Tychy, 21.08.2017 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1
Dotyczące realizacji projektu „Cyfrowe projektowanie i bezpośrednia korekta uśmiechu
jako innowacyjna usługa stomatologiczna (DSDIR – digital smile design and immediate
reconstruction)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego
ESTIMA STOMATOLOGIA ESTETYCZNA
IWONA PTAK-LATOCHA
ul. Walentego Kubicy 2
43-100 Tychy
NIP: 6461669460
2. Opis przedmiotu zamówienia
Kod CPV: 33126000-9 (Urządzenia stomatologiczne)
Kod CPV: 33115000-9 (Urządzenia do tomografii)
Kod CPV: 48000000-8 (Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne)
Szacunkowa wartość zamówienia: 770 277,77 zł (bez VAT)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego sprzętu stomatologicznego:
Lp.
1.

Nazwa
j.m.
Ilość
Zakup nowego aparatu do tomografii stożkowej CBCT
(TOMOGRAFU 3D z panoramą, pozycjonowaniem pacjenta i
szt.
1
oprogramowaniem do wizualizacji) umożliwiający badanie
cefalometryczne
TOMOGRAF 3D z panoramą, cefalometrią i pozycjonowaniem pacjenta z
następującymi funkcjonalnościami:
1. Pozycjonowanie pacjenta:
- system 3-punktowej stabilizacji głowy - automatyczny zagryzak (dla ekspozycji
2D i 3D)
2. Panorama:
- technologia sensora DCS (Direct Conversion System) lub równoważne. Za
równoważne rozumie się technologię w której promienie RTG są bezpośrednio
przekształcane na sygnał elektryczny, z którego powstaje obraz, co znacznie
redukuje ilość błędów, czyni obraz bardziej ostrym oraz pozwala obniżyć dawkę
- Technologia Sharp Layer lub równoważne. Za równoważne rozumie się
technologię w której w czasie jednej ekspozycji pozyskiwanych jest kilka tysięcy
obrazów źródłowych, z których system automatycznie wybiera obrazowaną warstwę
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2.

o najwyższej ostrości, co umożliwia uzyskanie maksimum informacji
diagnostycznych
- Interactive Sharp Layer lub równoważne. Za równoważne rozumie się funkcję
pozwalająca użytkownikowi na płynne poruszanie się „w głąb” obrazu
policzkowo/językowo w wybranym obszarze
3. TOMOGRAF 3D
- 2 opcje sensorów, obrazujących objętość w kształcie walca o wymiarach:
a) 8cm x 8cm (możliwość wyboru mniejszej objętości 5cmx5.5cm) z potencjalna
opcją upgrade’u do 11cmx10cm w razie potrzeby
b) 11cm x 10cm (możliwość wyboru mniejszej objętości 8cmx8cm oraz
5cmx5.5cm)
- tryb HD – rekonstrukcja objętości z 800 przekrojów oferująca największą
dokładność - rozmiar woksela 160 um, w trybie HD dla objętości 5x5.5cm tylko
80um
4. Cefalostat
- umożliwia badanie cefalometryczne
- niezależny czujnik do cefalonometrii
- linia laserowa ułatwiająca pozycjonowanie
Zakup nowego kompletnego systemu CAD/CAM do gabinetu
komp
1
dentystycznego
let
Kompletny system Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing CAD/CAM (1 sztuka) obejmujący łącznie:
a) konsolę projektową,
b) skaner wewnątrzustny - urządzenie musi spełniać następujące cechy:
 konsola skanująca zintegrowana w wózku jezdnym
 konsola skanująca musi mieć wbudowany akumulator, tak aby można była ją
przemieszczać pomiędzy gabinetami bez wyłączania z zasilania
 bezproszkową i skanującą w kolorze kamerę
 kamera pracująca w trybie ciągłym (wideo)
 waga kamery nie większa niż 400g
 możliwość skanowania bezpudrowo naturalnych kształtów zębów i dziąseł
 możliwość eksportu pliku STL
 możliwość detekcji koloru
 zasada tworzenia obrazu – triangulacja brak licencji czasowych i opłat za
skanowaniemożliwe projektowanie prac protetycznych bezpośrednio na
konsoli skanującej
 stanowić ciąg technologiczny z maszyną frezującą i piecem, bez
konwertowania plików do formatu stl.
c) Frezarkę - urządzenie musi posiadać następujące cechy:
 frezowanie w 4 osiach,
 frezowanie materiałów na mokro i sucho
 frezowanie z bloczków o rozmiarze większym niż 70mm
 możliwość frezowania oraz szlifowania bloków ceramicznych w rozmiarze
40 mm,
 brak ograniczeń licencyjnych na frezowanie oraz szlifowanie,
 ekran dotykowy
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 dokładność frezowania co najmniej +/-25 mikronów
 możliwość frezowania m.in.: ceramiki szklanej, dwukrzemianu litu, tlenku
cyrkonu, PMMA, materiałów hybrydowych różnych producentów
 frezarka nie wymagająca zewnętrznego podłączenia do wody
 frezarka nie wymagająca podłączenia do sprężonego powietrza
 stanowić ciąg technologiczny ze skanerem wewnątrzustnym i piecem, bez
konwertowania plików do formatu stl.
d) Piec do porcelany - urządzenie musi posiadać następujące cechy:
 możliwość synteryzacji tlenku cyrkonu, glazurowania oraz krystalizacji
dwukrzemianu litu w jedym urządzeniu
 brak próżni
 szybka synteryzacja tlenku cyrkonu – poniżej 20 minut/punkt
 dotykowy panel służący do obsługi urządzenia
 urządzenie ekologiczne – pobór mocy nie większy niż 1500W
 stanowić ciąg technologiczny ze skanerem wewnątrzustnym, maszyną
frezującą, bez konwertowania plików do formatu stl.
e) Dedykowane oprogramowanie do prac diagnostycznych, planistycznych,
wizualizacyjnych, implantologicznych, protetycznych i ortodontycznych
- oprogramowanie musi posiadać następujące cechy:
 możliwość projektowania odbudów protetycznych na konsoli projektowej
 oprogramowanie może być zainstalowane na np. konsoli skanującej, nie
wymaga zewnętrznego komputera
 możliwość eksportowania plików w formacie STL,
 zapewniać wsparcie techniczne i aktualizacje systemu,
 dawać możliwość skanowania i frezowania w tym samym czasie,
 możliwość korzystania z algorytmów analizujących uzębienie w celu
dostosowania optymalnego projektu,
 możliwość projektowania prac pełnokonturowych, multilayer, prac na
implantach, wirtualnego dzielenia prac na łącznik indywidualny i warstwę
licową, stosowanie baz zębów
 stanowić ciąg technologiczny ze skanerem wewnątrzustnym, maszyną
frezującą, bez konwertowania plików do formatu stl.

3.

Kompletny system CAD/CAM do gabinetu dentystycznego poprzez cyfryzację
leczenia w obszarach protetyki, ortodoncji i implantologii ma umożliwić: cyfrowe
projektowanie zamiast wycisku i przygotowywanie komponentów w gabinecie
podczas jednej wizyty z wykorzystaniem frezarki; zaplanowanie położenia implantu
dzięki zintegrowaniu obrazu z tomografii komputerowej i skanera wewnątrzustnego
i wyfrezowanie szablonu chirurgicznego oraz wyfrezowanie łącznika
indywidualnego lub korony przykręcanej; frezowanie aparatów ortodontycznych
Invisalign i drukowanie serii szyn ortodontycznych.
Zakup nowego unitu diagnostycznego wg specyfikacji
szt.
1
Specyfikacja unitu:
- Kamera na panelu asysty + monitor co najmniej 22" + uchwyt monitora
- Podłączenia pod media zewnętrzne (wbudowany port USB umożliwiający
podłączanie urządzeń peryferyjnych)
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4.

5.

- Unit wyposażony w adres IP umożliwiający zdalną diagnostykę
- Gniazdo diagnostyczne na kartę SD
- Zestaw instrumentów ze światłem: Kątnica 1:1+Turbina+ szybkozłącza LED
- Podłokietnik
- Tacka na narzędzia dla lekarza
- System dezynfekcji rękawów ssaka i torów wodnych rękawów
- Pompa sucha Durr V300 S na 1 stanowisko lub równoważne (za równoważne
rozumie się pompę o parametrach minimum: Obroty 2 850 na min., podciśnienie
180 mbar., maks. przepływ 4 l/min)
- Krzesełko dla lekarza
- Krzesełko dla asysty
Powyższa konfiguracja unitu stomatologicznego diagnostycznego (1 sztuka)
pozwoli na realizację na odpowiednim poziomie prac diagnostycznych,
planistycznych i wizualizacyjnych w ramach usługi DSDIR (digital smile design
and immediate reconstruction).
Zakup nowego unitu chirurgiczno-protetyczny wg specyfikacji
szt.
1
Specyfikacja unitu:
- Unit chirurgiczno-protetyczny
- Kątnica przyśpieszająca 1:5
- Zintegrowane funkcje endodontyczne: endometr wraz instrumentem Endo 6:1 lub
równoważne.
- Strzykawka na panelu asysty
- Unit wyposażony w adres IP umożliwiający zdalną diagnostykę
- Zestaw instrumentów ze światłem: Kątnica 1:1+Turbina+ szybkozłącza LED
- Podłokietnik
- Tacka na narzędzia dla lekarza
- System dezynfekcji rękawów ssaka i torów wodnych rękawów
- Pompa sucha Durr V300 S na 1 stanowisko lub równoważne (za równoważne
rozumie się pompę o parametrach minimum: Obroty 2 850 na min., podciśnienie
180 mbar., maks. przepływ 4 l/min)
- Krzesło dla lekarza
- Krzesełko dla asysty
Powyższa konfiguracja unitu chirurgiczno-protetycznego (1 sztuka) pozwoli na
realizację składowych procesu leczenia (prac implantologicznych, protetycznych i
ortodontycznych).
Zakup nowego kompresora z osuszaczem na 2 stanowiska (unity)
szt.
1
Specyfikacja:
- Dwucylindrowy - obsługa dwóch stanowisk
- Zasilanie 230V/ 50-60 Hz
- Pojemność zbiornika ciśnieniowego co najmniej 15l
- Wydajność przy 5 barach co najmniej 100 l/min
- Osuszacz membranowy zapewniający stale suche i sprężone powietrze
Kompresor z osuszaczem zapewni dostęp do stale suchego i sprężonego powietrza
niezbędnego podczas prac stomatologicznych. Funkcjonowanie 2 nowych unitów w
gabinecie wymaga wykorzystania powyższego urządzenia.
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W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego wykonawca jest zobowiązany
wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez
zamawiającego.

Miejsce dostawy: ul. Walentego Kubicy 2, 43-100 Tychy
4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.
a) O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
i) w terminie złożyli wypełniony i podpisany formularz ofertowy, sporządzony w języku
polskim, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
ii) ofertę złożyli zgodnie z reprezentacją Wykonawcy lub dołączono do niej stosowne
pełnomocnictwo;
iii) zadeklarują wykonanie z należytą starannością przedmiot zamówienia nie później
niż do 31.10.2017 r.
iv) posiadają udokumentowane doświadczenie zdobyte w ostatnich 3 latach licząc od
terminu składania ofert (np. referencje) w realizacji podobnego zamówienia/ień
(dostawa sprzętu stomatologicznego) na kwotę netto nie mniejszą niż 50% kwoty
szacunkowej tj. 385 138,88 zł (może być to suma mniejszych zamówień) i załączą
stosowny dokument/y potwierdzający/e doświadczenie do formularza ofertowego.
v) złożą ofertę na wszystkie elementy zamówienia (zamawiający nie dopuszcza
możliwości składania ofert częściowych).
vi) Zapewnią spójny technicznie sprzęt stomatologiczny w ramach zamówienia
umożlwiający odbiór i analizę plików CAD/CAM, projektowanie i wykonywanie
odbudów protetycznych oraz wykonywanie protetycznych modeli 3D.
b) Zamawiający po otrzymaniu ofert zobowiązany jest do ich analizy w oparciu
o powyższe informacje na podstawie oferty i zawartych w niej informacji.
c) Powyższe warunki maja charakter obligatoryjny.
5. Informację o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych
przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty.
a) cena 70%
b) termin realizacji 15%
c) gwarancja 15% - ilość czasu, w ciągu, którego Wykonawca obejmuje gwarancją
przedmiot zamówienia
6. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.
Do porównania ofert będzie brana cena brutto. Najkorzystniejszą ofertą zostanie wybrana ta, z
najwyższą liczbą uzyskanych punktów, obliczaną według poniższego wzoru:
Ad. a. C = cena brutto najtańszej oferty/oferowana cena brutto x 70pkt
Ad. b. R = najkrótszy termin realizacji/oferowany termin realizacji x 15pkt
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W kryterium ma miejsce analiza zadeklarowanych dni kalendarzowych na realizację
zamówienia od ostatecznego terminu składania ofert do dnia podanego w badanych ofertach.
Ad. c. G = okres w miesiącach gwarancji oferty badanej (wedle elementu zamówienia z
najkrótszą gwarancją)/najdłuższy w miesiącach okres gwarancji (wedle elementu zamówienia
z najkrótszą gwarancją) x 15pkt
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L = C + R + G gdzie: L – całkowita liczba punktów, C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”,
R – punkty uzyskane w kryterium „Termin realizacji”, G – punkty uzyskane w kryterium
„Gwarancja”.
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferta, która uzyska największa liczbę
punktów wg powyższych kryteriów i metodologii obliczania zostanie uznana za
najkorzystniejszą. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. W przypadku gdy najkorzystniejsza oferta w
całości przekroczy budżet przeznaczony na działania będące przedmiotem zapytania,
Zamawiający może podjąć negocjacje z oferentami.
7. Termin i miejsce składania ofert.
Podpisany formularz ofertowy wraz z ewentualnymi załącznikami należy przesłać w formie
skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: estima@estimastom.pl lub
oryginał za pomocą poczty/ kuriera bądź też dostarczyć osobiście na adres: ul. Walentego
Kubicy 2, 43-100 Tychy nie później niż do 29.08.2017 r. do godziny 14:00 do recepcji.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia
oferty do Zamawiającego.
8. Informacje na temat zakresu wykluczenia.
Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy:
a) w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;
b) którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
c) którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
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z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
i) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
ii) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
iii) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
iv) 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.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Dokonane
zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane
zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania przedmiotowego zapytania ofertowego w
każdym czasie bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
12. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert oraz potwierdzenia zawartych w ofercie informacji. W
przypadku nie przedstawienia przez Oferenta w ciągu 3 dni roboczych satysfakcjonujących
zamawiającego dokumentów potwierdzających przedstawionych informacji, zamawiający ma
prawo odstąpić od podpisania umowy (odrzucając jednocześnie ofertę) bez ponoszenia
odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.
13. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert w ramach
wyżej wskazanego zapytania ofertowego.
14. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców elektronicznie
na adres e-mail wskazany w ofercie oraz zamieści informację o wyniku postępowania na
swojej stronie internetowej.
15. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do
zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty
rozstrzygnięcia konkursu ofert. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie
uchylał się od zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie Zamawiający może wybrać
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
16. Zamawiający zapłaci za faktycznie dostarczony i odebrany sprzęt na podstawie protokołu
zdawczo-odbiorczego.
17. Wykonawca zobowiązuje się wystawić Rachunek/Fakturę VAT zgodnie z podziałem
i nazewnictwem pozycji wskazanych w zapytaniu ofertowym.
18. Zamawiający przewiduje 14 dniowy termin zapłaty za dostarczony sprzęt.
19. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy – w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto;
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b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % kwoty wynagrodzenia
brutto za każdy dzień opóźnienia;
20. W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje pełnej wysokości szkody poniesionej przez
Zamawiającego, zastrzega on sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych.
21. Dodatkowych informacji odnośnie zapytania udziela Iwona Ptak-Latocha pod numerem
telefonu: 601 518 349 lub adresem email: estima@estimastom.pl
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1

………………………………..
(miejscowość i data)

Do Zamawiającego:
ESTIMA STOMATOLOGIA ESTETYCZNA
IWONA PTAK-LATOCHA
ul. Walentego Kubicy 2
43-100 Tychy

Formularz ofertowy dla zapytania ofertowego nr 1 z dnia 21.08.2017 r.
Dotyczące realizacji projektu „Cyfrowe projektowanie i bezpośrednia korekta uśmiechu
jako innowacyjna usługa stomatologiczna (DSDIR – digital smile design and immediate
reconstruction) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 21.08.2017 r. działając w
imieniu Wykonawcy, składam niniejszą ofertę na dostawę sprzętu stomatologicznego.
I. Dane Wykonawcy
Dane Wykonawcy
Nazwa
Adres
NIP
Nr KRS (jeśli dotyczy)
Dane Osoby Kontaktowej
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Telefon
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II. Warunki oferty
Wykonawca wyraża
gotowość
podjęcia
się
wykonania
całego
Przedmiotu
Zamówienia. Niniejsza oferta odnosi się do następującego przedmiotu, który jest zgodny z
opisem zawartym w ww. zapytaniu ofertowym.
W kontekście kryteriów oceny ofert określam/-y następujące warunki ofertowe:
Okoliczność stanowiąca podstawę do oceny
kryterium

Nazwa
kryterium

Warunki
Wykonawcy
…………..… brutto

a) Cena brutto Całkowita cena za wykonanie Przedmiotu
w PLN
Zamówienia

b) Termin
realizacji

c) Gwarancja

w tym ………… cena
netto + ……….……..
(………%)1VAT

Deklaracja wykonania z należytą starannością
przedmiotu zamówienia nie później niż do (należy
podać termin kalendarzowy)
Podanie ilości czasu w miesiącach w ciągu, którego
Wykonawca obejmuje gwarancją przedmiot
zamówienia (należy wpisać wartość z elementu
zamówienia z najkrótszą gwarancją)

…
…

Zestawienie szczegółowe:
Lp.

1.

2.

3.

4.

Nazwa

j.m.

Zakup nowego
aparatu tomografii
stożkowej CBCT
(TOMOGRAFU
3D z panoramą,
pozycjonowaniem
szt.
pacjenta i
oprogramowaniem
do wizualizacji)
umożliwiającego
badanie
cefalometryczne
Zakup nowego
kompletnego
systemu
komplet
CAD/CAM do
gabinetu
dentystycznego
Zakup nowego
szt.
unitu
diagnostycznego
wg specyfikacji
Zakup nowego
szt.
unitu
chirurgiczno-

Ilość

Cena netto
(zł)

Cenna
brutto (zł)

Okres
gwarancji (w
miesiącach)

Oferowany model

1

1

1

1
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5.

protetyczny wg
specyfikacji
Zakup nowego
kompresora z
osuszaczem na 2
stanowiska (unity)

szt.
1

Ponadto oświadczam/-y, że:
1. Zapoznałem/-liśmy się z treścią ww. zapytania ofertowego i nie wnoszę/-imy do niego
żadnych zastrzeżeń oraz przyjmuję/-my warunki w nim zawarte.
2. Oferowany Przedmiot Zamówienia spełnia wymagania techniczne i jakościowe
określone przedmiotem ww. zapytania ofertowego.
3. Podejmuję/-my się wykonania Przedmiotu Zamówienia opisanego w ww. zapytaniu
ofertowym, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego, obowiązującymi przepisami
i należytą starannością.
4. Wyrażam/-y zgodę na wskazaną w zapytaniu ofertowym zasadę określania warunków
płatności.
5. Oświadczam/-y, że nie jesteśmy powiązani kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem 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.
6. Oświadczam, że w stosunku do Wykonawcy:
a.
nie otwarto likwidacji,
b.
nie ogłoszono upadłości.
7. Oświadczam, że Wykonawca nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskał
on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w celu wykonania decyzji właściwego organu
8. Oświadczam, że ofertę złożono zgodnie z reprezentacją Wykonawcy lub dołączono do
niej stosowne pełnomocnictwo.

………………………………………………………..
(data i czytelny podpis osoby
reprezentującej Wykonawcę)
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