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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/02/2021
z dnia 24.02.2021 r.
1 Zapytanie

ofertowe dotyczy zakupu usługi doradczej związanej wprowadzeniem
produktu/technologii na rynek, a także przygotowaniem Grantobiorcy i jego produktu/technologii do
certyfikacji, takie jak: audyt przedcertyfikacyjny, przygotowanie procedur, dokumentacji, opracowanie
systemu zarządzania jakością, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla
prowadzenia działalności gospodarczej i sprzedaży produktów/technologii na docelowym rynku
zagranicznym _ Chiny w związku z realizacją projektu nr PMT/1608/8N/2019 w ramach Programu

Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w
przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3
„Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1
„Polskie Mosty Technologiczne”.
I.
Wprowadzenie
1. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.
2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą rozeznania rynku w związku z realizacją
projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa nr 3
Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz
internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty
Technologiczne”
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem
terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez
podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie
przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego

Nazwa i adres Zamawiającego, opis projektu
1. Nazwa Spółki:
Ipanterm Sp. z o.o.
Ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
NIP: 8992750090
2. Opis projektu: Produktem Spółki są pianosilikaty. Wyróżnia je prosta i energooszczędna
metoda wytwarzania oraz możliwość wykorzystania ogólnie dostępnych surowców, w tym
materiałów odpadowych. Materiał ten jest szczególnie odpowiedni w klimatach, w których
występują ekstremalne warunki klimatyczne zimna lub gorąca - oba często występują w
różnych częściach Chin. Technologie Firmy Ipanterm eliminują potrzebę stosowania izolacji i
zmniejszają koszty klimatyzacji i ogrzewania Pianosilikat Firmy jest oparty na dowolnym piasku
i umożliwia lokalną produkcję materiału budowlanego , podczas gdy tradycyjnie dostępny
piasek solankowy lub pustynny nie może być wykorzystywany do ich produkcji. Chiny są
II.

obecnie jednym z większych importerów piasku, a jego rozległy sektor budowlany ciągle
rośnie, a zatem jest idealnym celem ekspansji Firmy. Technologia Ipantermu pozwoli
chińskiemu rynkowi ograniczyć import - wykorzystując piasek pustynny i obniży koszt budowy
dzięki zastosowaniu tańszego zamiennika. Wspomagają utylizację składowisk
poprzemysłowych, produkowane są z odpadów, które zalegają na wysypiskach lub powstają w
trakcie procesów wydobywczych i wytwórczych. Przetworzone w ECOPIAN odpady nie
wpływają negatywnie na środowisko naturalne. ECOPIAN składają się wyłącznie z materiałów
nieorganicznych, nie emitują szkodliwych dla zdrowia związków. Zastosowanie: Budownictwo i
systemy przeciwpożarowe (ECOPIAN SANDWIQ ), ECOPIAN BLOQ ), wypełnienia pustych
przestrzeni w konstrukcjach (ECOPIAN GRANULAQ ), budownictwo szczególnego
przeznaczenia (możliwość ekranowania promieniowania elektromagnetycznego), wyściółka
kotłów, zbiorników i innych urządzeń przemysłowych, Rynek płyt warstwowych Rynek izolacji
Pianosilikaty opracowano w efekcie wieloletniej pracy naukowców z Instytutu Niskich
Temperatur i Badań Strukturalnych PAN im. Włodzimierza Trzebiatowskiego we Wrocławiu. 3
przyznane patenty. 8 krajowych i międzynarodowych zgłoszeń patentowych. 3
międzynarodowe zgłoszenia patentowe w ramach programu Patent Plus. Technologia
nagrodzona dwoma złotymi medalami na targach innowacyjności Brussels Innova (2011) oraz
wyróżniona w konkursie Polski Produkt Przyszłości (2014).
III Przedmiot zamówienia:
Zakup usługi doradczej związanej usługi doradczej związanej z związanej wprowadzeniem
produktu/technologii na rynek, a także przygotowaniem Grantobiorcy i jego
produktu/technologii do certyfikacji, takie jak: audyt przedcertyfikacyjny, przygotowanie
procedur, dokumentacji, opracowanie systemu zarządzania jakością, akredytacji, koncesji lub
innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej i
sprzedaży produktów/technologii na docelowym rynku zagranicznym _ Chiny w związku z
realizacją projektu nr PMT/1608/8N/2019 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”,
Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”,
Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.
W ramach usługi powstaną niezbędne dokumenty do wdrożenia opisanego produktu na rynek
zagraniczny. Dokumenty muszą być przygotowane w języku angielskim i/lub polskim. Usługa
obejmować będzie realizację usług , które są niezbędne dla zagwarantowania prawidłowego
wypromowania produktu i jego faktycznej sprzedaży .
Dobra konstrukcja dokumentów powinna zapewnić:
- Przejrzyste i zrozumiałe ujęcie promowanego produktu,
- Określenie zalet i przewag produktu.
- Sposobu dojścia do klienta
- Przygotowanie procedur sprzedażowych
- Przygotowanie produktu/technologii do certyfikacji (audyt przedcertyfikacyjny )
Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia wszelkich dokumentów i materiałów znakiem
Funduszy Europejskich, barwami Rzeczypospolitej Polskiej, znakiem Unii Europejskiej, zgodnie z
„Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w
zakresie informacji i promocji”.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Usługa obejmuje przygotowanie spersonalizowanych, (dla produktu i na wskazany rynek – Chiny

materiałów, adekwatnych do treści zamówienia:
- Przejrzyste i zrozumiałe ujęcie promowanego produktu,
- Określenie zalet i przewag produktu.
- Sposobu dojścia do klienta
- Przygotowanie procedur sprzedażowych
- Przygotowanie produktu/technologii do certyfikacji (audyt przedcertyfikacyjny )

Opisy produktów powinny być wyczerpujące, czytelne i łatwe w odbiorze. Każdy z ww.
dokumentów musi być dostosowany do obecnie obowiązującego prawa chińskiego,
zawierający wszelkie (wysokie) standardy i przepisy stosowane w Chinach. Każdy z
dokumentów wymaga dostosowania do specyfiki produktu.
Do przygotowanych dokumentów będących przedmiotem usługi określonej w niniejszym
zapytaniu Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość praw autorskich do wykorzystania
dokumentów bez żadnych ograniczeń (w szczególności bez ograniczeń co do: czasu
wykorzystania dokumentów i ich części, miejsca; modyfikacji dokumentów).
Dokumenty wymagają ich przekazania Zamawiającemu
elektronicznej.

w formie

papierowej

lub

IV. Formy upublicznienia zapytania ofertowego
Umieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej Spółki tj. https://ipanterm.com
V.
Planowany termin realizacji zamówienia:
Planowany termin realizacji prac usługi: do 15.04.2021 (przez co rozumie się zakończenie usługi,
potwierdzone protokołem odbioru, bez uwag.)
Zamawiający zastrzega prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia oraz
harmonogramu realizacji zamówienia w uzgodnieniu z wybranym wykonawcą. Nowe terminy
będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.
VI. Warunki udziału w postępowaniu:
1. 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 Zamawiającym lub osobami
uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi
dla
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 udziałów lub co najmniej 5% akcji
c) pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta,
pełnomocnika, Zaistnienie wyżej wymienionych przesłanek wyklucza możliwość
udziału w postępowaniu.
- Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie. oraz dysponuje

odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub
zapewnienie podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz
dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
W celu spełnienia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia należy przedstawić
Swoje portfolio i dokumenty potwierdzające wykonywanie podobnych usług zostały wykonane.
Warunkiem złożenia ważnej oferty jest podpisanie załączników, które stanowią integralną
część niniejszego zapytania.
VII. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do Zapytania
Ofertowego). Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny. Każda
oferta musi zawierać nazwę i adres Oferenta. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisała osoba
uprawniona do reprezentowania Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony
pieczęcią imienną. Oferent powinien podać w ofercie cenę za kompletną realizację przedmiotu
zamówienia na warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym. Oferent w ramach
przedkładanych dokumentów powinien także wykazać spełnienie wyżej określonych warunków
dopuszczających. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i
czynności w ramach zamówienia, oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją
zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Oferenta i
Zapytaniu Ofertowym.

Oferty nie spełniające warunków formalnych i/lub nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu
zamówienia zostaną odrzucone.
Złożenie oferty nie

powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

.
VIII.

Sposób składania ofert:
pocztą elektroniczną na adres mailowy: grant2019@ipanterm.com

Termin dostarczenia ofert upływa w dniu: 03.03.2021 r do godz.24.00
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzielane są po wysłaniu
maila z pytaniami na adres, e-mail: grant2019@ipanterm.com
IX.

Termin związania ofertą:
minimum 10 dni od upływu terminu składania ofert.

X.

Kryteria oceny oferty:

Kryteria oceny ofert
Zamawiający oceni i porówna te oferty, które nie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy/Oferenta wyjaśnień dotyczących
treści złożonej oferty oraz ich uzupełnienia.
Ocenie będą podlegały oferty niepodlegającej odrzuceniu, wg poniżej podanego kryterium:
a) cena ofertowa netto – 100%
Cena ofertowa to wartość netto wyrażona w polskich złotych, za którą Oferent/Dostawca zobowiązuje
się wykonać całość przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa powinna zostać określona z dokładnością do
2 miejsc po przecinku.
Sprawdzanie wiarygodności ofert
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych
przez Wykonawców/Oferentów dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty
stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona.
3. Przedstawienie przez Wykonawcę/Oferenta informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy/Oferenta z prowadzonego postępowania, niezależnie od innych skutków przewidzianych
prawem.
Zamawiający zastrzega sobie prawo złożenia propozycji zawarcia umowy z Oferentem, którego
oferta będzie najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert.

XI. Wybór najkorzystniejszej oferty:
a. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, niepodlegająca odrzuceniu, która otrzyma
największą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że
dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans (dwie lub więcej ofert uzyskały taką samą
liczbę punktów), Komisja Oceny Ofert przeprowadzi rozmowy negocjacyjne i w wyniku
wewnętrznego głosowania podejmie decyzję.
b. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Oferentów z prośbą o
wyjaśnienie lub uszczegółowienie elementów oferty, które mogą budzić jego
wątpliwości.
XII. Uwagi:
a. Zamawiający informuje, iż z zastrzeżeniem danych osobowych oraz tajemnicy
przedsiębiorstwa, złożona oferta stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o
dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta jako
tajemnicy, oferta zostanie odrzucona.
b. Zamawiający dopuszcza możliwość jednorazowej korekty przez Oferenta oczywistych pomyłek
pisarskich. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Oferenta z prośbą o
udzielenie wyjaśnień lub uzupełnienie elementów oferty, które mogą budzić jego wątpliwości.
W tym celu Zamawiający może zwrócić się do Oferenta z prośbą o udokumentowanie
przedstawionych wyjaśnień lub uzupełnień do oferty w czasie 3 dni roboczych od dnia
złożenia zapytania o wyjaśnienia lub uzupełnienia dotyczące oferty. Oferent powinien złożyć
wyjaśnienia lub uzupełnienia drogą elektroniczną na adres email: grant2019@ipanterm.com
Brak wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie skutkować może
obniżeniem punktacji lub wykluczeniem z postępowania.
c. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do unieważnienia postępowania na każdym etapie jego
trwania.
d. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do wprowadzenia zmian do dokumentacji zapytania
ofertowego wraz z załącznikami.
e. Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Oferentów.
f. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do
wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści niniejszego
zapytania. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający poinformuje Oferentów za
pomocą swojej strony internetowej

Załączniki:
1. Wzór formularza ofertowego.
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych.
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków
4. Wykaz wykonanych usług doradczych
5. Oświadczenie Wykonawcy/Oferenta o dysponowaniu personelem z wykształceniem
kierunkowym
……..…………………….………………………………………………………………………………
Podpis osoby (osób) upoważnionych do reprezentacji Zamawiającego

Załącznik nr 1
Formularz oferty
na dostawę usługi doradczej w zakresie usługi doradczej związanej wprowadzeniem
produktu/technologii na rynek, a także przygotowaniem Grantobiorcy i jego produktu/technologii do
certyfikacji, takie jak: audyt przedcertyfikacyjny, przygotowanie procedur, dokumentacji, opracowanie
systemu zarządzania jakością, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla
prowadzenia działalności gospodarczej i sprzedaży produktów/technologii na docelowym rynku
zagranicznym _ Chiny w związku z realizacją projektu nr PMT/1608/8N/2019 w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w
przedsiębiorstwach”,
Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych
przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.

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

..........................., dnia ……………..………

………………………………………………
……………………………………………
/dane Wykonawcy/Oferenta; imię nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail/

Niniejszym oświadczam, że oferuję usługę doradczą w zakresie związanej wprowadzeniem
produktu/technologii na rynek, a także przygotowaniem Grantobiorcy i jego produktu/technologii do
certyfikacji, takie jak: audyt przedcertyfikacyjny, przygotowanie procedur, dokumentacji, opracowanie
systemu zarządzania jakością, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla
prowadzenia działalności gospodarczej i sprzedaży produktów/technologii na docelowym rynku
zagranicznym _ Chiny w związku z realizacją projektu nr PMT/1608/8N/2019 w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w
przedsiębiorstwach”,
Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych
przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne” zgodnie z zapytaniem ofertowym
z dnia 24.02.2021 r.
Usługi dotyczą produktu eksportowego jakim jest pianosilikat – produkt o wielorakim zastosowaniu w
budownictwie.
Zakres i cena wykonania usługi doradczej
1. Zakres usługi doradczej w odniesieniu do rynku Chin w zakresie związanej wprowadzeniem
produktu/technologii na rynek, a także przygotowaniem Grantobiorcy i jego produktu/technologii do
certyfikacji, takie jak: audyt przedcertyfikacyjny, przygotowanie procedur, dokumentacji, opracowanie
systemu zarządzania jakością, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla
prowadzenia działalności gospodarczej i sprzedaży produktów/technologii na docelowym rynku
zagranicznym _ Chiny w związku z realizacją projektu nr PMT/1608/8N/2019 w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w
przedsiębiorstwach”,
Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych
przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.
Cena usługi: ………………………………… PLN netto + ………………. PLN VAT = ……………………… PLN brutto.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że:
a) zapoznałem/zapoznałam się z zapytaniem ofertowym wraz z jego załącznikami, nie wnoszę do
niego zastrzeżeń, zdobyłem/zdobyłam konieczne informacje do przygotowania oferty, akceptuję
warunki realizacji usług przedstawionych w zapytaniu ofertowym;
b) zapoznałem/zapoznałam się z Opisem przedmiotu zamówienia i że moja oferta jest zgodna z
wymaganiami zawartymi w tym dokumencie;
c) mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych;
d) nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
e) termin ważności oferty wynosi 10 dni,
f) Zamawiający będzie/nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

DANE KONTAKTOWE W SPRAWIE OFERTY:
……………………………………………………………………………………………………………..............
(wypełnić: imię i nazwisko, telefon, e-mail)

...............................................................................................
/ podpis Wykonawcy/Oferenta /

Załącznik nr 2
...............................................................

................................, dnia ..................

/pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/Oferenta/

/miejscowość, data/

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
Oświadczam, iż reprezentowana przeze mnie firma
……………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
ani osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w jej imieniu nie posiadają żadnych powiązań
osobowych ani kapitałowych z Zamawiającym, tj. powiązań pomiędzy Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w
imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a moją firmą, polegających w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik,
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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

...............................................................................................
/ podpis Wykonawcy/Oferenta /

Załącznik nr 3
................................................................................

................................, dnia

..................
/pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/Oferenta/

/miejscowość, data/

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
Oświadczam/y, że spełniam/y niżej wymienione warunki udziału w zapytaniu ofertowym o udzielenie
zamówienia na dostawę usługi doradczej w zakresie związanej wprowadzeniem produktu/technologii na
rynek, a także przygotowaniem Grantobiorcy i jego produktu/technologii do certyfikacji, takie jak: audyt
przedcertyfikacyjny, przygotowanie procedur, dokumentacji, opracowanie systemu zarządzania
jakością, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia
działalności gospodarczej i sprzedaży produktów/technologii na docelowym rynku zagranicznym _ Chiny
w związku z realizacją projektu nr PMT/1608/8N/2019 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3
„Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie
Mosty Technologiczne”.
Oświadczamy, że:
1) posiadam/y uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym
zamówieniem jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie,
3) posiadamy potencjał do świadczenia usługi doradczej, której dotyczy przedmiotowe zapytanie
ofertowe
4) dysponuje/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
5) znajduje/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
6) nie zalegam/my z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

.....................................
data

1

Należy złożyć czytelny podpis lub podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem

..............................................................
Podpis osoby (osób) upoważnionej
do występowania w imieniu
Wykonawcy/Oferenta1

Załącznik nr 4
...............................................................
/pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/Oferenta/

..............................., dnia ..................
/miejscowość, data/

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Wykonałem (wykonaliśmy) następujące usługi:

Lp.

Przedmiot usługi z
krótkim opisem

Wartość
usługi

Data wykonania
(miesiąc / rok)
początek
(data)

zakończenie
(data)

Podmiot na rzecz,
którego usługa
została wykonana
(nazwa, adres)

1
2
..
..
Dowody potwierdzające należyte wykonanie wskazanych w tabeli powyżej usług doradczych
Wykonawca/Oferent zobowiązuje się dostarczyć w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
informacji o wyborze Wykonawcy/Oferenta (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem
dokumentów poświadczających posiadane doświadczenie, np. umowy na dostawy, referencje,
rekomendacje zawarte/wystawione w związku z wykonanymi zdjęciami lub inne dokumenty
potwierdzające spełnienie kryterium). W przypadku powyższych dokumentów, jeśli są wystawione w j.
obcym należy dołączyć tłumaczenie opatrzone datą i podpisem osoby tłumaczącej (nie ma potrzeby
tłumaczenia przysięgłego).
……………………………………
Data

…………………………………………………………..
Podpis osoby (osób) upoważnionej do
Występowania w imieniu
Wykonawcy/Oferenta

Załącznik nr 5

...............................................................
/pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/Oferenta/

..............................., dnia ..................
/miejscowość, data/

OŚWIADCZENIE O DYSPONOWANIU PERSONELEM Z WYKSZTAŁCENIEM KIERUNKOWYM
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na realizację usługi w zakresie wzornictwa opakowań,
projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek
produktowych oraz usługi doradczej wprowadzania produktu na rynek Chin, potwierdzam iż
dysponujemy minimum jedną osobą z wymaganym wykształceniem kierunkowym.
Oświadczam, że osoba ta spełnia poniższe warunki tj.:
1. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające skuteczną realizację usług objętych
postępowaniem,
2. osoba ta legitymuje się wykształceniem przedmiotowym z zakresu tematyki wzornictwa
2. posiada minimum 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług doradczych z
zakresu wzornictwa.
Osoba realizująca wsparcie to: ………………………………………..…… (imię, nazwisko).
Do oświadczenia należy dołączyć: CV, kserokopie dyplomu/ów i/lub zaświadczenia/eń.

……………………………………
Data

…………………………………………………………..
Podpis osoby (osób) upoważnionej do
Występowania w imieniu
Wykonawcy/Oferenta

