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Zapytanie ofertowe nr WM/UE/01/09/2018 

Wynajem powierzchni produkcyjnej i magazynowej 

w ramach projektu  

 

„Innowacyjny siłownik hydrauliczny umożliwiający zwiększenie efektywności pracy, 

poprawy bezpieczeństwa oraz niezawodności maszyn i urządzeń” 

 

planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie 
Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020  

 
Działanie 1. Oś priorytetowa: 1. Przedsiębiorstwa i innowacje 

Działanie: 1.2. Innowacyjne przedsiębiorstwa 

Poddziałanie: 1.2. Innowacyjne przedsiębiorstwa 

Schemat: 1.2.A Zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności 

intelektualnej  

 
 
27.09.2018r. 
Data upublicznienia zapytania ofertowego 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
I.1. Nazwa i adres Zamawiającego 

 
WM Engineering S.A. 
Ul. Grabiszyńska 163 
53-439 Wrocław 
NIP 8943057006 
TEL. +48 71 336 72 02 

 
Adres do korespondencji: 
WM Engineering S.A. 
Ul. Grabiszyńska 163 
53-439 Wrocław 
 
Osoba do kontaktu: Agnieszka Grędysa  
Tel. +48 883 777 330 
E-mail: a.gredysa@wm-engineering.pl 
 
I.2. Określenie kodów CPV dotyczących przedmiotu zamówienia 
 
CPV przedmiotu zamówienia:  
70220000-9 –  usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne  
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 
II.1. Tryb udzielenia zamówienia 
 
Zamawiający jest podmiotem niezobowiązanym do stosowania ustawy PZP. Postepowanie jest 
prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną 
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 
19 lipca 2017 r.  
 
II.2.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:  
 
Przedmiotem zamówienia jest wynajem powierzchni produkcyjnej i magazynowej – nie mniej niż 250 
m2 i nie więcej niż 500 m2 - w okresie od X 2018 do VI 2020 r. 
  
II.2.2. Określenie przedmiotu zamówienia:  
 
Przedmiotem zamówienie jest wynajem powierzchni produkcyjnej i magazynowej o poniższych 
minimalnych wymaganiach technicznych: 

a) Przedmiot Najmu powinien mieścić się w przedziale nie mniej niż 250 m2 i nie więcej niż 500 
m2 (do oferty należy dołączyć przekroje i rzuty pomieszczeń); 

b) Przedmiot Najmu powinien znajdować się w okolicy głównej drogi krajowej w odległości 
nieprzekraczającej 5 km; 

c) Wyposażenie pomieszczeń (urządzenia) oraz media powinny być rozmieszczone w sposób 
umożliwiający łatwy dostęp, zgodną z przepisami przestrzeń roboczą oraz utrzymanie 
gotowości technologicznej. Drogi ewakuacyjne wyjścia, dojścia powinny zostać oznakowane 
zgodnie z przepisami p.poż.; 

d) Budynek powinien być wyposażony w media niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 
infrastruktury takich jak prąd, woda, ciepło; 

e) Możliwość dostępu 24h/7dni; 
f) Przedmiot Najmu musi posiadać bramę wjazdową o wysokości co najmniej 2,5m oraz 

szerokości co najmniej 2,5m umożliwiającą wjazd wózkom widłowym; 
g) Przedmiot Najmu musi posiadać powierzchnię utwardzoną umożliwiającą ruch pieszych, ruch 

pojazdów, składowanie materiałów i posadowienie maszyn;   
h) Przedmiot Najmu powinien być wyposażony w oświetlenie zgodne z obowiązującymi normami 

i zasadami; 
i) Przedmiot Najmu powinien mieć zapewnioną wymianę powietrza; 
j) Przedmiot Najmu powinien posiadać przyłącze energii elektrycznej minimum o mocy 75kW; 
k) Właściciel Przedmiotu Najmu musi mieć podpisaną umowę na wywóz odpadów komunalnych 

(lub możliwość podpisania nowej umowy); 
l) Przedmiot Najmu musi być wyposażony w instalację grzewczą i gwarantować temperaturę nie 

mniejszą niż 20 stopni podczas okresu zimowego; 
m) Przedmiot Najmu musi być wyposażony w instalację wentylacyjną tak, aby temperatura nie 

przekraczała 26 stopni podczas okresu letniego; 
n) Obiekt najmu powinien być wyposażony w instalację wody pitnej;  
o) Przedmiot Najmu powinien posiadać własną toaletę, a także pomieszczenie socjalne; 
p) Przedmiot Najmu powinien mieć zapewniony dostęp do miejsc parkingowych w bezpośredniej 

bliskości Przedmiotu Najmu (min. 4 samochodów); 
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q) Powierzchnia w obejściu Przedmiotu Najmu musi być ogrodzona i monitorowana całodobowo; 
r) Obiekt najmu powinien być wyposażony w system bezpieczeństwa. 

 
Inne postanowienia: 

1. Przed złożeniem oferty należy skontaktować się z Zamawiającym w celu przeprowadzenia 
oględzin oferowanego Przedmiotu Najmu. Nie będą przyjmowane oferty częściowe (np. 
powierzchnie zlokalizowane na różnych nieruchomościach). 

2. Ze względu na lokalizację projektu proponowany lokal musi znajdować się na terenie 
województwa dolnośląskiego. 

3. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.  

 
II.2.3 Warunki udziału w postępowaniu: 
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.  
2. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej. 
3. Termin związania ofertą: 30 dni. 
4. Oferent posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów. 
5. Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

we wskazanych terminach. 
6.  Oferent posiada zdolności techniczne lub zawodowe do wykonania zamówienia. 
7. Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych): 

W  celu  uniknięcia  konfliktu  interesów  zamówienia  publiczne,  z  wyjątkiem  zamówień  
sektorowych, udzielane  przez  Zamawiającego  niebędącego  podmiotem  zobowiązanym  do  
stosowania  ustawy  Prawo zamówień publicznych zgodnie  z  art.  3  ustawy,  nie  mogą  być  
udzielane  podmiotom  powiązanym  z  nim  osobowo  lub kapitałowo.   Przez  powiązania  
kapitałowe  lub  osobowe  rozumie  się wzajemne  powiązania  między Zamawiającym  lub  osobami  
upoważnionymi  do  zaciągania  zobowiązań w  imieniu Zamawiającego lub  osobami  wykonującymi  
w  imieniu  Zmawiającego  czynności  związane z  przeprowadzeniem  procedury  wyboru  
Wykonawcy  a  Wykonawcą,  polegające w szczególności na: 

●  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
●  posiadaniu  co  najmniej  10%  udziałów  lub  akcji,  o ile  niższy  próg  nie  wynika 

z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą PO, 
●  pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub zarządzającego,  prokurenta, 

pełnomocnika, 
●  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. 

  
Weryfikacja spełnienia warunku wykluczenia z postępowania odbywać się będzie na podstawie 
złożenia przez Oferenta podpisanego Oświadczenia o braku powiązań  osobowych/kapitałowych 
z zamawiającym (wzór Oświadczenia został dołączony do niniejszego zapytania – załącznik nr 2 do 
zapytania). 
 
II.3. Miejsce i termin składania ofert:  
 
1. Termin składania ofert: 

Do 04.10.2018 r. 
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2. Miejsce składania ofert w formie elektronicznej: 
Oferty w wersji elektronicznej należy wysyłać na adres e-mail: biuro@wm-engineering.pl  

 
3. Sposób przygotowania oferty: 

a) Forma elektroniczna 
Ofertą w formie elektronicznej jest Oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oferta 
elektroniczna winna zawierać skany podpisanych dokumentów, które należy przesłać na adres 
mailowy Zamawiającego wskazany do kontaktów w sprawie procedury zamówienia. W tytule maila 
powinna znaleźć się informacja o tym, że mail zawiera ofertę na niniejsze zapytanie ofertowe. 

 
4. Kompletna oferta musi zawierać: 

 Formularz oferty napisany na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania 
ofertowego, 

 Podpisane Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, 

 Stosowne pełnomocnictwo – w przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, 

 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument 
ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zapytania 
ofertowego. 

5. Oferty należy złożyć w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty upublicznienia zapytania przez 
Zamawiającego, przy czym termin 7 dni kalendarzowych biegnie od dnia następnego po dniu 
upublicznienia zapytania ofertowego i kończy się z upływem ostatniego dnia. 

6. Oferta na wykonanie zadań powinna zawierać co najmniej: 
a. cenę wyrażoną w PLN, 
b. opis przedmiotu zapytania ofertowego, 
c. oferta sporządzona w języku polskim. 

7. Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Oferent.  
8. Oferty, jakie wpłyną po terminie, zostaną zwrócone do Oferentów bez ich oceny, jako nieważne. 
 
II.4. Tryb rozpatrzenia ofert: 
 
1. Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego w terminie 3 dni 

roboczych od daty złożenia ofert.  
2. Zamawiający w trakcie analizy ofert może wystąpić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub 

uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty.  
3. Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 2 dni robocze od dnia 

dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie.  
4. Po dokonaniu analizy ofert oraz rozpatrzeniu przedłożonych ofert, Zamawiający poinformuje 

mailowo Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty lub poprzez zamieszczenie na swojej 
stronie internetowej wyniku wyboru Oferenta wskazując ofertę, która została wybrana. 

 
II.5. Kryteria oceny ofert:  
 

1. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferenta 
wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.  

2. Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, według następujących 
kryteriów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową liczbę 
punktów. 
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Kryteria oceny ofert i ich waga (pkt): 
- Cena netto za 1 m2 zawierająca całkowity koszt dla najemcy (zawierająca m.in. ryczałt za 
media, opłaty do spółdzielni czy wspólnoty, zarządzanie, opłaty związane z częściami 
wspólnymi i inne) – 100 pkt 

 
3. Cena ofertowa (zarówno cena netto jak i brutto) ma charakter ryczałtowy w rozumieniu art. 

632 Kodeksu cywilnego i powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla wykonania 
Przedmiotu Zamówienia. 

4. Cena ofertowa powinna być podana w PLN. 
5. Przy dokonaniu kalkulacji ceny należy wziąć pod uwagę wszystkie elementy składające się na 

wykonanie Przedmiotu Zamówienia. 
6. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia (np. podatki, itp.). 
 
II. 6 Sposób oceny ofert: 

 
1. Punktacja zostanie przyznana w następujący sposób: 

a) Cena – Ceny ofert netto za 1 m2 (waga 100 pkt) będą obliczone zgodnie z poniższym 

wzorem. 

                                                    Cn 
                                    C = ------------------- x 100 pkt 
                                                    Co 

 
gdzie: 
C – oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena oferty netto za 1 m2” (z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
CN – oznacza łączną cenę netto za 1 m2 najtańszej z ofert. 
Co – oznacza łączną cenę netto za 1 m2 ocenianej oferty.  

2. Wyniki działań matematycznych, dokonywanych przy ocenie badania ofert podlegają 
zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. W przypadku uzyskania w ten sposób równej 
punktacji dla co najmniej dwóch ofert, dokonuje się ponownych wyliczeń, zaokrąglając wyniki 
działań matematycznych do czwartego miejsca po przecinku. 

3. W przypadku gdy najwyższą końcową ilość punktów uzyska więcej niż jedna oferta, 
Zamawiający spośród ofert z równą najwyższa końcową  ilością punktów dokona wyboru oferty 
bardziej korzystnej, gdy chodzi o dodatkową „wyprawkę”  (np. zapewnienie opieki 
pogwarancyjnej, itp.). W tym celu Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawców, których 
oferty uzyskały najwyższą końcową ilość punktów o uzupełnienie oferty poprzez podanie 
wskazanych przez Zmawiającego informacji. Termin na uzupełnienie oferty zostanie określony 
przez Zmawiającego, jednak nie może on być krótszy niż 3 dni robocze od otrzymania 
wezwania. Brak odpowiedzi na to wezwanie w wymaganym terminie uznaje się tożsame 
z wycofaniem oferty. 

4. Uzupełnienia oferty, o której mowa w pkt. 3 powyżej, należy dokonać w sposób właściwy dla 
złożenia oferty. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny ofert wiarygodności oferentów 
oraz przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji. 
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SEKCJA III: INFORMACJE DODATKOWE 

 
III.1. Inne istotne postanowienia 
 

1. Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie 
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, 
w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen 
wszystkich ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie 
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że 
oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy/Dostawcy. Zamawiający 
oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność 
metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające 
warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy 
oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający 
odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień 
wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku 
do przedmiotu zamówienia.  

2. Niniejsze zapytanie oraz określone w nim warunki mogą być przez Zamawiającego zmienione 
lub odwołane.  

3. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie 
Wykonawców/Dostawców poprzez zamieszczenie informacji na odpowiedniej stronie 
internetowej. 

4. Zamawiający informuje, iż obok formy pisemnej dopuszcza porozumiewanie się 
z Dostawcami/Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania zapytania ofertowego bez podawania 
przyczyn. 

6. Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia będzie podpisanie umowy 
z Zamawiającym. 

7. Zamawiający może wezwać Oferenta do podpisania umowy w terminie 14 dni od daty 
ogłoszenia najkorzystniejszej oferty. 

8. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy we wskazanym 
przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert. 

 
III.2. Finansowanie projektu:  
 
Zamawiający informuje, że projekt zamierza realizować z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 
 
Zamawiający nie jest zobligowany do prowadzenia postępowania według ustawy o zamówieniach 
publicznych. 

 
SEKCJA IV: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 
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i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) , dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
WM Engineering S.A. 
ul. Grabiszyńska 163, 53-439 Wrocław  

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody w związku z ofertą 
złożoną w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr WM/UE/01/09/2018, wyrażenie zgody 
stanowi jeden z warunków udziału w postępowaniu. Przetwarzanie dotyczyć będzie danych 
przekazanych w ofercie oraz w umowie jeśli zostanie ona zawarta.  

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Zamawiający oraz osoby lub podmioty, 
którym na podstawie obowiązujących przepisów udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania.   

4. Okres przechowywania danych osobowych będzie ograniczony do absolutnego minimum, 
zgodnie z ramami czasowymi wyznaczonymi uprzednio  przez prawo. 

5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
wynika z udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest wynajem powierzchni 
produkcyjnej i magazynowej w ramach projektu. Zamawiający będzie przetwarzał Pani/Pana 
jedynie w celach związanych z wykonaniem zamówienia oraz rozliczenia środków pozyskanych 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 . 

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

7. Posiada Pani/Pan: 
−    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
−    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 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/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

8. Pani/Panu prawo do  
−    usunięcia danych osobowych; 
−    sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
jest ograniczone z uwagi na konieczność wykonania umowy na wynajem powierzchni 
produkcyjnej i magazynowej w ramach projektu oraz wymogi prawne spoczywające na 
Zamawiającym w związku z pozyskaniem finansowania w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

9. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 
20 RODO 

 
 

SEKCJA V: ZAŁĄCZNIKI 
 

1. Załącznik Nr 1 Formularz oferty 
2. Załącznik Nr 2 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi 
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Załącznik nr 1 Formularz oferty do zapytania ofertowego nr WM/UE/01/09/2018 

    …………………………………… 

(Miejsce i data sporządzenia Oferty) 

……………………………….……. 

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 

OFERTA nr ……………………………….. 

DANE WYKNONAWCY: 

NAZWA …………………………………………………………………………………………. 

ADRES …………………………………………………………………………………………… 

NIP ……………………………………………………………………………………………….. 

W  odpowiedzi na ogłoszenie nr WM/UE/01/09/2018 o wszczęciu postępowania o udzielenie 

zamówienia, pt.: 

Wynajem powierzchni produkcyjnej i magazynowej 

Prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną 

w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 

19 lipca 2017 r. prowadzonego  ramach projektu „Innowacyjny siłownik hydrauliczny umożliwiający 

zwiększenie efektywności pracy, poprawy bezpieczeństwa oraz niezawodności maszyn i urządzeń” 

Składam ofertę następującej treści: 

Oferuję wynajem powierzchni produkcyjnej i magazynowej w budynku:  

 

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

(nazwa, dokładny adres) 

zgodnie z wymaganiami stawianymi w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach według następujących 

stawek i warunków:  

Nazwa usługi Cena netto za 
1m2 

Cena netto 
za 1m2 

Oferowana 
powierzchnia 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

Wysokość czynszu 
za miesiąc w 
okresie X 2018-VI 
2020  
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Ponadto Oświadczamy, że: 

1. Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. 

2. Podana w ofercie cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i jest 

stała w całym okresie obowiązywania Umowy. 

3. Zobowiązuję się do udzielenia dodatkowych informacji w celu weryfikacji zgodności 

przedmiotu oferty z wymaganiami ujętymi w zapytaniu. 

4. Oświadczam, że w stosunku do mojej firmy nie jest prowadzone postępowanie likwidacyjne 

czy upadłościowe.  

5. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe 

i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. 

6. Powierzchnia którą dysponuje spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym. 

7. W przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty zobowiązuję się do podpisania 

umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

8. Spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu wskazane w zapytaniu ofertowym. 

9. Uważamy się za związanych z niniejszą ofertą przez okres 30 dni, począwszy od dnia, 

w którym upływa termin składania ofert. 

10. Osobą do kontaktu z Zamawiającym  oraz odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań 

wynikających z zamówieniem jest: 

Imię i Nazwisko: ……………...……………………………………………………………………………………………………… 

nr telefonu kontaktowego: ……………………………………………………………………………………………….……. 

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

stanowisko służbowe: …………………………………………………………………………………………………………….. 

11. Do niniejszej oferty załączam/my: Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub 

kapitałowych oraz wymagane załączniki. 

12. Ofertę składamy na ………………. kolejno ponumerowanych i parafowanych stronach. 

 

 

 

 

……………………..      …………………………………………………………………… 
(Miejscowość, data)                   (Podpis/y osoby/osób upoważnionej/nych do reprezentowania  Oferenta 

                                                                                                                                  oraz pieczęć firmowa)           
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Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi do 

zapytania ofertowego nr WM/UE/01/09/2018 

 
 
 
 
…………………………………                                                                                                     …………………………….  
Pieczątka Oferenta        Miejscowość, data 

 
 

 
 

Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi 
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr WM/UE/01/09/2018 z dnia 27.09.2018 r., dotyczące 

Wynajmu powierzchni produkcyjnej i magazynowej w ramach projektu „Innowacyjny siłownik 

hydrauliczny umożliwiający zwiększenie efektywności pracy, poprawy bezpieczeństwa oraz 

niezawodności maszyn i urządzeń” 

 

Oświadczam(y), iż nie jestem(eśmy) powiązany(ni) osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 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. 

Pomiędzy Zamawiającym a Oferentem nie istnieją wymienione powyżej powiązania. 

 
 

……………………..………………………… 
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Podpis 
 


