Lublin, dnia 23.04.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Nazwa Zamawiającego
KS ENGINEERING TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Bohdana Dobrzańskiego 3
20-262 Lublin
Tel. 735993500
2. Postanowienia ogólne
Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady
konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt. „STWORZENIE INFRASTRUKTURY BADAWCZO
ROZWOJOWEJ W FIRMIE KS ENGINEERING TECHNOLOGY SP. Z O.O.” w ramach działania 1.3 RPO WL
2014-2020
Zasadniczym celem projektu jest stworzenie infrastruktury badawczo-rozwojowej, która między innymi
przyczyni się do zwiększenia potencjału wiedzy, kwalifikacji, zaawansowania technologicznego,
przedsiębiorczości i innowacyjności regionu. Projekt przyczyni się do wsparcia naukowego,
eksperckiego i wdrożeniowego na rzecz sektora Automotive.
3. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia są:
1.
2.
3.
4.
5.

Inżynierskie stacje robocze 20 szt.
Monitory CAD 40 szt.
Oprogramowanie Microsoft Office 20 szt.
Ploter CAD A0 1 szt.
Wielofunkcyjne urządzenie biurowe do drukowania, skanowania, kopiowania i faksowania 2
szt.
6. Monitor prezentacyjny 1 szt.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:
kod CPV: 30000000-9 Inżynierskie stacje robocze; Monitory CAD; Ploter CAD A0; Wielofunkcyjne
urządzenie biurowe do drukowania, skanowania, kopiowania i faksowania; Monitor prezentacyjny
kod CPV: 48771000-3 Oprogramowanie Microsoft Office

Opis przedmiotu zamówienia:
Inżynierska stacja robocza spełniająca poniższe minimalne wymagania – 20 sztuk
 Typ komputera : mobilny
 Procesor: Procesor Intel Xeon E3-1505M v5 (2,80 GHz, maks. 3,70 GHz z technologią Intel
Turbo Boost, 8 MB pamięci podręcznej, 4 rdzenie)
 Pamięć RAM: 32 GB DDR4-2133 (2 x 16 GB), prędkość transmisji do 2133 MT/s.
 Ilość gniazd pamięci RAM : 4 gniazda SODIMM
 Karta graficzna: dedykowana do systemów CAx, minimum NVIDIA Quadro M2000M (4 GB
dedykowanej pamięci GDDR5)
 Ekran: FHD UWVA przekątnej 39,6 cm (15,6") z powłoką antyrefleksyjną i podświetleniem
LED (rozdzielczości 1920 × 1080)
 Dysk twardy minimum: 256 GB na PCIe SSD, maksymalna szybkość zapisu 1260 MB/s,
maksymalna szybkość odczytu 2260MB/s
 Karta sieciowa: zintegrowana Intel I219-LM Gigabit, 10/100/1000 Mbps (RJ45), EEE 802.1q
VLAN
 Klawiatura: odporna na zalanie, podświetlana z klawiszami funkcyjnymi
 Karta muzyczna: zintegrowana
 Zainstalowany system operacyjny: Windows 7 Professional 64-bitowy,
(Windows 10 Professional 64-bitowy dostępny poprzez możliwość zmiany wersji Windows 7
Professional 64 - bitowy na wyższą)
 Wersja językowa sytemu operacyjnego Windows 7 Professional 64-bitowy : niemiecka
 Zarządzanie bezpieczeństwem: wbudowany czytnik kart Smart Card, wbudowane
zabezpieczenie TPM 1.2/2.0, gniazdo blokady zabezpieczającej, obsługa Intel AT, BIOSphere z
technologią Sure Start, wyłączanie portu SATA (w systemie BIOS), RAID (jako opcja z
możliwością konfiguracji), włączanie/wyłączanie portu szeregowego, równoległego, USB (w
systemie BIOS), hasło uruchamiania (w systemie BIOS), hasło konfiguracji (w systemie BIOS)
 Umożliwiająca podłączenie urządzeń zewnętrznych: klawiatury i myszki przewodowej, dwóch
monitorów CAD działających równocześnie o rozdzielczości natywnej: 1920 x 1080 w tym
możliwość podłączenia monitorów w rozdzielczości 4K,
 Zasilacz: prądu zmiennego Slim Smart (zewnętrzny)
 Akumulatora (bateria): 9-ogniwowy, polimerowy akumulator litowo-jonowy
 Sprawność energetyczna: Certyfikat ENERGY STAR, Certyfikat EPEAT
 Gwarancja producenta: 36 miesięcy, realizowana w siedzibie Zamawiającego.

Monitor CAD spełniający poniższe minimalne wymagania – 40 sztuk








Rodzaj urządzenia: monitor LCD z podświetleniem LED z wąska ramką
Wielkość przekątnej 24”
Typ panelu: IPS
Poziomy i poziomy kąt widzenia: 178o
Współczynnik kształtu: szeroki ekran - 16:9
Możliwość pracy z rozdzielczością Full HD
Rozstaw pikseli: 0.27 mm, pikseli na cal 92.6, jasność 250 cd/m2






















Współczynnik kontrastu: 1000:1 (statyczny) / 5000000:1 (dynamiczny)
Obsługa kolorów: 16.7 miliony kolorów
Czas reakcji: 8 ms (gray-to-gray)
Wbudowane urządzenie: koncentrator USB 3.0
Częstotliwość odświeżania pionowego: 50 - 60 kHz
Częstotliwość odświeżania poziomego: 30 - 75 kHz
Szerokość pasma video: 170 MHz
Powłoka ekranu: antyrefleksyjny, technologia podświetlenia: WLED
Języki OSD: angielski, niemiecki
Charakterystyka: HDCP, gama barw 95% sRGB
Kolor: czarny
Porty wejścia: 1 port MHL 2.0/HDMI 1.4, 1 port DVI-D, 1 port DisplayPort 1.2,
1 port Mini-DisplayPort 1.2, 1
Porty wyjścia: 1 port DisplayPort 1.2, 4 porty USB 3.0 (cztery podrzędne i jeden nadrzędny),
1 wyjście audio
Regulacja pozycji ekranu: Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
(Kąt pochylenia do 22 stopni, kąt obrotu: 45 stopni, regulacja wysokości: 130 mm)
Dołączone przewody: 1 x kabel DisplayPort, 1 x kabel USB
Żywotność podświetlenia: 30 000 godzin
Zgodność z normami: UL, VCCI, C-Tick, BSMI, WHQL, CCC, FCC, TCO Certified Edge, KC, CECP
Lokalizacja: Angielski / Europa
Zasilanie: wymagane napięcie: AC 120/ 230 V ( 50/60 Hz )
Gwarancja producenta, obsługa i wsparcie: 36 miesięcy

Oprogramowanie Microsoft Office spełniające poniższe minimalne wymagania – 20 szt.






W skład 1 szt. Microsoft Office Enterprise wchodzi: Word, Excel, Outlook, PowerPoint,
OneNote, Publisher, Access.
Wersja oprogramowania: Enterprise E3, 2016
Wersja językowa: niemiecka
Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 7 Pro ( 64 bit), Microsoft Windows 10
Pro ( 64 bit)
Gwarancja producenta

Ploter CAD A0 spełniający poniższe minimalne wymagania - 1 szt.







Typ drukarki: 36" drukarka wielkoformatowa, strumieniowa, kolorowa
Paleta kolorów atramentu: 4 oddzielne kolory atramentu - cyjan, magenta, żółty, czarny
pigment.
Max rozmiar nośnika: A0 (841 x 1189 mm), ANSI D (559 x 864 mm), Rolka (91.4 cm x 45.7 m)
Lokalizacja: Angielski, niemiecki / Europa
Minimalny format nośnika (standardowo): 210 mm
Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo): 914 mm x 457 mm












Prędkość drukowania: do 0.58 min/ str - black draft - ANSI D (559 x 864 mm), do 0.58 min/ str
- color draft - ANSI D (559 x 864 mm), do 0.58 min/ str - black draft - A1 (594 x 841 mm), do
0.58 min/ str - color draft - A1 (594 x 841 mm)
Maksymalna rozdzielczość (wydruki czarno-białe i kolor): 2400 x 1200 dpi
Interfejs: USB 2.0, LAN, Wi-Fi
Rozmiar ekranu podglądu: 4.3"
Zainstalowana pamięć RAM (maks.): 1 GB
Standardowe języki drukarki; PCL 3, HP RTL, CALS G4, HP GL/ 2
Praca w sieci: Serwer wydruków - Ethernet, Fast Ethernet
Zasilacz: wewnętrzny
Gwarancja producenta: 12 miesięcy

Wielofunkcyjne urządzenie biurowe do drukowania, skanowania, kopiowania i faksowania
spełniające poniższe minimalne wymagania - 2 szt.





















Rodzaj urządzenia: drukarka, kopiarka, faks, skaner
Lokalizacja: Europa
Technologia druku: PageWide - 4 kolory atramentu
Prędkość drukowania:
- drukowanie: do 75 str/min ( A4 ) - czarno-biały,
- drukowanie: do 75 str/min ( A4 ) - kolor
- drukowanie: do 25 str/min ( A4 ) - dupleks czarno-biały
- drukowanie: do 25 str /min ( A4 ) - color duplex
Prędkość skanowania
- skanowanie: do 26 str/ min - czarno-biały
- skanowanie: do 26 str/ min - kolor
- skanowanie: do 26 str/ min - dupleks czarno-biały
- skanowanie: do 26 str/ min - color duplex
Normatywny cykl pracy (maksymalny): 80000 strony
Maksymalna rozdzielczość drukowania: 1200 x 1200 dpi (mono) / do 2400 x 1200 dpi (kolor)
Automatyczny dupleks: kopiowanie i drukowanie
Sterowniki drukarki / Emulacje: PostScript 3, PCL XL, PDF
Czas pierwszego wydruku: czarno-białego: 7 sekund
Pamięć standardowa urządzenia: min. 512 MB
Obsługiwana pamięć flash: USB
Zasilanie: AC 120/ 230 V ( 50/ 60Hz )
Interfejsy: 1 x USB 2.0 - 4-pin USB typ B, 1 x LAN - RJ-45, 1 x USB 2.0 host - 4 pin USB Typ A, 2 x
USB 2.0 host (wewnętrzny), 1 x modem - RJ-11
Rozmiar przekątnej ekranu wyświetlacza dotykowego: 4.3"
Cechy urządzenia biurowego: zapisywanie do pamięci flash USB, skanowanie do e-mail
Zgodność ze standardami: EN 61000-3-3:2008, EN 61000-3-2:2006 + A1:2009+A2:2009,
EN55024:2010, EMC 2004/ 108/ EC, CISPR 24:2010, EN55022:2010 Class B
Gwarancja producenta: części i robocizna - 1 rok - u użytkownika, wsparcie techniczne konsultacja telefoniczna - 1 rok, wsparcie techniczne - konsultacja poprzez e-mail - 1 rok.

Monitor prezentacyjny spełniający poniższe minimalne wymagania - 1 szt.










Możliwość podłączenia i wyświetlania modeli 3D z inżynierskiej stacji roboczej w
rozdzielczościach: 1920x 1080 (Full HD) i 3840x2160 (4K)
Typ panelu: LCD LED
Wielkość przekątnej 65”
Proporcje ekranu 16:9,
Wyświetlacz: rozdzielczość 3840 x 2160, 1920x 1080
Stosunek proporcji obrazu 16:9,
Kąt oglądania: 178
Interfejsy: 4 x HDMI, 3 x USB, LAN 1 x RJ-45, 1 x WIFI
Gwarancja: 24 miesiące,

Zamawiający wymaga dostaw kompatybilności sprzętu z systemami CAx, w tym: Process Simulate, CAD
NX, CAD CATIA, DELMIA V5 ROB. Kompatybilność sprzętu dotyczy: inżynierskich stacji roboczych,
monitorów CAD i oprogramowania Microsoft Office.
4. Termin realizacji zamówienia
1. Okres realizacji zamówienia: 3 tygodnie od dnia złożenia zamówienia
2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia w uzgodnieniu z
wybranym Dostawcą
5. Miejsce realizacji zamówienia
Miejsce realizacji zamówienia – ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin; ul. 1-go Maja 13A, 20-410
Lublin
6. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady
konkurencyjności.
2. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są
przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższy warunek:
a) Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – nie mniej niż 3 dostawy
obejmujące swoim zakresem inżynierskie stacje robocze i/lub monitory i/lub urządzenia
wielofunkcyjne o wartości każdej z dostaw nie niższej niż 12.000,00 PLN.
Powyższe warunki udziału w postępowaniu będą weryfikowane na podstawie:

Pkt.3 a) Oświadczenia Wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość żądania od Oferentów udostępnienia kopii referencji lub innych dokumentów
potwierdzających spełnienie warunku określonego w pkt. 6 ustęp 3 a).
Ocena spełnienia warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie
spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy/dokumenty przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z
wymaganiami Zamawiającego, określonymi w pkt. 3.
4. Złożenie dokumentów, z których nie wynika spełnienie warunku udziału w postępowaniu lub brak
dokumentów o których mowa w pkt. 3, będzie skutkowało wykluczeniem z postępowania.
5. Zamawiający zobligowany jest do ponoszenia wydatków w sposób zapewniający uniknięcie
konfliktu interesów. Przyjmuje się, że konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i
obiektywne rozstrzygnięcie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty jest zagrożone z uwagi na
względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne, interes gospodarczy lub jakiekolwiek inne
interesy wspólne z oferentem
6. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia, udzielane przez Zamawiającego nie mogą być
udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Ocena wystąpienia powiązań
osobowych lub kapitałowych prowadzona jest na podstawie orzecznictwa oraz praktyki decyzyjnej
Komisji Europejskiej, odwołujących się do treści zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003
r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z
20.5.2003, s. 36).
7. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu 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
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z
formularzem ofertowym.
2. Podana w ofercie cena ma być wyrażona w PLN lub w EURO. Cena musi uwzględniać wszystkie
wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z
terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi
stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
3. W przypadku wyrażenia ceny w EURO zostanie ona przeliczona na PLN wg. średniego kursu NBP
obowiązującego

w

dniu

publikacji

zapytania

na

stronie

internetowej

www.ks-

engineeringtechnology.eu
4. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za
realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez
Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
5. Ceną oferty jest cena netto za realizację przedmiotu zamówienia (cena łączna)
8.Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów
1. Kryteria oceny ofert:
a. Cena – 70%
b. Czas reakcji usługi serwisowej - 30%
Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco:
Cena: 70 % - Wartość punktowa kryterium „Cena” (max 70 pkt.) wyliczana wg wzoru:

Najniższa wartość oferty netto wśród otrzymanych ofert,
-------------------------------------------------------------- x 70
Wartość netto wskazana w badanej ofercie
Czas reakcji usługi serwisowej: 30% - Wartość zależna od zadeklarowanej długości gwarancji (max 30
pkt.) wyliczana wg. wzoru:

Najkrótszy czas reakcji usługi serwisowej wskazany wśród otrzymanych ofert
-------------------------------------------------------------- x 30
Czas reakcji usługi serwisowej wskazany w badanej ofercie

2. Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach a-b. Punkty będą liczone
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom
zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako
najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.
4. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może
zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta
uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert cząstkowych.
6. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
8. Sposób przygotowania oferty
1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego, w języku polskim lub angielskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając
nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być
podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (dotyczy
również ofert wysłanych drogą mailową)
2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
a. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a
Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Wykonawca pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą minimum przez okres 30 dni licząc od
upływu terminu składania ofert.
4. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty w siedzibie firmy ul. Bohdana Dobrzańskiego
3, 20-262 Lublin lub mailem na zbigniew.radomski@ks-engineering-technology.eu
9. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu
1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w
terminie do dnia 01.05.2016 godzina 23:59
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są pomiędzy Zamawiającym
i Wykonawcami pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie dokumentów i informacji w
formie elektronicznej na adres: zbigniew.radomski@ks-engineering-technology.eu
4. Osoba

do

kontaktu

z

Wykonawcami:

Zbigniew

Radomski,

tel.

735

993

zbigniew.radomski@ksengineering-technology.eu
5. Zapytanie ofertowe jest dostępne do pobrania na stronie www.ks-engineering-technology.eu
10. Wykaz załączników
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym.

500,

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

……………………………….
Pieczęć Wykonawcy

………………………………..
Miejscowość, data

OFERTA
Dane Wykonawcy
Imię i nazwisko/Nazwa……………………………………………
Adres ………………………………………………………………
NIP………………………… REGON …………………………….
Tel./Fax. ……………………………………………………………
Adres e – mail………………………………………………………

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia …………………………… przedstawiamy poniższą ofertę
cenową:
Opis

Wartość
netto

Stawka
VAT

Wartość
brutto

Inżynierskie stacje robocze 20 szt.
Monitory CAD 40 szt.
Oprogramowanie Microsoft Office 20 szt.
Ploter CAD A0 1 szt.
Wielofunkcyjne urządzenie biurowe do drukowania,
skanowania, kopiowania i faksowania 2 szt.
Monitor prezentacyjny 1 szt.
Razem:
Termin realizacji:………………………… tygodni od dnia podpisania umowy
Gwarancja (w miesiącach):
Inżynierskie stacje robocze: ……………..
Monitory CAD: …………………….. .
Oprogramowanie Microsoft Office: ………………………..
Ploter CAD A0: ……………………….
Wielofunkcyjne urządzenie biurowe do drukowania, skanowania, kopiowania i faksowania: ………………..
Monitor prezentacyjny: ………………………………….

Czas reakcji usługi serwisowej Sprzedawcy:…………………………………………………
Oświadczam/y, iż zapoznałem/liśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę/imy do niego
żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/liśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.
Oświadczam/y iż uważam/y się za związanego/ych ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu
składania ofert.
Oświadczam/y iż w przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty zobowiązuję/y się do
podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Oświadczam/y, iż przedmiot oferty spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w pkt. 3 zapytania
ofertowego
Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – nie mniej niż 3 dostawy obejmujące
swoim zakresem inżynierskie stacje robocze i/lub monitory i/lub urządzenia wielofunkcyjne o wartości
każdej z dostaw nie niższej niż 12.000,00 PLN. – TAK/NIE*

* Skreślić niepotrzebne

……………….………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym

……………………………….
Pieczęć Wykonawcy

………………………………..
Miejscowość i data
Oświadczenie

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia ……………………………………………………………
ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
działając w imieniu i na rzecz:
……………………………………………………………………………………………………………
(dane Wykonawcy – pełna nazwa i adres firmy)
oświadczam, że:
Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie występują żadne
powiązania kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych powiązań między 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:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu 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

………………………………………………….
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

