
 

 

tel. 91 4612-379; fax 91 4612-379; e-mail ceogr@miasto.szczecin.pl, www.ceogr.edu.pl 
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UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH 115, 70-760 SZCZECIN 

Szczecin, dnia 6 grudnia 2019 roku 

Zapytanie ofertowe nr 10/2019 

Szanowni Państwo, 

Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, poszukuje Wykonawcy dostawy sprzętu 
do realizacji zajęć z wychowania fizycznego. Zapraszamy do złożenia oferty na 
„Dostawę sprzętu sportowego”. 

I. Zamawiający: 

Gmina Miasto Szczecin –  
Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie 
ul. Batalionów Chłopskich 115 
70-760 Szczecin 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

– Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu sportowego: 

Przedmiot 
zamówienia 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu 
zamówienia 

Liczba 

Piłka do piłki ręcznej  wykonana z miękkiej i bardzo wytrzymałej 
skóry syntetycznej, 

 szyta ręcznie, 

 dętka zero-wing do użytku z klejem lub bez, 

 z atestem EHF. 

15 szt. 

Piłka do piłki nożnej  treningowa piłka do gry na murawie trawiastej, 

 rozmiar piłki 5. 

15 szt. 

Piłka do koszykówki  wykonana ze skóry kompozytowej o dobrej 
przyczepności – 12 panelowy design, 

 podwójnie laminowana ze wzmocnionym 
wnętrzem, 

 dętka butylowo-gumowa, 

 certyfikat FIBA Approved. 

2 szt. 

Piłka do koszykówki 
treningowa 

 gumowa 12 paneli, 

 wentyl butylowy, 

 z atestem FIBA Approved. 

15 szt. 
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Piłka do siatkówki  wykonana z pianki EVA i nylonowym 
pokryciem gwarantującym kulisty kształt 
i przyjemne odbicie piłki, 

 konstrukcja 8 panelowa z klejonymi 
łączeniami. 

15 szt. 

Piłeczka do unihokeja  średnica: 72 mm ± 2 mm, 

 waga: 23 gramy ± 2 gramy. 

2 szt. 

Piłeczki do tenisa 
stołowego 

 średnica: 40 mm ± 2 mm, 

 wykonane z polimeru ABS. 

60 szt. 

Piłka lekarska  waga: 2 kg ± 0,10 kg, 

 wykonana ze skóry dzielonej typu Split-skin. 

10 szt. 

Piłka fitness  wykonana z PCV, w technologii ANTI-BURS, 

 wytrzymałość na obciążenie do 100 kg ± 5 kg, 

 średnicy: 65 cm ± 1 cm, (15 sztuk), 

 średnicy: 55 cm ± 1 cm, (15 sztuk). 

30 szt. 

Lotki do badmintona  główka wykonana z pianki o twardości  
40-50 w, 

 waga 4,74 g a 5,5 g 

 koszyczek wykonany z poliamidu z dodatkiem 
kauczuku. 

60 szt. 

Kula treningowa 
stalowa 

 wypełnienie – śrut ołowiany i stalowy, 

 waga: 3 kg ± 0,05 kg, 

 malowana proszkowo. 

2 szt. 

Stół do tenisa 
stołowego 

 wymiary: (dł. x sz. x wys.) – 274 x 152,5 x 76 
cm ± 5 cm, 

 waga: 66 kg ± 5 kg, 

 blat wykonany z płyty MDF 15 mm ± 2 mm, 

 rama wzmacniająca – 20 x 30 mm ± 2 mm, 

 podstawa – 20 x 30 i 30 x 30 mm ± 2 mm, 

 podstawa zaopatrzona w system blokady 
prosty w obsłudze, 

 kółka – 8 kółek 50 mm ± 2 mm, wszystkie 
kółka ruchome, 4 kółka z blokadą, 

 w zestawie siatka z uchwytami. 

4 szt. 
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Ławeczka 
gimnastyczna 

 siedzisko wykonane z drewna iglastego, 

 nogi stalowe ocynkowane posiadające stopki  
z gumy niebrudzącej podłoże, 

 długość ławeczki 3 m ± 0,05 m, 

 krawędzie płyty, belki oraz nóg zaokrąglone, 

 ławeczka wyposażona w zaczep 
umożliwiający zawieszenie jej na drabince lub 
skrzyni gimnastycznej. 

10 szt. 

Materac gimnastyczny  wymiary: (dł. x sz. x gł.) – 200 x 152120 x 10 
cm ± 2 cm, 

 wypełnienie – wysokogatunkowa pianka 
poliuretanowa T25kg/m3, 

 wszystkie 4 narożniki wzmocnione z tkaniny 
PCV, 

 materac powinien posiadać uchwyty do 
przenoszenia, 

 pokrowiec szyty, góra i boki wykonane 
z materiału PCV jednostronnie powlekanego, 
a spód z materiału antypoślizgowego. 

10 szt. 

Mini bramka do 
unihokeja 

 wymiary: (wys. x szer.) - 160 x 115 cm ± 5 cm, 

 wykonana z rury stalowej zabezpieczonej 
antykorozyjnie, 

 konstrukcja lekka i wytrzymała, 

 system składania bramki ma być stosunkowo 
prosty gwarantujący szybkie składanie 
i rozkładanie, 

 w komplecie siatka o wielkości oczka 45 x 45 
mm ± 2 mm. 

2 szt. 

Płotek lekkoatletyczny  regulacja wysokości: 68; 76; 83; 90; 98;106 
cm ± 2 cm, 

 rama stalowa wykonana z rur giętych pod 
kątem 90 stopni, 

 przeciwwagi w stopkach płotka umieszczone 
na stałe i wykonane z rur aluminiowych, 

 system regulacji wysokości teleskopowy 
zatrzaskowy, 

 całość malowana lakierem proszkowym. 

10 szt. 
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Siatka stojąca  rama wykonana ze stali zabezpieczona 
antykorozyjnie, 

 siatka wykonana z poliestru, długości 305 cm 
± 5 cm, 

 w zestawie dwie linki z uchwytami i 4 śledzie 
PCV do mocowania w gruncie, 

 regulacja wysokości: 85; 155; 223 cm ± 2 cm, 

 system regulacji wysokości teleskopowy 
zatrzaskowy. 

1 szt. 

Ringo  średnica: 17 cm ± 3 cm, 

 wykonane z atestowanych surowców bez 
dodatku ftalanów, BPA, metali ciężkich. 

5 szt. 

Skakanka  linka skakanki wykonana z gumy, 

 uchwyty skakanki typu: ABS, TPR, 

 długość skakanki: 275 cm ± 2 cm, długość 
rączki 15 cm ± 1 cm. 

30 szt. 

Zestaw do palanta  w zestawie: kij baseball długości 65 cm  
± 2 cm, 

 kij do palanta długości 60 cm ± 2 cm, 

 piłeczka do palanta. 

1 szt. 

Tyczka z podstawą 
gumową 

 długość: 120 cm ± 5 cm, 

 średnica: 25 mm ± 2 mm, 

 podstawa gumowa o średnicy 23 cm ± 2 cm. 

12 szt. 

Zestaw do badmintona  zestaw powinien zawierać dwie rakiety + trzy 
lotki w pokrowcu, 

 rakiety wykonane ze stali i aluminium, 

 długość: rakiet 66 cm ± 2 cm, 

 waga: 105 gram ± 10 gram, 

 naciąg: 8,16-9 kg (18-20 lbs), 

 grubość rączki G3. 

15 szt. 

Kije do nordic walkingu  wykonane z aluminium, 

 posiadające system regulacji długości  
w zakresie 105-140 cm ± 5 cm, 

 uchwyty z korka i tworzywa sztucznego, 

 stopki gumowe, groty stalowe hartowane, 

30 
komp. 
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 w zestawie talerzyki (bez rękawiczek), 

 waga kijka ok. 275 gram, 

 system Anti-shok. 

Pałeczka sztafetowa  wykonana z aluminium, o standardowych 
wymiarach, 

 pomalowana lakierem proszkowym. 

5 szt. 

Kompresor  kompresor jednocylindrowy z manometrem, 

 w zestawie 3 wymienne końcówki: igła do 
pompowania piłek, końcówka do pompowania 
basenów, końcówka do pompowania materacy 
dmuchanych, 

 w zestawie estetyczna torba do transportu, 

 zasilanie z sieci 230V. 

2 szt. 

Stoper  wodoodporny i odporny na wstrząsy, 

 posiadający licznik okrążeń i funkcję 
prezentacji najszybszego, najwolniejszego  
i średniego czasu, 

 pamięć do 10 międzyczasów, 

 zakres pomiaru czasu do 9 h 59 min. 59,99 
sek., 

 możliwość pomiaru czasu aktualnego, czasu 
okrążenia oraz łącznego czasu okrążeń. 

2 szt. 

Lina animacyjna do 
przeciągania 

 wykonana z wytrzymałej juty, 

 długość: 10 m ± 0,10 m, 

 średnica: 2 cm ± 0,10 cm, 

 obwód: 5,50 cm ± 0,50 cm, 

 waga: 1,50 kg ± 0,10 kg. 

2 szt. 

Taśma miernicza  taśma na krzyżaku wykonana z włókna 
szklanego, obudowa z tworzywa sztucznego, 

 wymiary zgodne ze standardami: długość 
taśmy 30 m, szerokość 12,50 mm. 

1 szt. 

Woreczek 
gimnastyczny 

 wykonany z mocnej dzianiny poliestrowej, 

 wypełnienie – granulat z tworzywa 
sztucznego, 

 wymiary (szer. x wys.): 10 x 13 cm ± 0,50 cm, 

 waga: 100 gram ± 5 gram. 

15 szt. 
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Zestaw do tenisa 
stołowego 

 w zestawie 4 rakietki certyfikat ITTF, 

 grubość gąbki 2,2 mm ± 1 mm, 

 w zestawie 3 piłeczki wykonane z polimeru 
ABS, o średnicy 40 cm ± 0,10 cm, 

 w zestawie profesjonalna siatka zapinana za 
pomocą klamry zaciskowej. 

8 szt. 

Worek na piłki  pojemność12-15 piłek, 

 wykonany z materiału i siatki. 

4 szt. 

Szarfa szkolna 
parciana w dwóch 
kolorach (po 15 szt.) 

 długość: 100 cm ± 5 cm, 

 szerokość 4 cm ± 0,10 cm. 

30 szt. 

Kij do unihokeja w 
dwóch kolorach (po 5 
szt.) 

 wykonany z poliwęglanu wzmocnionego 
włóknem szklanym, 

 łopatka prosta, 

 o standardowych wymiarach. 

10 szt. 

Drabina gimnastyczna  boki wykonane z drewna iglastego, natomiast 
szczeble z drewna liściastego np. (buk), 

 szerokość: 180 cm ± 1 cm, 

 wysokość: 220 cm ± 1 cm, 

 powinna posiadać odpowiednie certyfikaty 
oraz spełniać odpowiednie normy. 

3 szt. 

Piłka do koszykówki 
z przeznaczeniem do 
gry na zewnątrz 

 wykonana z wysokiej jakości skóry 
syntetycznej, laminowana, 12 panelowa 

 posiadająca dodatkowe wzmocnienie 
warunkujące możliwość gry na zewnątrz, 

 dętka butylowo-gumowa, 

 rozmiar: 7. 

3 szt. 

Piłka do piłki nożnej 
halowej 

 ręcznie szyta piłka halowa wykonana  
z wysokiej jakości poliuretanowego materiału, 

 dętka butylowa, wentyl Double-Lock 
zapewniający piłce dobrą szczelność, 

 rozmiar 4, (obwód 62-64 cm), 

 piłka z przeznaczeniem do gry na hali. 

3 szt. 
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Kosz przestawny do 
gry w piłkę koszykową 
na zewnątrz 

 słup stalowy malowany proszkowo o średnicy 
90 mm, składany z 3 części, 

 wysięgnik sztywny przymocowany do słupa za 
pomocą dwóch U-śrub, które pozwalają 
zamocować tablicę z obręczą na żądanej 
wysokości, 

 tablica prostokątna wykonana z polipropylenu, 

 wymiary: (dł. x szer.) 120 x 90 cm, ± 2 cm, 

 grubość: 5 cm ± 0,10 cm, 

 obręcz: europejski rozstaw otworów (110 x 90 
mm), wykonana z pełnego pręta stalowego 
ø17 mm, ± 0,50 mm, 

 podpory obręczy wykonane z pręta stalowego 
ø13 mm ± 0.50 mm, 

 tylna blacha o grubości 5 mm, ± 0,10 mm 
malowana proszkowo, 

 w komplecie z siatką (12 zaczepów), 

 podstawa balastowa wykonana z tworzywa 
sztucznego z możliwością wypełnienia wodą 
(ok. 130 litrów) lub piaskiem (ok. 210 kg), 

 w podstawie trzy punkty zakotwiczenia 
w podłożu dla zapewnienia dodatkowej 
stabilizacji. 

2 szt. 

 

III. Termin realizacji zamówienia: 

Termin realizacji zamówienia od dnia złożenia oferty 7 dni kalendarzowych. 
Zamawiający prześle Oferentowi zamówienie na dostawę ww. wyposażenia  
i sprzętu. 

IV. Warunki płatności: 

1. zapłata za wykonanie zamówienia będzie zrealizowana na podstawie faktury 
prawidłowo wystawionej. Faktura powinna zawierać następujące dane: 

Nabywca: Gmina Miasto Szczecin 
pI. Armii Krajowej 1 
70-456 Szczecin 
NIP 851-030-94-10 

Płatnik:     Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie 
ul. Batalionów Chłopskich 115 
70-760 Szczecin 
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2. uregulowanie powyższej należności nastąpi przelewem na konto Oferenta 
w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

V. Specyfikacja dokumentacji, którą Oferent musi dołączyć do oferty: 

1. wypełniony druk, stanowiący załącznik nr 1 – „Formularz ofertowy”; 

2. wypełniony druk, stanowiący załącznik nr 2 – „Kalkulacja cenowa dla 

zamówienia”; 

3. wypełniony druk, stanowiący załącznik nr 3 - „Oświadczenie Oferenta o braku 
powiązań osobowych i kapitałowych”; 

4. wypełniony druk, stanowiący załącznik nr 4 – „Oświadczenie o wypełnieniu 
obowiązków informacyjnych”; 

5. kserokopie dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności 
gospodarczej; 

6. dokumenty potwierdzające realizację takich lub podobnych dostaw minimum  
z trzech ostatnich lat poprzedzających termin składania ofert; 

7. dokumenty potwierdzające obecność i działalność na rynku, minimum 5 lat 
działalności na rynku poprzedzających termin składania ofert. 

VI. Odrzucenie ofert 

Zostaną odrzucone oferty tych Oferentów, którzy: 

1. nie załączą wymaganych dokumentów, 

2. załączą dokumenty przygotowane niezgodnie z wymaganiami określonymi 
w zapytaniu ofertowym. 

VII. Kryterium oceny ofert: 

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert za pomocą systemu punktowego, 
zgodnie z ich wagą: 

1. waga ceny – 80%; 

2. waga doświadczenia – 20%. 

Cena – całkowity koszt za wykonanie przedmiotu zamówienia 

a. sposób obliczania punktacji w kryterium Cena: 

                Cmin 

Pi(C)= --------------- x 80 [pkt] 
       C 

Pi(C) - liczba punktów za cenę podaną w ofercie 

Cmin - najniższa cena ofertowa 
C - cena oferty badanej 

Maksymalnie w kryterium Cena Oferent może uzyskać 80 pkt. 
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Pi(C) = suma punktów uzyskanych w kryterium Cena 

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę cenową i nie może jej zmienić 

b. sposób obliczania punktacji w kryterium doświadczenie: 

Dokonując oceny ofert w kryterium Doświadczenie, Zamawiający będzie brał 

pod uwagę posiadane doświadczenie Oferenta w realizacji zamówień, będących 
przedmiotem zamówienia oraz długość okresu działalności Oferenta na rynku. 
Wykonawca uzyska niżej określoną liczbę punktów, jeżeli dołączy do oferty 
dokumenty potwierdzające: 

 realizację takich lub podobnych dostaw minimum z trzech ostatnich lat, 
poprzedzających termin składania ofert – 10 punktów (brak dokumentacji 
0 punktów); 

 obecności i działalności na rynku, minimum pięć lat działalności na rynku 
poprzedzających termin składania ofert – 10 punktów (brak dokumentacji 
0 punktów). 

Maksymalnie w kryterium Doświadczenie Oferent może uzyskać  
20 pkt. 

Pi(D) = suma punktów uzyskanych w kryterium Doświadczenie 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Oferenta: 

Pi(D) + Pi(C) = 100 punktów 

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów 

1. wymagane dokumenty należy składać osobiście sekretariacie szkoły lub przesłać 
pocztą na adres Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, ul. Batalionów 
Chłopskich 115, 70–760 Szczecin – do dnia 18 grudnia 2019 roku do godziny 
1200. Pod uwagę będzie brana godzina i data wpływu dokumentów do 

sekretariatu Zamawiającego; 

2. oferta winna znajdować się w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić 
napis: „Oferta na dostawę sprzętu sportowego”; 

3. każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę; 

4. oferty powinny być przygotowane i złożone zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w niniejszym zapytaniu ofertowym; 

5. oferta winna być sporządzona w języku polskim; 

6. ofertę należy złożyć w PLN; 

7. wszystkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi Oferent; 

8. nie dopuszcza się składania ofert częściowych; 
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9. konsekwencje niewłaściwego oznakowania i złożenia oferty w niewłaściwym 
miejscu lub terminie obciążają składającego ofertę; 

10. osoba uprawniona do kontaktów - Andrzej Fidos, tel: 91 4613 922 lub  
e-mail: a.fidos@ceogr.edu.pl. 

IX. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia 

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 18 grudnia 2019 roku  
po godzinie 1230. O wynikach postępowania wszyscy Oferenci zostaną 
poinformowani telefonicznie lub mailowo najpóźniej do dnia 18 grudnia 2019 
roku do godziny 1500. W tym samym terminie, do Oferenta wybranego  
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania, zostanie skierowane zlecenie realizacji 
zamówienia z dodatkowymi informacjami wskazanymi w treści niniejszego 
postępowania. 

X. Informacje dodatkowe: 

1. termin związania ofertą wynosi 7 dni kalendarzowych od daty składania ofert; 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego 
postępowania, w całości, bez podania przyczyn; 

3. w przypadku, gdy oferta cenowa złożona przez Oferenta będzie przekraczać 
kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia dodatkowych negocjacji 
z Oferentem, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeśli 
w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści oferty, Oferent zobowiązany jest 
złożyć ofertę ostateczną w terminie dwóch dni kalendarzowych od dnia 
zakończenia negocjacji; 

4. Oferent zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji wynikających 
z niniejszego zapytania ofertowego jako tajemnicy Zamawiającego. Informacje 
dotyczące faktu złożenia oferty, przeprowadzenia negocjacji handlowych oraz 
zawartych umów mogą być udzielane przez Oferenta jedynie po uzyskaniu 
pisemnej zgody Zamawiającego na przekazywanie osobom trzecim lub 
publikację takich informacji. 

……………………………………. 
Podpis i pieczątka Dyrektora  

Centrum Edukacji Ogrodniczej 
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

         …………………………… 
          miejscowość i data 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
 
 

Gmina Miasto Szczecin –  
Centrum Edukacji Ogrodniczej 
ul. Batalionów Chłopskich 115 
70–760 Szczecin 

 
 

 Ja/My, niżej podpisany/podpisani 
 
............................................................................................................................................ 

działając w imieniu i na rzecz: 
 
............................................................................................................................................ 

(pełna nazwa Oferenta) 

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

(adres siedziby Oferenta) 

 
REGON .................................................................. 

NIP ......................................................................... 
 
Nr konta bankowego: ......................................................................................................... 
 
nr telefonu .............................................................. 

nr faxu .................................................................... 
 
e-mail ................................................................................................................................. 
 
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące: 

„Dostawy sprzętu sportowego”, 

mailto:ceogr@miasto.szczecin.pl
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składam/składamy poniższą ofertę: 

1. oferuję/oferujemy cenę – całkowity koszt realizacji przedmiotu zamówienia 

określonego w zapytaniu ofertowym, w wysokości: 

…….................………………… PLN brutto, w tym obowiązujący podatek VAT 

(słownie: ……………………………………………………………….……………..). 

Ponadto oświadczam/oświadczamy, że: 

1. zobowiązuję się/zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w przedmiotowym zapytaniu ofertowym; 

2. zapoznałem się/zapoznaliśmy się z przedmiotem, warunkami zamówienia 
i akceptuję/akceptujemy je; 

3. spełniam/spełniamy wszystkie wymagania dotyczące Oferenta, określone  
w zapytaniu ofertowym; 

4. akceptuję/akceptujemy termin i warunki realizacji dostawy. 

 

 

………………………………. 
Podpis Oferenta 
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

 

 

 

KALKULACJA CENOWA DLA ZAMÓWIENIA  

Nazwa 
Liczba 

(szt./komp.) 
Koszt całkowity 

brutto (PLN) 

Piłka do piłki ręcznej 15 szt. 
 

Piłka do piłki nożnej 15 szt. 
 

Piłka do koszykówki 2 szt. 
 

Piłka do koszykówki treningowa 15 szt. 
 

Piłka do siatkówki 15 szt. 
 

Piłeczka do unihokeja 2 szt. 
 

Piłeczki do tenisa stołowego 60 szt. 
 

Piłka lekarska 10 szt. 
 

Piłka fitness 30 szt. 
 

Lotki do badmintona 60 szt. 
 

mailto:ceogr@miasto.szczecin.pl
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Kula treningowa stalowa 2 szt. 
 

Stół do tenisa stołowego 4 szt. 
 

Ławeczka gimnastyczna 10 szt. 
 

Materac gimnastyczny 10 szt. 
 

Mini bramka do unihokeja 2 szt. 
 

Płotek lekkoatletyczny 10 szt. 
 

Siatka stojąca 1 szt. 
 

Ringo 5 szt. 
 

Skakanka 30 szt. 
 

Zestaw do palanta 1 szt. 
 

Tyczka z podstawą gumową 12 szt. 
 

Zestaw do badmintona 15 szt. 
 

Kije do nordic walkingu 30 komp. 
 

mailto:ceogr@miasto.szczecin.pl
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Pałeczka sztafetowa 5 szt. 
 

Kompresor 2 szt. 
 

Stoper 2 szt. 
 

Lina animacyjna do przeciągania 1 szt. 
 

Taśma miernicza 1 szt. 
 

Woreczek gimnastyczny 15 szt. 
 

Zestaw do tenisa stołowego 8 szt. 
 

Worek na piłki 4 szt. 
 

Szarfa szkolna parciana w dwóch 
kolorach (po 15 szt.) 

30 szt. 
 

Kij do unihokeja w dwóch kolorach 
(po 5 szt.) 

10 szt. 
 

Drabina gimnastyczna 3 szt. 
 

Piłka do koszykówki 
z przeznaczeniem do gry na 
zewnątrz 

3 szt. 
 

Piłka do piłki nożnej halowej 3 szt. 
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Kosz przestawny do gry w piłkę 
koszykową na zewnątrz 

2 szt. 
 

Razem  

 

 

 

……………………………… 
podpis Oferenta 
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

Oświadczenie 
o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

Ja (My), niżej podpisany (-ni) .................................................................................. 

działając w imieniu i na rzecz: 

............................................................................................................................................ 
(pełna nazwa Wykonawcy) 

............................................................................................................................................ 
(adres siedziby Wykonawcy) 

oświadczam (-my), że Wykonawca, którego reprezentuję (-jemy), nie jest powiązany 
kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, w szczególności poprzez: 

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

2. posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji*; 

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

4. pozostawanie 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. 

..................................., dn. ........................... . ....................................................... 
(podpis(y) osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy) 

* jeżeli z przepisów prawa wynika niższy próg, należy podstawić właściwą wartość 
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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

….......................................... 
(pieczęć Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE O WYPEŁNIENIU OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH 

Ja (My), niżej podpisany(-ni) ................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz: 

............................................................................................................................................ 
(pełna nazwa Wykonawcy) 

............................................................................................................................................ 
(adres siedziby Wykonawcy) 

oświadczam (-my), że wypełniłem (-liśmy) 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 L 119 
z 04.05.2016, str. 1) tzw. „RODO”, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego w niniejszym postępowaniu. 

..................................., dn. ................................ ................................................................. 
(podpis(y) osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy) 
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