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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej zaprasza potencjalnych Wykonawców                     

do złożenia oferty na zorganizowanie treningu wyłaniania lidera społeczności lokalnej dla uczestników 

„Programu Aktywności Lokalnej na rzecz osób dotkniętych problemem bezdomności z terenu gminy 

Dąbrowa Górnicza” oraz „Programu Aktywności Lokalnej na rzecz mieszkańców Osiedla Łączna  

w Dąbrowie Górniczej” realizowanego w ramach projektu „INTEGRA II – program aktywnej integracji osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej”. Zamówienie realizowane jest na podstawie 

art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje organizację zajęć w formie grupowej, mających na celu wyłonienie 

i wzmocnienie lidera/liderów PAL. Trening będzie realizowany osobno w dwóch grupach (PAL Ł i PAL B)              

po 10 uczestników każda. 

2.2. Czas trwania treningu: łącznie 40 godzin zegarowych realizowanych w dwóch grupach (PAL Ł i PAL B) 

po 20 godzin zegarowych w każdej z grup. Zajęcia winny być zrealizowane w trakcie pięciu 

czterogodzinnych spotkań dla każdej z dwóch grup. 

2.3. Zamawiający zapewnia miejsce realizacji treningu, tj. świetlica w Noclegowni dla Bezdomnych CARITAS  

w Dąbrowie Górniczej - ul. Łączna 31, 41-303 Dąbrowa Górnicza oraz teren osiedla Łączna – w razie 

potrzeby wizji lokalnej i pracy w terenie. 

2.4. Zamawiający zapewnia zaplecze techniczne (rzutnik, ekran flipchart) i artykuły biurowo – piśmiennicze. 

 

Uwaga: 

Na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie Zamawiający jest zobowiązany do uzyskania zgody                    
od Instytucji Zarządzającej na zawarcie umowy z Wykonawcą, co Wykonawca przyjmuje do wiadomości. 

3. Termin realizacji treningu: od daty podpisania umowy  do 31. 08.2016 r. 
 

4. Warunki ubiegania się o udzielenia zamówienia: 

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się  Wykonawcy, którzy dysponują osobą lub osobami zdolnymi                
do wykonania zamówienia: 

- min. 1 osoba posiadająca wykształcenie wyższe z zakresu pracy socjalnej, psychologii, socjologii, 
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pedagogiki oraz, która przeprowadziła co najmniej jeden trening dla co najmniej 20 osób z zakresu 
wyłaniania lidera społeczności lokalnej lub zajęć o podobnym celu w okresie ostatnich 36 miesięcy. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą  
o doświadczeniu jak wyżej. 

5. Kryteria oceny ofert 

5.1. Złożone oferty zostaną ocenione zgodnie z następującymi kryteriami i ich znaczeniem procentowym: 

a) Cena ofertowa brutto za realizację zamówienia licząc 40 godzin zegarowych treningu (Xc) – waga 60 % 

b) Ilość przeprowadzonych treningów przez osobę realizującą zadanie dla co najmniej 20 osób w okresie 

ostatnich 36 miesięcy (Xp) - waga 40 % 

5.2. Najniższa oferowana cena brutto otrzyma maksymalną ilość punktów. Każda kolejna wyższa cena 
otrzyma ilość punktów wyliczoną wg proporcji matematycznej w stosunku do najniższej ceny ofertowej brutto 
za realizację zamówienia, zgodnie ze wzorem: 

            CN najniższa cena ofertowa brutto za realizację zamówienia 
Xc = ---------------------------------------------------------------------------------------------  x 100 pkt 
            CBo cena ofertowa brutto badanej oferty za realizacje zamówienia 
Gdzie: 

Xc – ilość punktów za kryterium cena brutto za realizację zamówienia. 

CN – najniższa cena ofertowa brutto za realizację zamówienia. 

CBo – cena ofertowa brutto badanej oferty za realizację zamówienia. 

5.3. W przypadku kryterium „Ilość przeprowadzonych treningów przez osobę realizującą zadanie dla co 
najmniej 20 osób w okresie ostatnich 36 miesięcy” ocena oferty będzie dokonywana na podstawie deklaracji 
zawartej w pkt. 3 druku oferty (załącznik nr 1 do zaproszenia). 

Xp – ilość punktów za kryterium „Ilość przeprowadzonych treningów przez osobę realizującą zadanie dla co 
najmniej  20 osób w okresie ostatnich 36 miesięcy”: 

- jeżeli Wykonawca zadeklaruje realizację zadania przez osobę, która zrealizowała 1 trening z zakresu 

wyłaniania lidera społeczności lokalnej lub zajęć o podobnym celu dla co najmniej 20 osób w okresie 

ostatnich 36 miesięcy -  oferta otrzyma 0 pkt. 

- jeżeli Wykonawca zadeklaruje realizację zadania przez osobę, która zrealizowała 2 lub więcej treningów             

z zakresu wyłaniania lidera społeczności lokalnej lub zajęć o podobnym celu dla co najmniej 20 osób                     

w okresie ostatnich 36 miesięcy -  oferta otrzyma 100 pkt.   

5.4. Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium wynosi 100 pkt. 

5.5. Łączna punktacja (Lp) zostanie obliczone wg następującego wzoru: 

Lp= (Xc x waga 60 %) +( Xp x waga 40 %) 

5.6. Za ofertę najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów. 

5.7. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert jednakowej ilości punktów wygrywa oferta  

o najniższej cenie. 

6. O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w pkt. 2 i 4 

niniejszego zaproszenia 

7. Odpowiedzi na zapytania dot. przedmiotu zaproszenia do składania ofert zostaną udzielone najpóźniej              

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że zapytanie wpłynęło do Zamawiającego 

nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
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8. Ofertę należy złożyć w terminie  do 29.06.2016 r. do godz. 15.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Dąbrowie Górniczej, Aleja Józefa Piłsudskiego 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza  pok. nr 116  lub  

pok. nr 128, faksem na nr: (32) 261-36-94, drogą elektroniczną na adres  e-mail: przetargi@mops.com.pl lub 

wysłać pocztą na adres siedziby MOPS jw. 

W przypadku wersji elektronicznej decyduje data wysłania, w przypadku wersji papierowej decyduje 

data wpływu oferty do Zamawiającego. 

 

9. Zamówienie zostanie zrealizowane przez Wykonawcę, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), który spełni wymagania określone w zaproszeniu, oferta uzyska 

najwyższą ilość punktów wg wyżej określonych kryteriów, a zaoferowana kwota będzie się mieścić 

w budżecie Zamawiającego. 

 

 

 

Załączniki: 

1. Druk oferty - załącznik nr 1 
2. Wykaz przeprowadzonych treningów przez osobę realizującą zadanie -  załącznik nr 2 
3. Ogólne warunki umowy - załącznik nr 3 
4. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 

 
 
 
 
 

   Zatwierdził 
Marcin Dudek 

Z-ca Dyrektora MOPS 
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                                                                                             Załącznik nr 1 do zaproszenia 

OFERTA 
Nazwa Wykonawcy 
…........................................................................................................................................................................ 

adres …………................................................................................................................................................... 

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

telefon …......................................fax …............................................... e-mail: …................................………… 

1. Niniejszym składam ofertę na zorganizowanie treningu wyłaniania lidera społeczności lokalnej dla 
uczestników „Programu Aktywności Lokalnej na rzecz osób dotkniętych problemem bezdomności 
z terenu gminy Dąbrowa Górnicza” oraz „Programu Aktywności Lokalnej na rzecz mieszkańców 
Osiedla Łączna w Dąbrowie Górniczej” - „INTEGRA II – program aktywnej integracji osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej” 
2. Deklaruję: 

a) Cenę jednostkową brutto za godzinę treningu: ……………………………. zł 

słownie........................................................................................................................... /brutto / 

b) Cenę jednostkową netto za godzinę treningu: ……………………………. zł 

słownie........................................................................................................................... /netto / 

c) Cenę brutto za realizację zamówienia licząc 40 godzin zegarowych treningu w wysokości: 

 …………………………………………………………………… zł 

słownie........................................................................................................................... /brutto / 

d) Cenę netto za realizację zamówienia licząc 40 godzin zegarowych treningu w wysokości: 

 …………………………………………………………………… zł 

słownie........................................................................................................................... /netto / 

3. Deklaruję, iż do realizacji zamówienia dysponuję osobą, która przeprowadziła w okresie ostatnich 36 
miesięcy  ………….. * treningów z zakresu wyłaniania lidera społeczności lokalnej lub zajęć o podobnym 
celu. 

4. Gwarantuję okres realizacji zamówienia – od daty podpisania umowy do 31.08.2016 r.  
  
5. Oświadczam, iż mam wiedzę co do maksymalnego godzinnego zaangażowania osób biorących 
bezpośredni udział w realizacji zamówienia, które obecnie wynosi 276 godzin na miesiąc i przyjmu-
ję do wiadomości, iż powyższy wymóg szczegółowo opisany będzie  
w łączącej mnie umowie w sytuacji gdy moja oferta zostanie wybrana.  
 
Uwaga: 
Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu 
Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań 
 
 
* Należy wpisać ilość treningów wpisanych w tabeli w załączniku nr 2 do zaproszenia 
 
 
.......................................... 

Data                                            ....................................................... 

                                                                   Podpis i pieczątka osób (-y) wskazanych w dokumencie 

                                                                  upoważniającym do występowania w obrocie prawnym 

                                                                  lub posiadające pełnomocnictwo 
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Załącznik nr 2 do zaproszenia 

 

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................ 

Adres: ................................................................................................................................................. 

Nazwa zamówienia: 

Zorganizowanie treningu wyłaniania lidera społeczności lokalnej dla uczestników „Programu 
Aktywności Lokalnej na rzecz osób dotkniętych problemem bezdomności z terenu gminy Dąbrowa 
Górnicza” oraz „Programu Aktywności Lokalnej na rzecz mieszkańców Osiedla Łączna w Dąbrowie 
Górniczej” - „INTEGRA II – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym w Dąbrowie Górniczej” 
 

 

Wykaz przeprowadzonych treningów przez osobę realizującą zadanie 

Lp. Imię i nazwisko Doświadczenie zawodowe – ilość 
przeprowadzonych treningów z zakresu  

wyłaniania lidera społeczności lokalnej lub 
zajęć o podobnym celu dla co najmniej 

20 osób w okresie ostatnich 36 miesięcy 
(zgodnie z uwagą nr 1 niniejszego wykazu) 

Informacja o podstawie 
do dysponowania 
wykazaną osobą 

0 1 2 3 

1  
 
 
 
 

  

 

Uwaga: 

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się  Wykonawcy, którzy dysponują osobą lub osobami zdolnymi                
do wykonania zamówienia: 

- min. 1 osoba posiadająca wykształcenie wyższe z zakresu pracy socjalnej, psychologii, socjologii, 
pedagogiki oraz, która przeprowadziła co najmniej jeden trening dla co najmniej 20 osób z zakresu 
wyłaniania lidera społeczności lokalnej lub zajęć o podobnym celu w okresie ostatnich 36 miesięcy. 

 

2. Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu 
Karnego. 

 

 

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

data                                                                                      ……………………….………………………………… 

Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych 
 w dokumencie upoważniającym do 
występowania w obrocie prawnym lub 
posiadające pełnomocnictwo 
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Załącznik nr 3 do zaproszenia 

Ogólne warunki umowy 

Nazwa zamówienia: 

Zorganizowanie treningu wyłaniania lidera społeczności lokalnej dla uczestników „Programu 
Aktywności Lokalnej na rzecz osób dotkniętych problemem bezdomności z terenu gminy Dąbrowa 
Górnicza” oraz „Programu Aktywności Lokalnej na rzecz mieszkańców Osiedla Łączna w Dąbrowie 
Górniczej” - „INTEGRA II – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym w Dąbrowie Górniczej” 
 

I. Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje organizację zajęć w formie grupowej, mających na celu wyłonienie 

i wzmocnienie lidera/liderów PAL. Trening będzie realizowany osobno w dwóch grupach (PAL Ł i PAL B)              

po 10 uczestników każda. 

2. Czas trwania treningu: łącznie 40 godzin zegarowych realizowanych w dwóch grupach (PAL Ł i PAL B)            

po 20 godzin zegarowych w każdej z grup. Zajęcia winny być zrealizowane w trakcie pięciu 

czterogodzinnych spotkań dla każdej z dwóch grup. 

3. Zamawiający zapewnia miejsce realizacji treningu, tj. świetlice w Noclegowni dla Bezdomnych CARITAS  

w Dąbrowie Górniczej - ul. Łączna 31, 41-303 Dąbrowa Górnicza oraz teren osiedla Łączna – w razie 

potrzeby wizji lokalnej i pracy w terenie. 

4. Zamawiający zapewnia zaplecze techniczne (rzutnik, ekran flipchart) i artykuły biurowo – piśmiennicze. 
  
2. Słownik zamówień publicznych CPV: 

Główny przedmiot: 

CPV 80 57 00 00-0 – Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego. 

II. Wynagrodzenie: 

1. Wartość brutto za realizację zamówienia (40 godzin zegarowych treningu) wynosi: ………………. zł 

słownie brutto: …………………………………………………………………………………………….. 

2. Wartość netto za realizację zamówienia (40 godzin zegarowych treningu) wynosi: ……………… zł 
słownie netto ……………………………………………………………………………………………… 

3. Wartość brutto zamówienia za 1 godzinę treningu wynosi: ………………. zł 

słownie brutto za godzinę treningu wynosi: …………………………………………………………………… 

4. Wartość netto zamówienia za 1 godzinę treningu wynosi: ………………. zł 

słownie netto za godzinę treningu wynosi: …………………………………………………………………… 

5. Określona w pkt. 1 wartość brutto obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z prawidłową realizacją 

zamówienia. 

III. Termin i miejsce realizacji zamówienia 

1. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.08.2016 r. 
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IV. Zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) wykonania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi 
praktykami przyjętymi przy świadczeniu tego rodzaju usług, 

b) dołożenia należytej staranności nad prawidłowym przebiegiem treningu w tym zwłaszcza sprawowania 
nadzoru nad realizacją zadania, 

c) ponoszenie wszelkiej odpowiedzialności za działania, które realizuje przy pomocy pracowników, 
współpracowników, osób za pomocą których umowę wykonuje. 

2. Wykonawca zapewni wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę do realizacji treningu. Osoba/y prowadząca 

trening …………………………………………………………………….……(imię i nazwisko, telefon kontaktowy).  

3. Wykonawca dołoży wszelkich starań, by wiedza przekazywana była uczestnikom w sposób praktyczny, 

tak by uczestnicy zajęć mogli odebrać ją poprzez doświadczenia własne oraz doświadczenia związane  

z pracą indywidualną lub w grupie. 

V. Ochrona danych osobowych 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w bezwzględnej tajemnicy wszelkich informacji i danych, 

jakie uzyska w trakcie umowy, którą będzie realizował, a w szczególności takich, które stanowią bądź mogą 

stanowić tajemnicę służbową Zamawiającego. 

2. Zamawiający stosownie do art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych                  

(tj.Dz. U. z 2015r. poz. 2135 ze zm.), powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w celu 

należytej realizacji zadania, które mogą ujawnić się w trakcie realizowanych przez Wykonawcę czynności.  

W tym celu również Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiedniego upoważnienia. 

3. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje zbiór danych osobowych gromadzonych przez 

Zamawiającego w ramach realizacji projektu, tj.: imię, nazwisko, adres, nr PESEL uczestnika projektu. 

4. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w zakresie i w celu 

realizacji umowy. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego. 

6. W przypadku przetwarzania danych poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do 

zastosowania przy przetwarzaniu powierzonych mu danych osobowych, środków technicznych  

i organizacyjnych zapewniających ochronę danych osobowych co najmniej w zakresie określonym  

w art. 36-39a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2135 

ze zm.). 

VI. Sposób zarządzania 

1. Do bezpośredniej współpracy przy realizacji umowy upoważnione są osoby: 

- ze strony Wykonawcy  - ………………………….., tel. …………….……... 

- ze strony Zamawiającego - …………………………., tel. …………………….. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odbycia wizyt monitorujących w celu weryfikacji prawidłowości 

realizacji zamówienia, kontroli przebiegu i sposobu prowadzenia treningu. 

VII. Zapłata 

1. Wykonawca zobowiązany jest wystawić rachunek lub fakturę VAT w ciągu 7 dni od dnia prawidłowego 

zakończenia realizacji przedmiotu umowy. 



 

Projekt „INTEGRA II – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej” 

realizowany 
 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej 

w ramach osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, 
poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy 

2. Strony ustalają, że zapłata za dostarczony przedmiot umowy zostanie zrealizowana w formie przelewu                 

na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie do 14 dni od daty protokolarnego 

potwierdzenia prawidłowego wykonania umowy w szczególności ilość zrealizowanych godzin oraz 

dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego. 

3. Zapłata będzie zrealizowana za  faktyczną ilość godzin zrealizowanego treningu. 

VIII. Zmiana postanowień w umowie 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której  dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: 

a) zmiany osób prowadzących zajęcia na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo-personalnych, utraty 
stanowiska, choroby, śmierci z zastrzeżeniem  równoważności doświadczenia zawodowego niezbędnego do 
wykonywania zamówienia, 

- zmiany przepisów prawa w trakcie realizacji zamówienia istotnych dla postanowień zawartej umowy. 

2. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy zostanie sporządzony protokół podpisany przez 
obie strony. 

3. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnej zawierającej uzasadnienie faktyczne i prawne 
zmiany, pod rygorem nieważności. 

IX. Odstąpienie od umowy i kary umowne 

1. Strony ustalają zgodnie, że Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy 

w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy                

i bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia bądź zaniechania naruszeń. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę umowną  za odstąpienie lub rozwiązanie umowy przez 

którąkolwiek ze stron z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność  w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto określonego w  pkt. II.1., po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy                           

do prawidłowego wykonania umowy i nie zastosowaniu się przez Wykonawcę do w/w wezwania                            

w wyznaczonym w wezwaniu terminie. Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie 14                       

dni od bezskutecznego upływu terminu,  w którym Zamawiający wzywał Wykonawcę do wykonywania 

umowy w sposób prawidłowy. 

3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej, do 

wysokości faktycznie poniesionej szkody. 

4. Kary umowne podlegają sumowaniu. 

5. Wykonawca godzi się na obniżenie jego wynagrodzenia o naliczone kwoty z tytułu przysługujących 

Zamawiającemu kar umownych (potrącenie). O fakcie obniżenia wynagrodzenia z tytułu kar umownych 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie. 

X. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego. 

3. Sprawy sporne na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądowi właściwemu 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 



 

Projekt „INTEGRA II – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej” 

realizowany 
 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej 

w ramach osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, 
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Załącznik nr 4 do zaproszenia  

 

Dąbrowa Górnicza, dn. …............................... 

 

Nazwa zamówienia: „Zorganizowanie treningu wyłaniania lidera społeczności lokalnej dla 

uczestników „Programu Aktywności Lokalnej na rzecz osób dotkniętych problemem bezdomności              

z terenu gminy Dąbrowa Górnicza” oraz „Programu Aktywności Lokalnej na rzecz mieszkańców 

Osiedla Łączna w Dąbrowie Górniczej” realizowanego w ramach projektu „INTEGRA II – program 

aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej”.  

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH 
 
 
 
Oświadczam: ……………………………………………. (imię i nazwisko lub nazwa firmy), że nie 

jestem / jestem
*
 powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe 

lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w 

imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem  

i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające  

w szczególności na:** 

 

1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej. 

2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji. 

3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika. 

4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  

w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 

pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

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

     data, miejscowość         Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w  dokumencie 
  upoważniającym do występowania w obrocie                                              

                                                                                                                              prawnym lub posiadające pełnomocnictwo 

 
 

                                       
 

                                                 
*
Niepotrzebne skreślić. 

**
W przypadku wystąpienia powiązania osobowego lub kapitałowego z Wykonawcami, podkreślić właściwy rodzaj 

powiązania. 


