Kraków, dnia 01.09.2015 r.

INOVAMED Sp. z o.o.
ul. Prądnicka 12/305
30-002 Kraków
NIP: 6772347310
REGON: 121324720
Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji projektu „INOVAcyjne Ortezy
3D”
Projektodawca

ubiega

się

o

współfinansowanie

projektu

ze

środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Regionalnego Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013
Oś priorytetowa I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i
przedsiębiorczość
Działania 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP
Podziałanie 1.2.4. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Tytuł projektu:
INOVAcyjne Ortezy 3D
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Wprowadzenie
Firma InovaMED Sp. z o. o. zajmuje się produkcją sprzętu ortopedycznego,
medycznego i rehabilitacyjnego oraz dystrybucją i sprzedażą produktów ortopedycznych
i medycznych. Posiada placówki zlokalizowane w woj. śląskim, opolskim, małopolskim,
wielkopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Firma ubiega się o wsparcie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (2007-2013) na
dofinansowanie

projektu

INOVAcyjne

Ortezy

3D.

Przedmiotem

projektu

jest

wprowadzenie na rynek przez Spółkę ulepszonych 5 produktów – różnego typu ortez
poprzez wdrożenie w placówce w woj. śląskim innowacyjnego procesu pobierania miar
pacjenta oraz procesów produkcyjnych opartych na skanowaniu i drukowaniu 3D.

Przedmiot zapytania ofertowego
Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostarczenie nowych środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych zgodnie ze specyfikacją Zamawiającego służących
do modernizacji metod badania pacjentów i metod produkcyjnych z innowacyjnym
zastosowaniem nowych technologii.
Wymagane jest dostarczenie następujących nowych środków trwałych:
1. System do regulacji ortez kończyn dolnych 2 szt
2. Aparat fotograficzny z osprzętem (statyw, okablowanie, karty pamięci), 1 szt.
3. Telewizor LCD HD stojak, okablowanie 1 szt.
4. Bieżnia do kontroli chodu 1 szt.,
5. iPad z modułem skanera 3D wdrożenie stanowiskowe 2 szt.
6. Drukarka 3D, minimalne pole robocze 250x250x250 mm, wdrożenie
stanowiskowe 1 szt.
7. Drukarka 3D, minimalne pole robocze 300x300x300 mm, wdrożenie
stanowiskowe 1 szt.
8. Pompa próżniowa do produkcji laminatów oraz komponentów termoplastycznych,
1 szt.
9. Zestaw do wzdłużnego formowania, 1 szt.
10. Urządzenie do pobierania miary z podstaw, 1 szt.,
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11. Szlifierko – frezarka, 1 szt.
12. Przyrząd pomiarowy do mierzenia obwodu, 2 szt.
13. Mierniki szewskie, 3 szt.
14. Szyna do nitowania, 4 szt.
15. Piec ortopedyczny na podczerwień, 2 szt.
16. Szafa grzewcza 1 szt.
17. Imadło warsztatowe, 2 szt
18. Stół warsztatowy , 2 szt.
19. Stół warsztatowy z tablicą narzędziową1 szt.
Pojęcie „nowy środek trwały” rozumiane jest zgodnie z wymogami aktualnych
wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków (zał. nr 2 do Uszczegółowienia RPO
Woj. Śląskiego – dostępny: http://www.scpslask.pl/pl/aktualnosc/49/1435895938/0/0) tj. „środek trwały fabrycznie nowy,
wcześniej nieużytkowany (w szczególności nie był ujęty w ewidencji środków trwałych
Beneficjenta/sprzedawcy’.
Przygotowanie aplikacji w formie wartości niematerialnej i prawnej:
1. Aplikacja INOVAform (szt.1)
Aplikacja powinna być przewidziana na iPada, stanowiąca rodzaj formularza
wypełnianego przez konsultanta w celu zebrania informacji na temat pacjenta, produktu
poszukiwanego przez pacjenta a następnie z wykorzystaniem skanera zintegrowanego
z iPadem zebraniu pomiarów wybranej części ciała w celu stworzenia reprezentacji 3D
na podstawie której przygotowane będzie zamówienie produktu (ortezy). Aplikacja ma
umożliwiać połączenie się ze skanerem oraz wykonanie skanu z poziomu aplikacje, a
następnie załączenie go do reszty zebranych danych o pacjencie. Tak zebrane
informacje mają być przesyłane na wirtualny serwer w celu archiwizacji i dalszego
przetworzenia zamówienia.
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Specyfikacja planowanych do zakupu środków trwałych i aplikacji w formie Wartości
niematerialnej i prawnej opublikowana jest w Załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego..

Miejsce składania ofert
Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w siedzibie firmy INOVAMED Sp. z o.o.
ul. Prądnicka 12/305
30-002 Kraków
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta dot. realizacji projektu „INOVAcyjne Ortezy
3D””.

Sposób Przygotowania Oferty
 Oferta powinna zostać przygotowana w formie dokumentacji papierowej.
 Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w
formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
 Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (oferta częściowa może
zawierać ofertę dostarczenia wszystkich środków trwałych albo tylko całej
gotowej aplikacji w formie wartości niematerialnych i prawnych. Zamawiający nie
dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne środki trwałe i/lub
fragmenty prac nad aplikacją).
 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 Podana w ofercie cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie wymagania
Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz zawierać
wszelkie koszty, jakie poniesie Oferent z tytułu należytej oraz zgodnej z
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
 Wszystkie ceny powinny być podane w PLN.
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 Dokumenty przygotowane samodzielnie przez Oferenta

muszą mieć formę

wydruku komputerowego lub maszynopisu
 Oferta przygotowana przez Oferenta musi zawierać Oświadczenie Oferenta o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z
postępowania

oraz

o

braku

osobowych

lub

kapitałowych

powiązań

z

Zamawiającym (treść zgodna z załączonym wzorem)
 Całość oferty w formie papierowej musi zostać dostarczona na adres
zamawiającego

oraz

musi być złożona

w formie

uniemożliwiającej jej

przypadkowe zdekompletowanie- arkusze (kartki) oferty powinny być zszyte i/lub
spięte.

Terminy związane z zapytaniem ofertowym
Zdarzenie

Data

Ostateczny termin składania ofert

16.09.2015 r.

Termin oceny ofert

17.09.2015 r.

Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia
(planowany)
Ostateczny

termin

realizacji

17.09.2015

zamówienia

(termin wynika z wymogów konkursu w
ramach którego Zamawiający ubiega się o

30.09.2015 r.

dofinansowanie)

Osoba do kontaktu
Grzegorz Kosch
Tel. 505583571
biuro@inovamed.pl
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Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków
1.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają następujące

warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia
2. W przypadku ujęcia w ofercie zadania wykonanie aplikacji w formie wartości
niematerialnych i prawnych o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie
Oferenci, którzy spełniają wymóg bycia wytwórcom, wyłącznym dystrybutorem lub
producentem aplikacji. Kryterium jest zgodne z wymogami aktualnych wytycznych w
sprawie kwalifikowalności wydatków (zał. nr 2 do Uszczegółowienia RPO Woj. Śląskiego
– dostępny: http://www.scp-slask.pl/pl/aktualnosc/49/1435895938/0/0)

tj. „zakup

wartości niematerialnych i prawnych powinien być dokonany bezpośrednio od wytwórcy,
wyłącznego dystrybutora lub bezpośrednio od producenta”.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Oferentów powiązanych z
Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Treść wykluczenia zgodnie z wymogami
konkursu w ramach, którego Spółka ubiega się o dotację (zgodnie z wzorem
dokumentacji konkursowej Zamawiający zwany jest Beneficjentem):
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom
powiązanym z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami
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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
4. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku
osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym, Oferent zobowiązany jest
złożyć w ramach oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
oraz o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym, którego wzór
zawarty jest w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu
o przedłożone przez Oferentów oświadczenia na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.

Kryteria i procedura oceny
Głównym kryterium jakim Zamawiający będzie się kierował dokonując wyboru oferenta
jest cena (waga 60%). Kryterium dodatkowym jest termin realizacji Zamówienia (waga
40%).
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W kryterium cena ocenie podlegać będzie oferowana łączna cena netto za
zrealizowanie dostawy wszystkich środków trwałych/wykonania aplikacji (w formie
wartości niematerialnej i prawnej) w ramach zapytania ofertowego – max. 60 pkt.
W kryterium termin realizacji ocenie podlegać będzie oferowany termin zrealizowanie
dostawy

wszystkich

środków

trwałych/wykonania

aplikacji

(w

formie

wartości

niematerialnej i prawnej) w ramach zapytania ofertowego – max. 40 pkt.
Ocena punktowa będzie obliczana w odniesieniu do wszystkich środków trwałych z
osobna oraz osobno dla aplikacji (w formie wartości niematerialnej i prawnej).
Lp.

Maksymalna ilość

Nazwa

punktów
1

Cena (netto)

1. System do regulacji ortez
kończyn dolnych 2 szt
2. Aparat fotograficzny z
osprzętem (statyw,
okablowanie, karty pamięci),
1 szt.
3. Telewizor LCD HD stojak,
okablowanie 1 szt.
4. Bieżnia do kontroli chodu 1
szt.,

60

5. iPad z modułem skanera 3D
wdrożenie stanowiskowe 2
szt.
6. Drukarka 3D, minimalne
pole robocze 250x250x250
mm, wdrożenie
stanowiskowe 1 szt.
7. Drukarka 3D, minimalne
pole robocze 300x300x300
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mm, wdrożenie
stanowiskowe 1 szt.
8. Pompa próżniowa do
produkcji laminatów oraz
komponentów
termoplastycznych, 1 szt.
9. Zestaw do wzdłużnego
formowania, 1 szt.
10. Urządzenie do pobierania
miary z podstaw, 1 szt.,
11. Szlifierko – frezarka, 1 szt.
12. Przyrząd pomiarowy do
mierzenia obwodu, 2 szt.
13. Mierniki szewskie, 3 szt.
14. Szyna do nitowania, 4 szt.
15. Piec ortopedyczny na
podczerwień, 2 szt.
16. Szafa grzewcza 1 szt.
17. Imadło warsztatowe, 2 szt
18. Stół warsztatowy , 2 szt.
19. Stół warsztatowy z tablicą
narzędziową1 szt.
SUMA ( 1 + 2 + 3 + itd do 19 )
2

Termin
zakończenia
realizacji

1. System do regulacji ortez
kończyn dolnych 2 szt
2. Aparat fotograficzny z

zadania (data,

osprzętem (statyw,

ilość dni)

okablowanie, karty pamięci),

40

1 szt.
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3. Telewizor LCD HD stojak,
okablowanie 1 szt.
4. Bieżnia do kontroli chodu 1
szt.,
5. iPad z modułem skanera 3D
wdrożenie stanowiskowe 2
szt.
6. Drukarka 3D, minimalne
pole robocze 250x250x250
mm, wdrożenie
stanowiskowe 1 szt.
7. Drukarka 3D, minimalne
pole robocze 300x300x300
mm, wdrożenie
stanowiskowe 1 szt.
8. Pompa próżniowa do
produkcji laminatów oraz
komponentów
termoplastycznych, 1 szt.
9. Zestaw do wzdłużnego
formowania, 1 szt.
10. Urządzenie do pobierania
miary z podstaw, 1 szt.,
11. Szlifierko – frezarka, 1 szt.
12. Przyrząd pomiarowy do
mierzenia obwodu, 2 szt.
13. Mierniki szewskie, 3 szt.
14. Szyna do nitowania, 4 szt.
15. Piec ortopedyczny na
podczerwień, 2 szt.
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16. Szafa grzewcza 1 szt.
17. Imadło warsztatowe, 2 szt
18. Stół warsztatowy , 2 szt.
19. Stół warsztatowy z tablicą
narzędziową1 szt.

3

Razem

Lp.

Nazwa

100

Maksymalna ilość
punktów

1

Cena (netto)

Przygotowanie aplikacji w formie
wartości niematerialnej i prawnej:
1. Aplikacja INOVAform (szt.1)

2

Termin

Przygotowanie aplikacji w formie

zakończenia

wartości niematerialnej i prawnej:

realizacji

1. Aplikacja INOVAform (szt.1)

60

40

zadania (data,
ilość dni)
3

Razem

100

Punkty za kryterium: cena oferty zostaną przyznane wg wzoru:
A= (Am : Ac) x 60 pkt.
gdzie:
Am- najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert (w zł)
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Ac- cena oferty ocenianej (w zł).
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 60 pkt.
Punkty za kryterium: termin realizacji oferty zostaną przyznane wg wzoru:
T= (Tm : Tc) x 40 pkt.
gdzie:
Tm- najkrótszy termin realizacji wynikający ze złożonych ofert (w dniach)
Tc- Termin realizacji oferty ocenianej (w dniach)
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 40 pkt

Termin związania ofertą
Oferent pozostaje związany złożoną ofertą co najmniej do 30.09.2015r. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Sposób wyboru Oferenta
Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na
podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swojej ofercie.
Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty
z wymaganiami. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert
wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i
informacji. W przypadku gdy łączna oferowana cena lub termin realizacji zawarty w
najkorzystniejszej ofercie (obliczonej w oparciu o powyższe kryteria) przekroczy
zaplanowany budżet danego zadania i/lub przekroczy ostateczny termin realizacji
projektu

Zamawiający

zastrzega

sobie

prawo

podjęcia

negocjacji

z

Oferentem/Oferentami (zgodnie z kolejnością wynikającą z łącznej liczby uzyskanych
punktów).
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Zawiadomienie o wyborze
Oferent o wyborze jego oferty zostanie powiadomiony osobiście, telefonicznie lub
poprzez e-mail.
Zapytanie ofertowe zamieszczono również na stronie internetowej www.inovamed.pl i w
siedzibie zamawiającego.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Inovamed Sp. z o.o. do zawarcia
umowy. Inovamed Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania bez podania
przyczyny oraz do nierozstrzygania zapytania ofertowego, w szczególności w przypadku
braku uzyskania dofinansowania na realizację projektu „INOVAcyjne Ortezy 3D”.

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

……………………………..
/miejscowość, data/
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1) Załącznik 1
……………………………..
(miejscowość, data)

FORMULARZ OFERTOWY
Dane Oferenta:

(pieczęć oferenta)

Niniejszym składamy ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 01.09.2015 r.
dotyczące realizacji projektu „INOVAcyjne Ortezy 3D”

Podejmujemy się wykonania zadań będących przedmiotem zapytania ofertowego z dnia
01.09.2015 r., zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami oraz normami i
należytą starannością.

Zadanie

Cena netto

Podatek

Termin

Vat

zakończenia
realizacji
zadania (data,
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ilość dni)
1. System do
regulacji ortez

………… PLN: (słownie …………

kończyn dolnych 2

……………………………) PLN.

…………………

……..(%)

szt
2. Aparat
fotograficzny z

…………. PLN: (słownie ………..

osprzętem (statyw,

……………………………) PLN.
……(%)

okablowanie, karty
pamięci), 1 szt.
3. Telewizor LCD HD
stojak,

…………PLN:

(słownie ………..

okablowanie 1 szt.

……………………………) PLN.
…….(%)

4. Bieżnia do kontroli
chodu 1 szt.,

…………PLN:

(słownie ………..

……………………………) PLN.
…….(%)
5. iPad z modułem
skanera 3D

………… PLN: (słownie …………

wdrożenie

……………………………) PLN.

stanowiskowe 2

……..(%)

szt.
6. Drukarka 3D,
minimalne pole

………… PLN: (słownie …………

robocze

……………………………) PLN.

250x250x250 mm,

……..(%)

wdrożenie
stanowiskowe 1
szt.
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7. Drukarka 3D,
minimalne pole

………… PLN: (słownie …………

robocze

……………………………) PLN.

300x300x300 mm,

……..(%)

wdrożenie
stanowiskowe 1
szt.
8. Pompa próżniowa
do produkcji

………… PLN: (słownie …………

laminatów oraz

……………………………) PLN.

komponentów

……..(%)

termoplastycznych,
1 szt.
9. Zestaw do
wzdłużnego

………… PLN: (słownie …………

formowania, 1 szt.

……………………………) PLN.
……..(%)

10. Urządzenie do
pobierania miary z

………… PLN: (słownie …………

podstaw, 1 szt.,

……………………………) PLN.
……..(%)

11. Szlifierko –
frezarka, 1 szt.

………… PLN: (słownie …………
……………………………) PLN.
……..(%)

12. Przyrząd
pomiarowy do

………… PLN: (słownie …………

mierzenia obwodu,

……………………………) PLN.

2 szt.

……..(%)

13. Mierniki szewskie,
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3 szt.

………… PLN: (słownie …………
……………………………) PLN.
……..(%)

14. Szyna do
nitowania, 4 szt.

………… PLN: (słownie …………
……………………………) PLN.
……..(%)

15. Piec ortopedyczny
na podczerwień, 2

………… PLN: (słownie …………

szt.

……………………………) PLN.
……..(%)

16. Szafa grzewcza 1
szt.

………… PLN: (słownie …………
……………………………) PLN.
……..(%)

17. Imadło
warsztatowe, 2 szt

………… PLN: (słownie …………
……………………………) PLN.
……..(%)

18. Stół warsztatowy ,
2 szt.

………… PLN: (słownie …………
……………………………) PLN.
……..(%)

19. Stół warsztatowy z
tablicą

………… PLN: (słownie …………

narzędziową1 szt.

……………………………) PLN.
……..(%)

RAZEM
…………PLN:

(słownie ………..

……………………………) PLN.
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…….(%)

Zadanie

Cena netto

Podatek

Termin

Vat

zakończenia
realizacji
zadania (data,
ilość dni)

Przygotowanie aplikacji w
formie wartości

………… PLN: (słownie …………

niematerialnej i prawnej:

……………………………) PLN.

1. Aplikacja

…………………

……..(%)

INOVAform (szt.1

Oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o
braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym
Jednocześnie oświadczamy, że:


Zapoznaliśmy się z zakresem planowanej do realizacji usługi.



spełniamy określone w zapytaniu ofertowym warunki udziału w postępowaniu, w
szczególności:
1)posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2)posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3)dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4)znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
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spełniamy określone w zapytaniu ofertowym warunki bycia wytwórcom, wyłącznym
dystrybutorem lub producentem aplikacji zgodnie z wymogami aktualnych wytycznych w
sprawie kwalifikowalności wydatków (zał. nr 2 do Uszczegółowienia RPO Woj. Śląskiego
– dostępny: http://www.scp-slask.pl/pl/aktualnosc/49/1435895938/0/0)

tj. „zakup

wartości niematerialnych i prawnych powinien być dokonany bezpośrednio od wytwórcy,
wyłącznego dystrybutora lub bezpośrednio od producenta” (dotyczy Oferentów, którzy
ujęli w ofercie zadanie wykonania aplikacji w formie wartości niematerialnych i
prawnych)


Oświadczamy,

że pomiędzy Zamawiającym

(zgodnie z wzorem dokumentacji

konkursowej zwanym Beneficjentem) a Oferentem nie zachodzą okoliczności, o których
mowa

w

§

10

umowy

o

dofinansowanie

–

dostępna:

http://www.scp-

slask.pl/pl/aktualnosc/49/1435895938/0/0. Oświadczamy, że nie jesteśmy podmiotom
powiązanym z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. 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


Oświadczam, że wycena przedmiotu umowy jest kompletna.



Termin związania ofertą – 30.09.2015 r.



Wszystkie informacje przedstawione w Ofercie są prawdziwe.
Strona 19 z 20

……………………………………………

…………………………………….

Imię i nazwisko

podpis osoby upoważnionej

………………………………………………
Stanowisko
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