest do złożenia aktualnego oświadczenia w tym zakresie.  

Jeśli Wykonawca należy do grupy kapitałowej: w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na 

stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, 

Wykonawca składa w oryginale oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. 

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli 

oferty w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem 

dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia podany jest w Załączniku nr 4 do 

Ogłoszenia.  

6. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;  

Wykonawca z siedzibą lub miejscem zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej:  

a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 1) 

– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składnia 

ofert.  

b) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w lit. a), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub 

przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepisy lit. a) w zakresie 

terminu wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.  

Uwaga:  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. 

oświadczenia i dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie;  

Dokumenty i oświadczenia innego podmiotu, na którego zasobach polega na zasadach art. 

22a ustawy Pzp:  

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wymienionych w ust. 2.  

Rozdział VIII. - Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 

składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z 

tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje 

się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

2. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. 

3. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika 

ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to 

musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo 
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to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez 

notariusza.  

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

6. Oferta powinna być złożona w takiej formie, która uniemożliwi jej zdekompletowanie. 

7. Ofertę należy sporządzić na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką biurową. 

8. Wskazane jest ponumerowanie i parafowanie przez osobę/y upoważnioną/e do podpisywania 

oferty zapisanych stron oferty oraz załączników. 

9. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w treści oferty muszą być naniesione 

w czytelny sposób, parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę/y uprawnioną/e do 

podpisywania oferty. 

10. Wszystkie dokumenty i oświadczenia muszą być dostarczone w formie oryginałów, a w 

przypadku, gdy przepisy tak stanowią – w formie czytelnych kserokopii, oraz muszą być 

parafowane przez osobę/y upoważnione do podpisywania oferty. Niezależnie od powyższego 

dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z 

oryginałem” i poświadczone parafką z imienną pieczątką. Wymagane specyfikacją dokumenty w 

języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez 

Wykonawcę. 

11. Wymaga się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była podpisana przez osoby 

uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W sytuacji reprezentowania  Wykonawcy przez 

pełnomocnika, do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo w formie oryginału lub 

notarialnie poświadczonej kopii. 

12. Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dane te należy 

umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz oferty, opisanej „tajemnica przedsiębiorstwa”, oraz 

wskazać numery stron stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. W innym przypadku wszystkie 

informacje zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie dostępne i mogą być udostępniane 

pozostałym Wykonawcom razem z protokołem postępowania. Wykonawca nie może zastrzec 

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

13. Do oferty muszą być załączone oświadczenia, których wzory stanowią Załączniki nr 2, 3 i 4 do 

Ogłoszenia 

14. Oferta powinna być złożona na Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 

oraz wypełnionym formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr 1a do Ogłoszenia. 

15. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takiej sytuacji ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo do reprezentowania w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania ofert przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawca składa w formie 

oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

16. Ofertę należy złożyć w zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu / kopercie z napisem: 

Instytut Matematyczny 

Polskiej Akademii Nauk 

00-656 Warszawa, ul. Śniadeckich 8 

 

OFERTA na: 

na świadczenie usług pocztowych  

dla Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk 

znak sprawy 2/220/IMPAN/US/2019 

Termin składania ofert upływa w dniu 14/02/2019r. o godz. 09:00 

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 14/02/2019r. godz. 09:30. 
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17. Poprzez prawidłowe opakowanie oferty, w tym także zamknięcie, należy rozumieć taki sposób 

zabezpieczenia treści oferty, który uniemożliwia osobom postronnym, czyli jakiejkolwiek osobie, 

zapoznanie się z nią przed upływem terminu otwarcia ofert. 

18. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić ofertę. Wykonawca może 

wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty przed upływem 

terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian przez Wykonawcę musi być 

złożone według takich samych wymagań jak składana oferta, ze stosownym dopiskiem na 

opakowaniu, np. „Zmiana oferty”. Koperty oznaczone dopiskiem „Zmiana oferty” zostaną 

otwarte przy otwieraniu oferty i zostaną dołączone do oferty. 

19. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną ofertę lub wycofać 

się z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poprzez złożenie stosownego 

pisemnego powiadomienia (oświadczenia) z napisem na kopercie, np. „Wycofanie oferty”. 

20. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom. W przeciwnym wypadku Zamawiający uzna, że 

Wykonawca nie zamierza powierzać podwykonawcom żadnej części zamówienia. 

Rozdział IX. - Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami. 

W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, 

zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 

dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, z późn. Zm.), zwanej dalej 

Prawem pocztowym, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1030, z późn. Zm.) Zamawiający wskazuje adres poczty elektronicznej: 

karol.czochra@impan.pl   

1) W przypadku porozumiewania się drogą elektroniczną, za prawidłowo przekazany dokument 

(oświadczenie, wniosek, zawiadomienie, informację) Zamawiający uważa przekazanie 

(przesłanie) skanu danego dokumentu podpisanego przez upoważnioną osobę. 

2) Korespondencja kierowana do Zamawiającego ma być opatrzona numerem referencyjnym 

spraw, tj. 2/220/IMPAN/US/2019.  

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 

 dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 

strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

Forma pisemna jest zastrzeżona dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym dokumentu 

pełnomocnictwa. 

Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę 

zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu uważa się za 

złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu. 

Zamawiający informuje, że nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców. 

Rozdział X.  - Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 

Rozdział XI. - Termin związania ofertą 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni  

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

Rozdział XII. -  Tryb udzielania wyjaśnień 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie. 

mailto:karol.czochra@impan.pl
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2. Zamawiający udzieli wyjaśnień. 

3. Pytania należy kierować na adres wskazany w Rozdz. I Ogłoszenia lub pocztą e-mail zgodnie z 

formą określoną w Rozdz. IX. 

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią ogłoszenia a treścią udzielonych wyjaśnień jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia Zamawiającego. 

Rozdział XIII. - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę, oznaczoną jak w Rozdziale VIII ust. 16 Ogłoszenia, w zamkniętej kopercie należy złożyć 

w siedzibie Zamawiającego:  

Warszawa, ul. Śniadeckich 8 w pokoju nr 111  

lub przesłać na dres Zamawiającego do dnia 14/02/2019r. do godz. 09:00 

2. Oferta złożona po ww. terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z postanowieniami art. 84 

ust. 2 ustawy Pzp.  

3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14/02/2019r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego w 

Warszawie w pokoju nr 303 Otwarcie ofert jest jawne. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda łączną kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

1)  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2)  firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 

Rozdział XIV. - Badanie ofert 

1. Zamawiający zbada, czy Wykonawcy, którzy złożyli oferty nie podlegają wykluczeniu oraz czy oferta 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. W toku dokonywania czynności związanych z badaniem i oceną ofert Zamawiający może żądać 

udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień. 

3. Zamawiający poprawi w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Ogłoszeniem, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty, 

   - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

4. Zamawiający nie przewiduje uzupełniania dokumentów. Jeśli oferta będzie niekompletna, albo 

formularz ofertowy zostanie źle wypełniony – oferta zostanie odrzucona 

Rozdział XV: Opis sposobu obliczania ceny. 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym 

sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 oraz Załącznikiem 1a do Ogłoszenia 

łącznej ceny ofertowej netto za realizację przedmiotu zamówienia.  

2. Cena jednostkowa netto wskazana liczbowo w Załączniku nr 1a będzie stanowiła podstawę do 

obliczenia ceny w przypadku wystąpienia omyłek rachunkowych. 

3. Łączna cena ofertowa netto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia  określone w opisie przedmiotu zamówienia 

4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

Rozdział XVI. - Opis kryteriów oceny ofert (dla każdej z części zamówienia). 

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty dla każdej z części Zamawiający stosować 

będzie  następujące kryteria oceny ofert: 

1) Cena brutto (C); waga kryterium – 100% 

1) Kryterium cena brutto (C) – 100%: 

C= (Cmin/Ci) x 60 
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gdzie: 

i - numer oferty, 

C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium: cena brutto,  

Cmin- najniższa cena brutto oferty, spośród cen brutto wszystkich ofert, 

Ci - cena brutto ocenianej, badanej oferty. 

2. Ocenie zostanie poddana cena brutto, podana przez Wykonawcę w formularzu oferty. 

3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 

wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 

wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych. 

Rozdział XVII. - Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba (osoby) upoważniona (upoważnione) do 

reprezentowania Wykonawcy wymieniona (wymienione) w aktualnym odpisie z właściwego 

rejestru albo w aktualnym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub 

pełnomocnik, który przedstawi stosowne pełnomocnictwo wraz z ofertą lub przed zawarciem 

umowy od osoby (osób) wymienionej (wymienionych) w powyższym dokumencie - oryginał 

dokumentu lub kopia (odpis) poświadczona(-y) notarialnie. 

2. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców - oryginał 

dokumentu lub kopia (odpis) poświadczona(-y) notarialnie. 

Rozdział XVIII. - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 

umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 

zamówienia publicznego na takich warunkach 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego 

na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia. 

Rozdział XIX. - Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy  

w  toku postępowania o udzielenie zamówienia. 

Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp  

Rozdział XX. – Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem 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), zwanego dalej 

„RODO”, informuję, że:  

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Matematyczny Polskiej Akademii 

Nauk, ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa; 

2. inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiającego/ jest Pan Bartłomiej Zdziarski 

kontakt: iod@impan.pl tel. 600996438; 

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

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego numer postępowania  

2/220/IMPAN/US/2019.  

4. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są 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 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”.   

5. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres co 

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

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a także okres 

przechowywania dokumentacji. 

mailto:iod@impan.pl
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6. Obowiązek podania przez Panią(a) danych osobowych bezpośrednio Pani(a) 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.  

7. W odniesieniu do Pani(a) danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

8. Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani(a) dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani(a) 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 ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani(-), że 

przetwarzanie danych osobowych Pani(a) dotyczących narusza przepisy RODO; 

9. Nie przysługuje Pani(u): 

− 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(a) danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

______________________ 
** 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. 

Rozdział XXI. - Inne informacje 

Informacja o wyniku postepowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

Spis załączników do Ogłoszenia: 

Załącznik nr 1 Formularz oferty  

Załącznik nr 1a formularz cenowy 

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik nr 4 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 
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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 

 

Nazwa i siedziba Zamawiającego: 

Instytut Matematyczny  

Polskiej Akademii Nauk  

ul. Śniadeckich 8 

00-656 Warszawa 

 

FORMULARZ OFERTY 
wykonania zamówienia przewidzianego do udzielenia przez Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk 

 w Warszawie na usługi społeczne 

świadczenie usług pocztowych  

dla Instytutu Matematycznego Polskiej akademii Nauk 

 numer postępowania 2/220/IMPAN/US/2019 

W Y K O N A W C A / Wykonawcy w przypadku oferty wspólnej 

Dane identyfikacyjne Wykonawcy 

Nazwa Wykonawcy: 

...................….............................................................................................................................. 

Adres:  

.................................................................................................................................................... 

NIP REGON 

Tel.: 

.............................................................. 

Faks: 

................................................................................... 

 

e-mail: …………………………………………………………………………….. 

RODZAJ PRZEDSIĘBIORSTWA: 

- Mikroprzedsiębiorstwo  

 

- Małe przedsiębiorstwo  

 

- Średnie przedsiębiorstwo* niepotrzebne skreślić  

 

reprezentowany przez : 

………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko, stanowisko osoby umocowanej do złożenia oferty) 

 

działający na podstawie ……………………………………………………………………… 
(podać dokument umocowania) 

 Składam/y ofertę na wykonanie zamówienia, na warunkach określonych w Ogłoszeniu za 
łączną cenę: 

 

…………………………………………………………………………………… zł netto 

 

…………………………………………………………………………………… (słownie) 

*Zamawiający przyjmuje średnie dane z lat ubiegłych celem możliwości porównania ofert, rozliczanie odbywać 

się będzie na podstawie cen jednostkowych za osobę 

ponadto oświadczamy, że: 

1. Zapoznaliśmy się z Ogłoszeniem wraz z wyjaśnieniami  i modyfikacjami i nie wnosimy do niej żadnych 

zastrzeżeń*. 

2. Uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 

3. Podana w ofercie cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
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4. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu na składanie ofert. 

5. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuje/my się do podpisania umowy zgodnej z opisem przedmiotu 

zamówienia i niniejszą ofertą na warunkach określonych w Ogłoszeniu w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 

6.  ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami / zamierzamy zrealizować przy udziale Podwykonawców* 
niepotrzebne skreślić 

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć  do wykonania następujące zakresy zamówienia: 

........................................................................................................................................  
(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy) 

Podwykonawcą będzie: 

........................................................................................................................................ 
(wpisać nazwę i dane adresowe podmiotu w sytuacji gdy wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca polega na  zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 

ustawy, a podmioty                  te będą brały udział w realizacji części zamówienia). 

Uwaga – Brak wpisu i skreślenia powyżej rozumiany jest, iż przedmiotowe zamówienie realizowane będzie 

bez udziału podwykonawców 

7. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

przewidziane w art. 13 lub art. 14RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.* 

______________________ 
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). 

8. Oświadczam/y, że wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług - z art. 91 ust. 3a. 

9. Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.* niepotrzebne skreślić /Oświadczamy, że oferta zawiera 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach *niepotrzebne skreślić należy podać „ na 

stronach od nr …do nr…, osobno wydzielonych. 

10. Powyższe dane składamy pod groźbą odpowiedzialności karnej określonej w art. 297 § 1 K.k. (Ustawa z dnia 

6 czerwca 1997 r. Kodeks karny Dz. U. Nr 88 poz. 553 ze zm.) 

Do oferty Wykonawca załącza: 

1) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

2) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 

3) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

4) kopię wypisu/wydruk z odpowiedniego rejestru (CEiDG lub KRS) 

5) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) 
__________________ dnia __ - __ - 201_ roku   ……………………………………………………….. 

(podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 

Instytut Matematyczny  

Polskiej Akademii Nauk  

ul. Śniadeckich 8 

00-656 Warszawa 

 

 

Nawiązując do ogłoszenia do udziału w postępowaniu na usługi społeczne na świadczenie usług 

pocztowych dla Instytutu Matematycznego Polskiej akademii Nauk numer postępowania 

2/220/IMPAN/US/2019 my niżej podpisani:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne 

adresy wszystkich podmiotów składających wspólna ofertę) 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz 

ust. 5 pkt. 1) – 8) ustawy PZP. 

 
 

__________________ dnia __ - __ - 201_ roku   ……………………………………………………….. 

(podpis Wykonawcy) 

 

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

na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20. Jednocześnie oświadczam, 

że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące 

środki naprawcze:  

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..…………………..

.........……………………………………………………………………………….…… 

 

__________________ dnia __ - __ - 201_ roku   ……………………………………………………….. 

(podpis Wykonawcy) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG lub wpisać ”nie dotyczy”) 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

__________________ dnia __ - __ - 201_ roku   ……………………………………………………….. 

(podpis Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG lub wpisać ”nie dotyczy”) 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

__________________ dnia __ - __ - 201_ roku   ……………………………………………………….. 

(podpis Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

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. 

 

__________________ dnia __ - __ - 201_ roku   ……………………………………………………….. 

(podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do Ogłoszenia 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Instytut Matematyczny  

Polskiej Akademii Nauk  

ul. Śniadeckich 8 

00-656 Warszawa 

Nawiązując do ogłoszenia do udziału w postępowaniu na usługi społeczne na świadczenie usług 

pocztowych dla Instytutu Matematycznego Polskiej akademii Nauk numer postępowania 

2/220/IMPAN/US/2019 my niżej podpisani:  

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz:  

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólna ofertę) 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w Ogłoszeniu,: 

 

 
__________________ dnia __ - __ - 201_ roku   ……………………………………………………….. 

(podpis Wykonawcy) 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w Ogłoszeniu polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

_________________________________________________________________ 

w następującym zakresie:  

 

____________________________________________________________________ 
 (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

_________________ dnia __ - __ - 201_ roku   ……………………………………………………….. 

(podpis Wykonawcy) 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

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. 

 

__________________ dnia __ - __ - 201_ roku   ……………………………………………………….. 

(podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do Ogłoszeniu 

 

 

Instytut Matematyczny  

Polskiej Akademii Nauk  

ul. Śniadeckich 8 

00-656 Warszawa 

 

OŚWIADCZENIE 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

 
Nawiązując do ogłoszenia do udziału w postępowaniu na usługi społeczne „świadczenie usług 

pocztowych dla Instytutu Matematycznego Polskiej akademii Nauk numer postępowania 

2/220/IMPAN/US/2019,w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp oświadczam, że 

*UWAGA:  niepotrzebne skreślić 

*nie należę do żadnej grupy kapitałowej; w tym przypadku można złożyć niniejsze 

oświadczenie wraz z ofertą 

*nie należę do grupy kapitałowej z żadnym z podmiotów, które do upływu terminu 

składania ofert złożyły oferty; w tym przypadku można należy złożyć niniejsze oświadczenie 

w ciągu 3 dnia od zapoznania się z informacją z otwarcia ofert 

*należę do grupy kapitałowej z następującymi podmiotami, które do upływu terminu 

składania ofert złożyły oferty: w tym przypadku można należy złożyć niniejsze oświadczenie 

w ciągu 3 dnia od zapoznania się z informacją z otwarcia ofert 

 

Lp

. 

Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1.   

2.   

….   

i składam wyjaśnienia, że istniejące miedzy nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – wyjaśnienia w załączeniu 

 

 

__________________ dnia __ - __ - 201_ roku   ……………………………………………………….. 

(podpis Wykonawcy) 

 

 
Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy  

o ochronie konkurencji i konsumentów. 

 


