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Tychy, 30.0B.2O18r.

zApyTANlE OFERTOWE nr LlZOt9 (po zmianach)

z dnia 30.0B.2018 r.,

Zamawiający.

Anna Jany prowadząca działalność gospodarczą pod firmą H5 Medical Potand Anna Jany
z siedzibą w Tychach, u[. Fabryczna 45, 43-tOO, NlP 6342498986, REGON 24078073,
zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzente audytu weryfikującego
potencjai wnroskodawcy (Zamawia,lącego) oraz anaLjzy otoczenia rynkowego pod kątem
zasadności izakresu opracowania nowego projektu wzorniczego, w ramach etapu diagnozy
dLa planowanej aptikacji do konkursu ogtoszonego Qrzez Potską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości, Program Operacyjny lnteligentny Rozwoj 201,4-2020, Oś priorytetowa ll:

Wsparcie otoczenia i potenc.latu przedsiębiorcow do prowadzenia dziatatności B+R+l,
dziatanie 2.3, Proinnowacyjne usłu9i d[a przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.5: Desiqn dta
przedsiębiorcow.

l. Opis przedmiotu zamówienia

1,, Przedmlotem zamowienia jest przeprowadzenie wstępnego audytu, w
ramach pierwszej fazy profesjonalnego procesu projektowego (etap
diagnozy) mającego na celu:

a) zweryfikowanie potencjału wnioskodawcy (Zamawiającego),

b) przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego,

pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu
wzorniczego,

2. Zamawialący dopuszcza mozliwośc udzjetenia Oferentom dodatkowych
informacji dotyczących planowanego projektu pod warunkiem podpisania
Przez Potencjalnego Wykonawcy umowy o zachowaniu poufności w
odniesieniu do przekazanych informacji,

3. Audyt powinien zostac zakonczony dostarczeniem sprawozdania (raportu) z
PrzeProwadzonych analiz, sta nowiącego n ieza tezne potwierdzenle za kresu i

zasad noŚci oPracowan ia nowego projektu wzorniczeqo. Materiaty powi n ny
bYc oznaczone znakami Unii Europejskiej oraz Funduszy Europejskich,

4, KOD CPV: 79212000-3 Ustugi audytu

l!. Termin realizacjizamówienia

lll.

1. WYkonanie ana|iz l dostarczenie raportu powinno zostac dostarczone do
siedzi by Zamawiająceg o w n ieprzekrac zaLny m term i n le do 25. O 9, 2 O]-B r.

Tryb zamówienia

L Niniejsze zaPYtanie do postępowania ofertowego zostato opubtikowane na
nie Zamawiającego pod adresem l:t!p§./iww'v.hsmedicol,pl oraz na
nie Bazy Konkurencyjności pod adresem:
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2. postępowanie ofertowe nie podtega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia

2OO4r. Prawo zamowień pub|icznych (Dz,U. z 2007r. Nr 233, poz, 1665 z

pożn.zm.) ijest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie zZasadą

Konkurencyjności, o ktorej umowa w pkt. 6,5.2 Wytycznycń w zakresie

kwalifikowalności wydatkow w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

RegionaLnego, Europejskie9o Funduszu Spoteczne9o oraz Funduszu

Spojności na lata 2O1,4-2O2O.

3. Przebieg postępowania będzie prowadzony z zachowaniem zasady

przelrzyslości, uczciwej kon ku rencj i i rownego tra ktowa n ia oferentow.

4. Zamawialący dotozy wsze|kich starań w celu uniknięcia konfliktu intereSow

rozumianego, .Jako brak bezstronności i obiektywności, w przeprowadzonYm

postępowani u ofertowym.

5. Zamawialący zapewnia, że wszyscy uczestnicy postępowania ofertowego

dotyczącego wyboru wykonawcy przed m iotu n i n iejszego za pyta n ia posiadają

taki sam dostęp do informacji dotyczącej zamowienia r zaden oferent nie jest

uprzywitejowany wzgtędem pozostałych, a postępowanie prowadzone jest w

sposob transparentny.

6. W celu zachowania zasady uczciwe.j konkurencji, w trakcie prowadzonego
postępowania ofertowego nie będą przez Zamawiającego udzielane zadne
istotne informacje mogące miec wptyw na treśc składanych przez oferentow
ofert, Tryb udzielania odpowiedzi oferentom został opisany w punkcie Xl.

Kontakt zZamawia)ącym

7, Zamawiający zastrzega prawo do wystąpienia z zapytaniem w formie
mailowej, do oferenta o udzielenie dodatkowych lnformacji, dokumentow [ub

wyjaśnień w sprawie złozone1 przez niego oferty.

B. Zamawiający zaslrzega prawo do wprowadzania zmian w niniejszym
postępowaniu ofertowym, na kazdym z jego etapow. lnformacja o
wprowadzonych zmianach zostanie przez Zamawiającego niezwtocznie
przekazana do oferentow, oraz opubtikowana zgodnie z obowiązującymi
przepisami w tym zakresie.

9. W sytuacji dokonania wyboru lub zamknięcia postępowania ofertowego bez
dokonania wyboru Oferenta, a takze w przypadku uniewaznienia
postępowania Zamawialący niezwtocznie powiadomi oferentow o tym fakcie
oraz opubliku_le stosowną informację, zgodnie z obowiązującymi przepisami
w tym zakresie.

10. Ztozenie oferty przez oferenta jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez
zaslrzeżen treśc i n i n iej sze g o za pyta n i a of e rtowe g o w r az z załącznikami.

l1,. Zamawiający zastrzega prawo, ze złozenie oferty przez oferenta, nle stanowi
rcia umowy z Zamawiającym

zamówienia

renci powinni sktadac ofertę na formu[arzu ofertowym, ktorego wzor
i Załącznik nr 1_ niniejszego zapylania ofertowego
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2. Zamawia)ący nie dopuszcza sktadania przez ubiegających się o zamowienie,
ofert cząstkowych [ub wariantowych.

3. oferty sktadane przezoferentow powinny byc opatrzone terminem zwlązania
ofertą, minimum 14 dni.

4. Oferty sktadane przez oferentow powinny zawierac ceny cząstkowe, za

reatizac.lę poszczego|nych zadan, wskazanych w opisie przedmiotu

zamowienia, ktorych tączną wartośc natezy zamieŚcic w formutarzu
ofertowym, w pozycji CENA ŁĄCZNA - stanowiące.j kryterium rozslrzygające

5. Do powyzszego formu[arza ofertowego nalezy dolączyc oświadczenie o
braku powiązań kapitatowych lub osobowych z Zamawiającym.

6. Oferta powinna byc parafowana na kazdej stronie i podpisana przez osoby
upowaznione do reprezentowania oferenta.

Miejsce itermin sktadanla ofert

1,. Ofertę należy sktadac wraz z zał,ącznikami w formie pisemnej (pocztą tub

kurierem) na adres Zamawiającego: HS Medicat Po[and Anna Jany ut.

Fabryczna 45, 43-100 Tychy lub w formie elektronicznej, na adres e-mai[:
anna,jany@hsmedica[,pt

2. Termin składania ofert uptywa w dniu 13,09,zot}r. o godz.16:00

3, Za termin złożenia oferty uzna)e się termln i godzinę wptywu oferty do
siedziby Zamawialącego Lub na podany adres e-mai[.

4. oferty dostarczone po określonym powyzej terminie nie będą rozpatrywane.

Warunki udziału w postępowaniu

1,. w postępowaniu o udzielenje zamowienia mogą ubiegac się wytącznie
oferenci, ktorzy na dzień ztożenia oferty zamawiającemu, prowadzą aktywną
dziata[noŚc aospodarczą, nie będącą w okresie zawteszenia |ub w okresie
postępowania upadtościowego, ktorych gtownym przedmiotem
PrzewaŻa)ącej dziatalności przedsiębiorcy jest działatnośc w zakresie
sPecja|istycznego projektowa nia (74,IO,Z). Spetnienie warunku w tym zakres je

nalezY udokumentowac w postaci dostarczenia aktuatnych dokumentow
przedsiębiorstwa (np KRS, CElDG, tub inny właściwy rejestr) będących
załącznikiem do sktadanej oferty.

o udzielenie zamowienia mogą ubiegac się oferenci, ktorzy posiadają
niezbędną wiedzę i doświadczenie pozwatające na poprawne wykonanie
zamowien ja. zamawia)ący wyma9a, aby oferenci udokumentowati
PrzeProwadzenie co najmniej 3 audytow wzorniczych |ub wdrozenia strategii
wzorniczYch w przedsiębiorstwach, w okresie ostatniego roku ticząc od dnla
pub|ikacji ninie.lszego zapytania. Doświadczenie nalezy udokumentowac w

:i oświadczenia, ktorego wzor stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
nia.

ielenie zamowienia mogą ubiegac się oferenci, klorzy posiadają
iednie zasoby kadrowe zapewniające prawidtową reaLizację prac
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będącychprzedmiotemZamowienia.ZamawiającyWymaga,abyoferenci
wykazati, że w reatizacji niniejszego przedmiotu zamowienia będą

oddetegowane osoby zajmujące następujące stanowiska: desi9n manager [ub

strateg designu, projekt manager, projektant wzornictwa przemystowego

(3D), projektant 9rafit<i (2D) posiadający odpowiednie kwatifikacje zawodowe i

doświadczenie, śpełnienie powy zszego warunku nalezy udoku mentowac w

postaci oświadczenia, ktoreg o wzar stanowi zatącznik nr 4 do niniejszego

zapytania.

4. w postępowaniu o udzietenie zamowienia mogą ubiegac się wtącznie

oferenci, ktory nie posiadają powiązan osobowych tub kapitałowych z

zamawiającym. przez powiązania kapitatowe tub osobowe nalezy rozumiec

wzajemne powiązania pomiędzy benef icjentem tub osoba m i u powazn ionymi

do zacrą9ania zobowiązanw imieniu beneficjenta tub osobami wykonującymi

w imieniu beneficjenta czynności związanych z przygotowaniem i

przeprowadzen iem proced u ry wyboru wykonawcy a wykonawcą, poLegające

w szczegolności na:

a) uczestnictwie w społce jako wspotnik spotki cywitnej tub spotki osobowe.1,

b) posiadaniu co najmnie.j IO% udziałow tub akcji,

c) petnienia funkcji cztonka organu nadzorczego tub zarządzającego,
prokurenta, petnomocnika,

d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ktory moze
budzic uzasadnione wątp[iwości w szcze9o[ności pozostawanie w
związku matzeńskim, w stosunku pokrewieństwa [ub powinowactwa w [inii

prostej, pokrewleństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia w linii

bocznej [ub w stosunku przysposobienia, opieki Lub kurateti.

Wymaganie w tym zakresie na|.eży udokumentowac w postaci oświadczenia,
ktorego wzor stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

5. Oferenci biorący udzial w postępowaniu powinni posiadac odpowiednie
doświadczenie oraz zasoby do realizacji zamowienia potega.jącego na
przeprowadzeniu wstępnego audytu, w ramach pierwszej fazy
profesjona[nego procesu projektowego (etap diagnozy) weryfikującego
potencjat Wnroskodawcy (Zamawiającego) oraz przeprowadzenie analizy
otoczenia rynkowego, pod kątem zasadności lzakresu opracowania nowego
projektu wzorniczego.

6. W przypadku wątptiwości Zamawiającego co do spetnienia warunkow przez
oferentow, zastrzega sobie prawo do wystąpienia z wnioskiem do Oferenta o
dosta rczenie dodatkowyc h doku mentow potwierdzającyc h posiada ne zasoby
i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamowienia.
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LP Kryterium Opis sposobu oceny
kryterium

Opis sposobu
przyznaw ania pu nktacj i

I NA ŁĄCZNA.

całkowita cena
netto za realizaclę
przedmiotu
zamowienia

Komis.la oceniająca oferty
przyzna punkty na podstawie
danych przedstawionych w
formuLarzu ofertowym.
Podana przez Oferenta cena
musi zawlerac wszystkie
koszty niezbędne do
zreaIizowania przedmiotu
zamowienia, Nle dopuszcza
się składania ofert

Maksymatna |iczbę punktów
jaką mozna uzyskac na
podstawie podanego kryteriu m
to 1_00pkt, Maksymalną Liczbę
punktow otrzyma Oferent,
ktory zaofer-je 1a,n,757ą
catkowitą cenę netto, za
reatizację zamowienia,
Pozostali Ofe.encl ovzyma)ą
odpowiednio mniejszą liczbę
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Vll. Kryteria oceny iwyboru oferty

1,. Kryteria oceny

a) *"':''':;:::'|,'o,.o*uo.ą 
aktua|ną dziatatnośc gospodarc zą zgodnie z

Wymaganiami opisanymi w pkt. V|.1,,

Oferta zostata ztożona w sposob komptetny z wszystkimi
wymaga ny mi zalączni kam i,

; ffiil:L}#rlil:i##{:;:""
przekraczat terminu wskazanego w zapytaniu ofertowym

Oferta zawierata prawidtowe załączniki, w tym:

o Oświadczenie o braku powiązan osobowych tub
ka p itatowy ch z Zamawiającym,

o Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu Oferenta,

o Oświadczenie o posiadanych zasobach kadrowych,

o Aktualne dokumenty rejestrowe potwlerdzaJące
prowadzenie dziata[ności gospod arczej oraz przewazający
przed m iot prowadzen ia dziata Inośc i przedsiębiorcy,

oferta zostata parafowana na każdej stronie i podpisana }rzez
osobę upowazniona do reprezentowania Oferenta

Do oferty zostaty załączone dokumenty potwierdzające
uprawnienie osoby sktadającej ofertę do reprezentowania oferenta

: :ff ffi:Tiffi:" ;;]ffi ff=T:Tn::,:.,,
zapytaniu ofertowym

b) Kryteria rozstrzygające (Tabeta.1.):
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WAGA - I00%

MAX PKT - 1OOpkt

cząstkowych tub

wariantowych.

punktow zgodnie z poniższym

WZorem

C= (CN/CB) x 100

gdzie

C - ticzba punktow
uzyskanych przez oferenta

CN - cena nąnlzsza -
najniższa cena zaoferowana w
postę powa n i u przez oferentow
spetniających kryteria

dopuszczające

CB - cena badana - cena
zaoferowana przez oferenta, w

ofercie podLegającej badaniu

2, Wybor oferty

a) otwarcie ofert naStąpi w dniu 13.o9,20IBr. o 9odzinie 16:]_0

b) informacja o wyborze oferty zostanie opubtikowana w dniu 14.09 2OtBr.

Zgodnie Z Wymaganiaml w tym zakresie.

Vtll. Opis sposobu wyboru oferenta

1,, Maksymatna liczbą punktow, jaką moze uzyskac oferent na podstawie oceny
oferty, w oparciu o kryteria rozstrzygaiące, wynosi 10Opkt,

2. ocenie będą poteg ały wyłącznie oferty sporządzone i dostarczone zgodnie z
wyma ga n ia m i wskazanymi w ni niejszym zapytaniu ofertowym.

3, Ocena kryteriow forma|nych, o ktorych mowa powyzej zostanie
przeprowadzona w oparciu o ofertę przedstawioną przez Oferenta, wedtug
następujących ocen: ,,tak/nie", 9dzie ,tak" oznacza spetnienie danego warunku
dopuszczającego, a ,,nie" oznacza niespetnienie. Wytącznie oferty spetniające
wszystkie kryteria dopuszczające zostaną poddane ocenie kryteriow
rozstrzygalących. Oferenci niespełniający kryteriow dopuszczających zostaną
wykluczeni z da[szego etapu postępowania.

4. Zamawiający w postępowaniu ofertowym wybierze najkorzystniejszą ofertę,
ktora uzyska na_jwyzszą itośc punktow, spośrod ofert złożonych w sposob
prawidłowy w oparciu o zawarte w zapytaniu ofertowym kryteria
rozsIrzyga)ące.

5. Zakonczenie postępowania o wyborze Wykonawcy do realizacji zamowienia,
o ktorym mowa w ninie.jszym postępowaniu ofertowym zostanie zakończone

rządzeaiem przez Zamawiającego protokotu z wyboru oferty, na
stawie ktorego zostanie upubliczniona informacja o wyniku

-6

l{l lilrdlcal
Ul.FaĘonea5
43-tcETrńY

Nlp 6!4 2r9 89 86
n§6oil lłO7s073
{ła 32 325 e} !8

H§

+l€

powania



ńC
Fundusze
Europejskie
lntetigentny Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego

6, lnformacje o wynikach postępowania zostaną przez Zamawiającego
przestane e-mailem do oferentow, klorzy ztożyli swo;e oferty, a takze
upubticznione w zakresie określonym w pkt.V|1.2.b,

7 . W przypadku, gdy na niniejsze zapytanie wptynie minimum jedna wazna oferta
(tzn. spetniająca wymagane kryteria) uzna)e się, ze Zasada Konkurencyjności,
z racji wtaściwego upublicznienia zapytania, zostaje spetniona,

Informacje dotyczące zakresu wykluczenia

1. Z ubiegania się o udzielenie zamowienia zostaną wykluczeni oferenci, klorzy.

a) złożyli ofertę po terminie wskazanym w postępowaniu

b) ztożyli ofertę w sposob nieprawidtowy tub podpisaną przez osobę, ktora
nie.jest upowazniona do reprezentowania oferenta

c) złożyLi ofertę niekompletną tub bez wymaganych załączn|kow

d) złożyli ofertę na niewtaściwym formularzu ofertowym

e) złożyLi ofertę, w ktorej dane są niezgodne z stanem faktycznym

f) nie spetni[i kryteriow formalnych do udziatu w postępowaniu

9) są powiązani zZamawia.lącym osobowo |ub kapitatowo.

2. W ramach niniejszego postępowania Zamawiający nie dopuszcza
przy;mowania i udzielania zadnemu oferentowi zgody na ztozenie i

wykonanie zamowienia w sposob częściowy [ub wariantowy.

Warunki zawarcia i zmiany wykonawcy umowy

1,. Zamawia)ący zaslrzega, że złożenie oferty w postępowaniu, nie zobowiązule
Zamawiającego do zawarcia umowy z Oferentem, w szczegolności w
przypadku wystąpienia okollczności, ktore uniemozliwiają je1 zawarcie przez
Zamawiające9o.

2. Termin zawarcia umowy pomiędzy Zamawia)ącym, a Wykonawcą wybranym
w postępowaniu ofertowym powinien nastąplc w terminie umozliwiającym
prawidtową rea Lizac.ję przed m iotu za mowien ia.

3, Realizacja umowy przez Wykonawcę wybranego w postępowaniu ofertowym
powinna przebiegac w sposob nalezyty, z zachowaniem staranności,
kompletności i terminowości w rea[izacji prac. Zamawiający na etapie
ogtoszen ia ni niejszego postępowa nla ofertow ego, zas|rzega zastosowa n ie w
ww. umowie kar umownych za nienalezyte wykonywanie zamowienia,

4. Reatizacja zamowienia przez Wykonawcę powinna nastąpic w terminie
określonym w pkt.l1.1.

Kontakt zZamawiĄącym

bą kontaktową dta oferentow w związku z pytaniami dotyczącymi
iniejszego zapytania ofertowym jest Pani Anna Jany

Rzeczpospolita
I Potskó
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x.
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2, Pytania naLezy kierowac wytącznie w formie e-mat|owe.1 na adres:
anna.janyęhsmedicaL.pt.

3. Zamawiający w celu umozliwienia rownego dostępu oferentom do informacji,
udziela odpowiedzi poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej
https. l/www, hsmed icat. pl

Osoba upowazniona do 
,

reprezentowania Zamawiającego

l{tlllodlcll
UtF.Ęrił5
Ą3-1mTFry

illP6!!42t9&,6
R€6o1,1 ż4o78§o73
+ó832 ł5 69:ls
+ła }686al032

HS medlc.a:l

wrw.hrrn€dtclnl
błur@hlrndielipl

_B-



g Fundusze
Europejskie
lnte[igentny Rozwój ln Rzeczpospotita

Polska
Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionatnego

Mielsce i data sporządzenia oferty

ZAMAWIAJĄCY:

HS Medicat Poland Anna Jany
u[, Fabryczna 45
43-100 Tychy
NlP 6342498986

FORMULARZ OFERTOWY

Oferta stanowi odpowiedz na zapytanie ofertowe nr L{2OL8 z dnia z dnia 30.08.2018r.
dotyczące opracowania przeprowadzenia wstępnego audytu w ramach pierwszej fazy
profesjonalnego procesu projektowego (etap diagnozy) mającego na celu zweryfikowanie
potenclatu wnioskodawcy (Zamawiającego) oraz przeprowadzenie analizy otoczenia
rynkowego, pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego.

]-. Dane oferenta

a) nazwa:

b) adres siedziby:

c) NlP:

d) Regon

e) osoba uprawniona do kontaktowania się zZamawiającym

. imię, nazwisko:
r te[efon:.,,....,,.......,,,

o e-mail

2. Y\ł ramach ww. zapytania ofertowego dla wtaściwego zrealizowania przedmiotu
zamowienia oferuję przeprowadzenje następujących prac.

t. Zweryfikowanie potencjatu
wnioskodawcy pod kątem
zasadnoścl i zakresu

wzorniczego
nia nowego

,iłłil,ffiłrzepr{wadzenie anatizy
;fłrlTJH*bto.r"i i, rynkowego pod

-1,
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kątem zasadnoŚci l zakresu
opracowania nowego
projektu wzorniczego

3. Opracowaniesprawozdania
(raportu) z
przeprowadzonego audytu.

w cenie tącznej

3. Termin związania ofertą

4. Termln realizacji zadan,. ........

Uwagi

. oświadczam, że zapoznatemltam się z opisem przedmlotu zamowienia, o ktorym
mowa w zapytaniu ofertowym nr tl2Ot8 i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżen.

. oświadczam, ze dane zawarte w powyzszym formularzu ofertowym są zgodne z
stanem faktycznym i przyjmuję do wiadomości, ze ewentuatne uchybienia w tym
zakresie będą skutkowaty odrzuceniem oferty przez Zamawialącego.

. ?rzylmuję do wiadomości, ze ztozenie oferty w ninlejszym postępowaniu nie
zobowiązuje Zamawia;ącego do realizacji umowy z oferentem.

Załączniki,,

. ośwladczenie o braku powiązan kapitatowych tub osobowych zzamawiającym

oil'*,
ul, FabriB,a 45
43-16Tńry

NlP 6!lł 249 Ęl 86
REGoN 2€7Ę073
{ł8 3? 3ż5 B 3B
+r€ 78§ 86ł' 0!z

Hs I

Osoba upowazniona do
reprezentowania oferenta
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Miejsce idata

oświadczenie
o braku powiązań osobowych tub kapitałowych

Ja (my) nizej podpisany (i), dziaiając w imieniu i na rzecz

(petna nazwa i adres Wykonawcy, NlP)

Oświadczam/y, że nie zachodzą przesianki w zakresie powiązania osobowego Lub

kapitałowego zZamawia.lącym tj. wza.lemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upowaznionymi do zaciągania zobowiązan w imieniu Zamawiającego tub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawia;ącego czynności związane z przygolowaniem i

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą (Oferentem). polegające w
szczegoIności na:

a) uczestniczeniu w spotce jako wspotnik społki cywitnej tub spotki osobowej,

b) posiadaniu co najmnie) tO% udziałow tub akcji,

c) peinieniu funkcji członka organu nadzorczego tub zarządzającego, prokurenta,
petnomocnika,

d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ktory moze budzic
uzasadnione wątptiwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczegolności
pozostawanie w związku maizeńskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w
tinii prostej, pokrewienstwa [ub powinowactwa w tinii bocznej do drugiego stopnia tub w
stosunku przysposobienła, opieki tub kurateti.

Osoba upowazniona do
rep rezentowan ia oferenta
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Miejsce i data

oświadczenie
o posiadanym doświadczeniu

Ja (my) nizej podpisany (i), działając w imieniu i na rzecz

(petna nazwa i adres Wykonawcy, NlP)

Oświadczam (my), ze posiadamy doświadczenie niezbędne do wykonania prac będących
przedmiotem zamowienia, o ktorym mowa w zapytaniu ofertowym Il201,B, ktore
poświadcza m rea Lizacją następujących projektow:

Osoba upowazniona do
rep rezentowan ia oferenta

1.

2.

3

ał§ rłGdbl
Ul. Fabngna 45
43-1mTr,rĘ

iJlp 6:14 2€ sś} 86
R€@łi ż(o?85o73
+48 32 325 69 38
t48 786 868 032
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Osoba upowazntona do
reprezentowania oferenta

x
Miejsce i data

oświadczenie
o posiadanych zasobach kadrowych

(petna nazwa i adres Wykonawcy, NlP)

Oświadczam (my), ze zapewniamy odpowiednie zasoby kadrowe gwarantujące prawidtową
realizację prac, o ktorych mowa w zapytaniu ofertowym nr I|2O3,B, co poświadczamy
detegując do wykonania przedmiotu zamowienia następujące osoby:

*ilt,
Ul.Fah!Ęl€45
4!-1mlFry

NlP 6y. 249 [§ 8E
REG0ll 20,0785073

łł8 32 325 69 39,
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DEslGN MANAGER l
STRATEG DES|GNU

PRCJECT MANAGER

PROJEKTANT 3D

PROJEKTANT 2D

.la (my) nizej podpisany (i), dzialaląc w imieniu i na rzecz,,
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