Znak sprawy : RG.II. 271.2.2017

Mikołajki Pomorskie, 24.01.2017 r.

ZAPYTANIE OEFRTOWE
NA ODWOZY UCZNIÓW GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU
SZKÓŁ W MIKOŁAJKACH POMORSKICH PO ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH
W DNI ROBOCZE OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU O GODZINIE 16:45 –
Z GIMNAZJUM ORAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ
W MIKOŁAJKACH POMORSKICH DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA UCZNIÓW,
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 I 2017/2018 W RAMACH PROJEKTU
„AKTYWNY UCZEŃ, LEPSZY PRACOWNIK – EDUKACJA W ZESPOLE SZKÓŁ
W GMINIE MIKOŁAJKI POMORSKIE” W RAMACH REGIONALNEGO
PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA
2014-2020”.

1. Zamawiający
Gmina Mikołajki Pomorskie
ul. Dzierzgońska 2
82-433 Mikołajki Pomorskie
woj. pomorskie
NIP: 5792210163
REGON: 170747862
Strona internetowa: www.mikolajkipomorskie.pl
E-mail: ochronasrodowiska@mikolajkipomorskie.pl
inwestycje@ mikolajkipomorskie.pl

Tel: (55) 640-43-57
Fax: (055) 640-44-61
2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
– Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze późn. zm.) o
wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro netto. Niniejsze
postępowanie toczy się w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w aktualnie
obowiązujących Wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

3. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej polegającej na odwozie
uczniów gimnazjum w Mikołajkach Pomorskich oraz uczniów Szkoły Podstawowej
Zespołu Szkół w Mikołajkach Pomorskich po zajęciach w dni robocze od poniedziałku do
czwartku o godzinie 16:45 do miejsca zamieszkania ucznia, w roku szkolnym 2016/2017
i 2017/2018 w ramach projektu „Aktywny uczeń, lepszy pracownik – edukacja w zespole
szkół w Gminie Mikołajki Pomorskie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”.
1. Czas realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 30.06.2018 r.
2. Gotowość i wykonywanie usługi (od podjęcia pasażerów do zakończenia kursu:
dni robocze od poniedziałku do czwartku o godzinie 16:45.
3. Obszar realizacji usługi transportowej: teren gminy Mikołajki Pomorskie oraz
z miejscowości Polaszki i Michorowo ( gmina Sztum).
4. Zamawiający wymaga aby środek transportu był utrzymany w należytym stanie
sanitarnym i technicznym.
5. Zamawiający wymaga by środek transportu posiadał aktualne zaświadczenie
dopuszczające samochód do użytku tj. badanie techniczne, przegląd itp.
6. Zamawiający wymaga by Wykonawca zlecenia posiadał:
•

Kierowcę przeszkolonego w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej;

•

Kierowcę posiadającego odpowiednie kwalifikacje (prawo jazdy minimum od 5 lat), i
doświadczenie, który będzie działał w zgodzie z przepisami „Ustawy o transporcie
drogowym” z dnia 6 września 2001 roku.

W myśl art. 18 ust. 3, pkt. 2 nie wymaga zezwolenia wykonywanie przewozu okazjonalnego ,
jeżeli polega on na przewozie osób do miejsca docelowego, natomiast jazda powrotna jest
jazdą bez osób.
•

wszystkie wymagane prawem ubezpieczenia w tym NNW pasażerów

7. Zamawiający do 3 dni przed kursem prześle (e-mailem lub faxem)
imienną

Wykonawcy

listę osób, które będą przewożone poszczególnymi kursami oraz wykaz

lokalizacji.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości dowożonych dzieci. Rozliczenie
finansowe nastąpi w oparciu o ilość faktycznie przejechanych kilometrów.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2018 roku

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2)

Posiadają

niezbędną

wiedzę

i

doświadczenie

oraz

dysponują

potencjałem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub dysponują osobami
wykwalifikowanymi do wykonania niniejszego zamówienia.
3) Wykonali w okresie ostatnich trzech lat ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy -w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert przynajmniej dwie
usługi w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot
zamówienia.
4) Dysponują odpowiednim pojazdem do przewozu osób wyprodukowanym nie wcześniej niż
w 2001 roku, sprawnym technicznie, posiadającym wymagane badanie techniczne,
5) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą
wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za
odrzuconą.
Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków w postepowaniu dokonywana będzie w oparciu
o złożone przez Wykonawców dokumenty i oświadczenia.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów w celu oceny spełniania warunków w
niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców.
W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu każdy z Wykonawców
musi złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

•

Oświadczenie Wykonawcy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (załącznik nr 3 do zapytania
ofertowego)

•

Wykaz pojazdów do wykonywania zamówienia (załącznik nr 4 do zapytania
ofertowego)

•

Poświadczony przez
potwierdzający

posiadanie

odpowiedzialności
potwierdzający,
cywilnej

w

Wykonawcę za zgodność z

że

opłaconej

polisy

cywilnej, a w przypadku
Wykonawca

zakresie

oryginałem

ubezpieczeniowej

jej

braku inny

jest ubezpieczony

prowadzonej

dokument

od

od

dokument

odpowiedzialności

działalności związanej z przedmiotem

zamówienia. W przypadku gdy ubezpieczenie obejmuje okres krótszy niż okres
zamówienia należy złożyć oświadczenie, że Wykonawca będzie kontynuował
ubezpieczenie w zakresie j.w. przez czas realizacji zamówienia.
•

Poświadczenie, że pojazd wykorzystywany do realizacji zamówienia posiada
aktualny

przegląd

techniczny

(

ksero

dowodu

rejestracyjnego

wraz

z

poświadczeniem „za zgodność z oryginałem”)
•

Przewóz okazjonalny nie musi mieć licencji zgodnie z ustawą o transporcie
publicznym. Wykonawca ma odpowiedni nr PKD wpisany do swojej
działalności gospodarczej.

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wspólnych.

8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywanie oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej
do porozumiewania się z Wykonawcami
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazywane będą w formie:
a) pisemnej na adres wskazany na początku zapytania ofertowego
b) faksem nr 55-640-44-61
c) drogą elektroniczną –
ochronasrodowiska@mikolajkipomorskie.pl; inwestycje@mikolajkipomorskie.pl
- przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

2. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma,
dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a
Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub
elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
4. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:
Podinspektor ochrony środowiska i pozyskiwania środków – Annę Kuśmierczyk,
tel. (55) 640-43-57 wew. 25,
fax (55) 640-44-61,
e-mail: ochronasrodowiska@mikolajkipomorskie.pl

Inspektor ds. Zamówień Publicznych – Brygidę Podlaską
tel. (55) 640-43-57 wew. 12,
fax (55) 640-44-61,
e-mail: inwestycje@mikolajkipomorskie.pl

9. Kryterium oceny ofert
W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający
zastosuje następujące kryterium: cena - waga 100%.

Opis sposobu wyliczenia poszczególnych elementów składowych oferty:
1. Cena – waga 100%
Cenę brutto za wykonanie zamówienia należy podać w złotych polskich z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku. Cena powinna obejmować całkowity koszt realizacji zamówienia
objętego zapytaniem ofertowym z uwzględnieniem kosztów dojazdu na miejsce realizacji
zadań.

Na podstawie oferowanych cen za wykonanie zamówienia zamawiający utworzy listę
rankingową Wykonawców.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (przedstawi najniższą cenę za wykonanie
usługi) będzie wezwany do podpisania umowy.
Warunkiem

podpisania

umowy

z

Wykonawcą

będzie

przedłożenie

podpisanego

oświadczenia przez Wykonawcę o braku prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko
mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych
oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo
skarbowe.
Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Termin związania ofertą wynosi 30 dni
od ostatecznego terminu składania ofert.
10. ODRZUCENIE OFERTY
1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy który:
a. złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego;
b. złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych w
niniejszym postępowaniu;
c. przedstawi nieprawdziwe informacje;
d. nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający zastrzega możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu zaproponowania
rażąco niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco
niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta
zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy
o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających
wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę
obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień,
nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z
dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę stosunku do
przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny,
spoczywa na Wykonawcy.

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia
składania ofert włącznie.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przez upływem
terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg
terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta musi być przygotowana zgodnie z poniższymi wymaganiami:
1. Wykonawca składa ofertę na całość wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny i trwały.
3. Oferta musi zawierać, wskazane informacje: oznaczenie Wykonawcy: nazwa lub imię i
nazwisko, adres, telefon, e-mail, NIP.
4. Cenę brutto (podaną cyfrą i słownie) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia (cena
brutto zawiera także koszty pracodawcy).
5. Określenie terminu realizacji zamówienia – początek i koniec realizacji przedmiotu
zamówienia.
6. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną.
7. W ofercie powinny znajdować się dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem,
wymagane w Rozdziałach 5 i 6.

Opakowanie i adresowanie oferty:
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym:
Adresat:
Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie
ul. Dzierzgońska 2
82-433 Mikołajki Pomorskie

Opis na kopercie:
ODWOZY UCZNIÓW GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU
SZKÓŁ W MIKOŁAJKACH POMORSKICH PO ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH
W DNI ROBOCZE OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU O GODZINIE 16:45 –
Z GIMNAZJUM ORAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ
W MIKOŁAJKACH POMORSKICH DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA UCZNIÓW,
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 I 2017/2018 W RAMACH PROJEKTU
„AKTYWNY UCZEŃ, LEPSZY PRACOWNIK – EDUKACJA W ZESPOLE SZKÓŁ
W GMINIE MIKOŁAJKI POMORSKIE” W RAMACH REGIONALNEGO
PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA
2014-2020”.

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 30.01.2017 r. godz.
10:05.

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 30.01.2017r. 10:00

14. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAWARCIA UMOWY Z WYKONAWCĄ
- Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa na realizację
usługi
- O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się
o udzielenie zamówienia
- Zamawiający zawrze umowę w terminie do 30 dni od dnia przekazania zawiadomienia o
wyborze oferty
- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie
Strony
15. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ UNIEWAŻNIENIA
POSTĘPOWANIA BEZ PODANIA PRZYCZYNY

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie
/-/ Kazimierz Kulecki

Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 – Przewidywana liczba uczestników
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia
Załącznik nr 4 – Wykaz pojazdów do wykonania zamówienia
Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych między oferentem a zamawiającym

Załącznik nr 1

PLANOWANE ODWOZY UCZNIÓW GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ
ZESPOŁU SZKÓŁ W MIKOŁAJKACH POMORSKICH PO ZAJĘCIACH
EDUKACYJNYCH W DNI ROBOCZE OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU
O GODZINIE 16:45 – Z GIMNAZJUM ORAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU
SZKÓŁ W MIKOŁAJKACH POMORSKICH DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA
UCZNIÓW, W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 I 2017/2018 W RAMACH PROJEKTU
„AKTYWNY UCZEŃ, LEPSZY PRACOWNIK – EDUKACJA W ZESPOLE SZKÓŁ
W GMINIE MIKOŁAJKI POMORSKIE” W RAMACH REGIONALNEGO
PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA
2014-2020”.

Przewidywane miejscowości do których należy odwieść uczestników zajęć:
Cierpięta, Krastudy, Kołoząb, Nowe Minięta, Dąbrówka Pruska, Sadłuki, Mirowice,
Pierzchowice, Wilczewo, Linki, Cieszymowo, Stążki, Dworek, Balewo, Krasna Łąka,
Perklice; Polaszki, Michorowo.

Szacunkowa liczba uczestników około 100 uczniów.

Ilość odwozów wynika z szacunkowej ilości uczniów. Każdorazowo na początku semestru
będzie aktualizowana.

Załącznik nr 2
.........................................................
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

Nazwisko i imię
...............................................................................................................................
Nazwa Wykonawcy
.........................................................................................................................
Adres Wykonawcy
...........................................................................................................................
Nr telefonu .................................................... Nr faxu .............................................
e-mail …………………………………

W odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
zapytania ofertowego pn:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
Cena ryczałtowa (średnia cena po przeliczeniu ceny wszystkich odwozów wszystkich
uczniów z wszystkich wskazanych miejscowości) za 1 km w czasie trwania projektu
Cena netto:………………………………………..……………………………………… zł
(słownie:………………………………………………………………………………..…. )
Podatek VAT:…………………………………………..……………………………….... zł
(słownie:……………………………………………………………………………………)
Cena brutto:……………...……………………………………………………………….zł
(słownie: ………………………………………………………………………………..… )

Całkowita wartość przedmiotu zamówienia:
Cena netto: ……….……………..……………………………………………………….. zł
(słownie…..…………………………………………………………………….…………. )
Podatek VAT:…………………………..………………………………………………… zł
(słownie:………………………………………………………...………………..………...)
Cena brutto: ……………………………………………………….…………………….zł
(słownie: ………………………………………………….……………………………… )
2. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie określonym w zapytaniu
ofertowym.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym na odwozy uczniów
gimnazjum i szkoły podstawowej Zespołu Szkół w Mikołajkach Pomorskich po zajęciach
w dni robocze od poniedziałku do czwartku o godzinie 16:45 z Gimnazjum Publicznego w
Mikołajkach Pomorskich oraz Szkoły Podstawowej

Zespołu Szkół w Mikołajkach

Pomorskich do miejsca zamieszkania ucznia, w czasie uczestnictwa w projekcie w roku
szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 w ramach projektu „Aktywny uczeń, lepszy pracownik
– edukacja w zespole szkół w Gminie Mikołajki Pomorskie” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014-2020” i nie wnosimy do
niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.
4. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia oferowany przez nas spełnia wszystkie
wymogi określone przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w
zapytaniu ofertowym.
6. Oświadczamy, że dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny,
aktualny na dzień składania oferty.
7. Ofertę niniejszą wraz z załącznikami, oświadczeniami i dokumentami składamy na
kolejno ponumerowanych stronach.
8. Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu umowy i kontaktów
Zamawiającym:
Pan/Pani …………………………. Tel: ……………………..

z

Miejsce i data

Załącznikami do niniejszej oferty są:
a) …………………….....
b) .……………………....
c) ……………………….
d) ………………...……..
e) ……………………….
f) …..…………………...

Podpis Wykonawcy, pieczątka

Załącznik nr 3
.........................................................
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ
W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym na podstawie art.
4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) na

PLANOWANE ODWOZY UCZNIÓW GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ
ZESPOŁU SZKÓŁ W MIKOŁAJKACH POMORSKICH PO ZAJĘCIACH
EDUKACYJNYCH W DNI ROBOCZE OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU
O
GODZINIE 16:45 – Z GIMNAZJUM ORAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU
SZKÓD W MIKOŁAJKACH POMORSKICH DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA
UCZNIÓW, W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 I 2017/2018 W RAMACH PROJEKTU
„AKTYWNY UCZEŃ, LEPSZY PRACOWNIK – EDUKACJA W ZESPOLE SZKÓŁ W
GMINIE MIKOŁAJKI POMORSKIE” W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020”.

, oświadczam/-y, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają
wszelkie wymagane ustawowo

uprawnienia

niezbędne do

wykonania przedmiotu

zamówienia.

........................, dn. .........................

.....................................................................................
Podpis/ Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka

Załącznik nr 4

.........................................................
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

WYKAZ POJAZDÓW DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Lp.

Typ, marka
pojazdu

Nr rejestracyjny

Rok produkcji

Ilość miejsc
siedzących

1.
2.
3.

........................, dn. .........................

.....................................................................................
Podpis/ Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka

Załącznik nr 5

.........................................................
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie

Lp.

Przedmiot usługi

Wartość usługi

Odbiorca usługi

Data wykonania
usługi

1.

2.

........................, dn. .........................

.....................................................................................
Podpis/ Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka

Załącznik nr 6

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH MIĘDZY
OFERENTEM A ZAMAWIAJĄCYM

Oświadczam, że między Oferentem a Zamawiającym nie zachodzą żadne powiązania
kapitałowe lub osobowe polegające w szczególności na:
− uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
− posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
− 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.

……………………………………
Pieczęć i podpis Oferenta

