Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
01-04-2019

Termin składania ofert
07-05-2019

Numer ogłoszenia
1177014

Status ogłoszenia
Aktualne

Treść ogłoszenia została zmieniona
ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z 29.04.2019R.
Informujemy, iż Zarząd Spółki podjął decyzji o uszczegółowieniu treści zapytania ofertowego. W
związku z powyższym informujemy, iż:
1. Informujemy, iż termin składania ofert zostaje wydłużony do 7 maja 2019r. Oferty należy
składać mailem (biuro@marcelli.pl) lub pocztą tradycyjną / kurierem / osobiście (adres: ul.
Wielicka 28, 30-552 Kraków). Ofertę należy adresować na MarCelLi Adv Tech Sp. z o.o.; Marcin
Molenda z dopiskiem „Zapytanie Ofertowe nr 01/2019”. Za termin złożenia oferty uznaje się
termin wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na wskazany w zapytaniu adres mailowy.
Oferty, które wpłyną po upływie terminu nie będą podlegały ocenie.
2. Obecny zapis zapytania ofertowego :
„Zamawiający przewiduje możliwości uiszczenia kaucji z tytułu przedmiotu zamówienia w
maksymalnej wysokości 30 tyś PLN netto”
Otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający przewiduje możliwości uiszczenia kaucji z tytułu przedmiotu zamówienia w
maksymalnej wysokości 37 tyś PLN netto”
3. Obecny zapis zapytania ofertowego :
„Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 06.05.2019 roku do 30.06.2020 roku z
możliwością zmiany/ wydłużenia zgodnie ze zmianą w okresie realizacji Projektu”
Otrzymuje brzmienie:
„Szacunkowy termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 16.05.2019 roku do 30.06.2020 roku z
możliwością zmiany/ wydłużenia zgodnie ze zmianą w okresie realizacji Projektu".
4. Obecny zapis zapytania ofertowego:
„Umowa w zakresie odpłatnego korzystania ze specjalistycznego laboratorium technologii
materiałów dla magazynowania i konwersji energii odnawialnej wraz z aparaturą badawczą będzie
miała charakter umowy warunkowej. Warunkiem wejścia w życie umowy warunkowe jest
podpisanie przez Zamawiającego umowy pożyczki z inwestorem zewnętrznym dotyczącej
finansowania realizacji przedmiotowego projektu.”
zostaje usunięty.
5. Integralnym załącznikiem zapytania ofertowego jest propozycja treści umowy najmu.

Jednocześnie informujemy, iż treść warunkowej umowy może ulec zmianie z wyłączeniem
zapisów dot. zakresu świadczonych usług, istotnych warunków zamówienia.
Jednocześnie informujemy, iż pozostałe zapisy zapytania ofertowego nie ulegają zmianie.

Miejsce i sposób składania ofert
1. ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z 29.04.2019R.: Oferty należy złożyć do
dnia 07.05.2019r.
2. Ofertę (wraz z załącznikami) należy sporządzić w języku polskim. Na kopercie i/lub w temacie
wiadomości e-mail należy wskazać nazwę i numer zapytania ofertowego, wskazany na pierwszej
stronie niniejszego zapytania ofertowego.
3. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta zgodnie
z dokumentem rejestrowym lub zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem.
4. Oferty należy składać mailem (biuro@marcelli.pl) lub pocztą tradycyjną / kurierem / osobiście
(adres: ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków). Ofertę należy adresować na MarCelLi Adv Tech Sp. z
o.o.; Marcin Molenda z dopiskiem „Zapytanie Ofertowe nr 01/2019”.
5. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na
wskazany w zapytaniu adres mailowy.
6. Oferty, które wpłyną po upływie terminu nie będą podlegały ocenie.
7. W przypadku zamówień z co najmniej 30 dniowym terminem do składania ofert, zapytania
Oferentów mogą być składane najpóźniej na 7 dni roboczych przed upływem terminu składania
ofert (dni robocze: dni od poniedziałku od godz. 8:00 do piątku do godziny 15.30 z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy). Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego publikowana
jest w taki sam sposób, w jaki opublikowano zapytanie ofertowe.
8. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.
9. Ofertę należy przygotować zgodnie z "FORMULARZEM OFERTOWYM" stanowiącym
załącznik do niniejszej publikacji (w treści Zapytania ofertowego).
10. W toku dokonania oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów
wyjaśnień i uzupełnień treści złożonych przez nich ofert.
11. Informacja nt. konieczności uzupełnienia złożonej oferty (w tym: zakres wymaganych
uzupełnień oraz termin oraz sposób ich przedłożenia) zostanie przekazana w trybie poczty
elektronicznej.
12. W przypadku nie dostarczenia przez Oferentów zaświadczeń lub oświadczeń
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
Komisja Wyboru Dostawców może wyznaczyć dodatkowy termin na ich uzupełnienie.
INFORMACJE DODATKOWE:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwracania się do Oferentów na każdym etapie
postępowania o dodatkowe informacje, dokumenty lub wyjaśnienia. Kontakt Zamawiającego z
Oferentem nastąpi drogą elektroniczną wskazaną w treści nadesłanej przez Oferenta oferty.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wszystkimi Oferentami, którzy
złożyli ofertę spełniającą warunki dostępu (tzn. warunki udziału w postępowaniu) wskazane w
treści zapytania ofertowego. Negocjacje prowadzone będą według następujących zasad opisanych
w załączniku do publikacji ogłoszenia.
3. W sytuacji zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy lub też unieważnienia
postępowania Zamawiający niezwłocznie powiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty oraz
upubliczni stosowną informację.
4. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.
5. W ramach niniejszego postępowania Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert
częściowych.
6. W ramach niniejszego postępowania Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert

wariantowych.
7. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego
zapytania ofertowego wraz z załącznikami, oraz Regulaminu.
8. Oferentom przysługuje środek ochrony prawnej w postaci protestu dotyczącego
przeprowadzonej oceny ofert zgodnie z Regulaminem.
9. Dokumentacja związana z niniejszym zapytaniem ofertowym (wraz z załącznikami)
sporządzona może być w języku polskim i angielskim. W przypadku powstania rozbieżności w
treści wskazanej dokumentacji, wiążąca będzie wersja dokumentacji sporządzona w jęz. polskim.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
biuro@marcelli.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Marcin Molenda

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest odpłatne korzystanie ze specjalistycznego laboratorium technologii
materiałów dla magazynowania i konwersji energii odnawialnej wraz z aparaturą badawczą.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 06.05.2019 roku do 30.06.2020 roku z możliwością
zmiany/ wydłużenia zgodnie ze zmianą w okresie realizacji Projektu.

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia
Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
W związku z realizacją projektu „Polska innowacyjna technologia ogniw litowo-jonowych POLiON" (nr projektu: POIR.01.02.00-00-0006/16-01), współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i działania 1.2 Sektorowe programy B+R w
ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (dalej: Projekt), oraz w związku
z obowiązkiem dokonywania zakupów w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z
zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, MarCelLi Adv
Tech Sp. z o.o., ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków składa zapytanie ofertowe dotyczące odpłatnego
korzystania ze specjalistycznego laboratorium technologii materiałów dla magazynowania i
konwersji energii odnawialnej wraz z aparaturą badawczą.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest odpłatne korzystanie ze specjalistycznego laboratorium technologii
materiałów dla magazynowania i konwersji energii odnawialnej wraz z aparaturą badawczą.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 06.05.2019 roku do 30.06.2020 roku z możliwością
zmiany/ wydłużenia zgodnie ze zmianą w okresie realizacji Projektu.
Minimalny zakres standardów dot. specjalistycznego laboratorium obejmuje:
1. Szacunkowa powierzchnia specjalistycznego laboratorium wynosi od 80 do 90 m2, lub
odpowiednio dla dwóch laboratoriów od 35 do 45 m2 każde.
2. Zainstalowane sieci komputerowe (logiczne);
3. Dostęp do wody technologicznej;
4. Możliwość odbioru odpadów bezpośrednio ze stanowiska badawczego;
5. Możliwość zbierania i odbioru ścieków chemicznych;
6. Instalacja gazów technicznych w tym: azotu, tlenu oraz argonu;
7. Podstawowe wyposażenie laboratorium, w tym: stoły laboratoryjne, szafy na butle, szafki
laboratoryjne, szafli laboratoryjne (mobilne), krzesła obrotowe, zbiorniki, waga precyzyjna,
dejonizator.
8. Szczegółowy zakres specjalistycznego wyposażenia laboratorium:
• Reaktor ciśnieniowy - 1 sztuka;
• Analizator wielkości cząstek – 1 sztuka;
• Wysokoprądowy analizator elektrochemiczny - 1 sztuka;
• Prasa hydrauliczna jednoosiowa - 1 sztuka;
• Wysokoenergetyczny młyn kulowy – 1 sztuka;
• Linia wytwarzania ogniw litowych i sodowych, w tym:
- Mieszalnik próżniowy – 1 sztuka;
- Automat do odlewania gęstwy elektrodowej – 1 sztuka;
- Półautomat do cięcia folii elektrodowej – 1 sztuka;
- Prasa rolkowa – 1 sztuka;
- Suszarka próżniowa z pompą próżniową i stolikiem – 1 sztuka;
- Zgrzewarka ultradźwiękowa – 1 sztuka;
- Automat do zwijania arkuszy – 1 sztuka;
- Urządzenie do punktowego zgrzewania kolektora prądowego – 1 sztuka;
- Półautomatyczne urządzenie do tłoczenia rowka w stalowych obudowach – 1 sztuka;
- Urządzenie do napełniania elektrolitem – 1 sztuka;
- Urządzenie do odgazowywania elektrolitu – 1 sztuka;
- Urządzenie do zamykania cylindrycznych obudów – 1 sztuka;
- Komora rękawicowa z pompą – 1 sztuka.
W związku z miejscem realizacji projektu (wskazanym w treści wniosku aplikacyjnego) jak
również w związku z dostępem kadry naukowej, specjalistyczne laboratorium technologii
materiałów dla magazynowania i konwersji energii odnawialnej wraz z aparaturą badawczą musi
być zlokalizowane w Krakowie.
Uruchomienie zostaje przeprowadzone przez pracowników Wynajmującego lub przez osoby przez
niego upoważnione, które posiadają niezbędne kwalifikacje i będą wskazane Najemcy na 3 dni
przed dokonaniem uruchomienia. Wraz z wynajmem urządzeń stanowiącym przedmiot niniejszej
umowy Wynajmujący przekaże Najemcy również wszystkie niezbędne informacje związane z
prawidłowym jej użytkowaniem oraz przeprowadzi krótki instruktarz związany z obsługą
urządzeń wyszczególnionych w Zapytaniu.

Kod CPV
70130000-1

Nazwa kodu CPV
Wynajem nieruchomości stanowiących własność

Dodatkowe przedmioty zamówienia
70200000-3 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości stanowiących własność
70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne
38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
38432000-2 Aparatura do analizowania
38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza
38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Harmonogram realizacji zamówienia
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA /
BYŁO: termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 06.05.2019 roku do 30.06.2020 roku z
możliwością zmiany/ wydłużenia zgodnie ze zmianą w okresie realizacji Projektu.
ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z 29.04.2019R.
„Szacunkowy termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 16.05.2019 roku do 30.06.2020 roku z
możliwością zmiany/ wydłużenia zgodnie ze zmianą w okresie realizacji Projektu"

Załączniki
• II_ZAPYT.OFERTOWE_MarCelLi_laboratorium

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – warunek potwierdzany oświadczeniem,
b. prowadzą działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia – warunek potwierdzany
oświadczeniem.

Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę i
doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia – warunek potwierdzany oświadczeniem.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy:
a. nie są w stanie likwidacji ani też nie ogłosili upadłości - warunek potwierdzony oświadczeniem,
b. nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych dotyczy wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej,
komplementariusza spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członka organu
zarządzającego osoby prawnej,
c. nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych dotyczy wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej,
komplementariusza spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członka organu
zarządzającego osoby prawnej.

Dodatkowe warunki
WAŻNE:
1. BYŁO: Zamawiający przewiduje możliwości uiszczenia kaucji z tytułu przedmiotu zamówienia
w maksymalnej wysokości 30 tyś PLN netto.
1. ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z 29.04.2019R.: Zamawiający przewiduje
możliwości uiszczenia kaucji z tytułu przedmiotu zamówienia w maksymalnej wysokości 37 tyś
PLN netto.
2. ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z 29.04.2019R. / zapis usunięty: Umowa w
zakresie odpłatnego korzystania ze specjalistycznego laboratorium technologii materiałów dla
magazynowania i konwersji energii odnawialnej wraz z aparaturą badawczą będzie miała
charakter umowy warunkowej. Warunkiem wejścia w życie umowy warunkowe jest podpisanie
przez Zamawiającego umowy pożyczki z inwestorem zewnętrznym dotyczącej finansowania
realizacji przedmiotowego projektu.
3. W związku z faktem, iż odpłatne korzystanie z urządzeń stanowiących przedmiot niniejszego
Zapytania stanowi koszt kwalifikowany w ramach projektu współfinansowanego w ramach
umowy o dofinansowanie Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy w trakcie realizacji
Projektu okaże się, że dalsze prace badawcze nie doprowadzą do osiągnięcia zakładanych
wyników, bądź gdy po zakończeniu prac badawczych wdrożenie okaże się bezcelowe Spółka ma
prawo zakończenia realizacji projektu. W przypadku konieczności wcześniejszego zakończenia
projektu będzie to stanowiło przesłankę rozwiązania za porozumieniem stron umowy odpłatnego
korzystania z urządzeń. W przypadku wystąpienia takiego scenariusza, Przyjmującemu
Zamówienie nie przysługuje odszkodowanie.

Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian warunków umowy zawartej w wyniku niniejszego
zamówienia. Zmiany będą mogły dotyczyć:
a. terminu obowiązywania Umowy - zmiany wynikające m.in. z wydłużenia realizacji projektu,
b. wielkości zamówienia - zwiększenie wielkości zamówienia nie będzie przekraczało 50%
wartości udzielonego zamówienia określonego w zawartej Umowie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Formularz ofertowy wraz z opisem merytorycznym dotyczącym sposobu realizacji przedmiotu
zamówienia oraz oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie warunków z punktu IV zapytania
ofertowego nr 01/2019 z dnia 01.04.2019r. oraz dokumentem rejestrowym Oferenta lub
udzielonym pełnomocnictwem.

Zamówienia uzupełniające
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Cena - waga: 100 pkt
Punktacja obliczona zostanie jako proporcja ceny najniższej ze złożonych ofert do ceny z oferty
ocenianej w postępowaniu pomnożona przez wagę kryterium.
C = (Cmn / C nob) x 100 gdzie:
C - liczba punktów za cenę
Cmn- cena netto oferty najniższej
Cnob - cena netto oferty badanej
1. Prosimy o podanie ryczałtowej ceny netto (nie zawierających podatku VAT) i brutto za jeden
miesiąc wynajmu, oraz kwoty za cały okres wynajmu.
2. W przypadku kiedy najem nie będzie obejmował pełnego miesiąca kalendarzowego czynsz
najmu zostanie naliczony w przeliczeniu na dni kalendarzowe, w których wynajmem będzie miał
miejsce.
3. Cena powinna zostać podana w walucie PLN.
4. W przypadku przeprowadzenia negocjacji z Oferentami i składania przez nich ostatecznych
ofert, przeliczenie przez Zamawiającego do waluty PLN dokonane zostanie przy zastosowaniu
tabel kursowych (tabela A - Kursy średnie walut obcych) Narodowego Banku Polskiego z dnia
określonego w pkt. 3 powyżej.
5. Bez względu na podanie przez Oferenta ceny w walucie innej niż PLN, walutą umowy
zawartego z Oferentem wybranym przez Zamawiającego jest waluta PLN.
6. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert.
W przypadku gdy w ramach dokonywania zakupu usług i dostaw niezbędnych do realizacji
Projektu, Zamawiający będzie rozstrzygał pomiędzy kilkoma ofertami najkorzystniejszymi pod
względem gospodarczym, wybierze ofertę korzystniejszą od strony oddziaływania na środowisko
i klimat (np. mniejsza energochłonność, mniejsze zużycie wody, wykorzystanie materiałów
pochodzących z recyclingu etc.) lub złożoną przez Oferenta posiadającego wdrożony i
certyfikowany System Zarządzania BHP, System Zarządzania Jakością, System Zarządzania
Środowiskowego oraz System Zarządzania Energią.
Ocena na podstawie udzielonej odpowiedzi na pytanie: Czy stosują Państwo Zintegrowany
System Zarządzania? (TAK / NIE).
W związku z powyższym Zamawiający prosi o podanie w treści oferty informacji o stosowaniu w
Państwa firmie Zintegrowanego Systemu Zarządzania m.in.: w skład którego wchodzi System
zarządzania środowiskowego ISO 14001. (TAK stosujemy / NIE stosujemy).
W sytuacji nie podania w treści oferty w/w informacji Zamawiający założy, że Zintegrowany
System Zarządzania nie jest stosowany u danego Oferenta.

Brak w treści oferty w/w informacji nie ma wpływu na ocenę kompletności oferty od strony
formalnej i nie powoduje jej odrzucenia.

Wykluczenia
A. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną Oferenci, którzy:
a. nie spełniają warunków wskazanych w IV.1 niniejszego zapytania ofertowego;
b. w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując
zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do
dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest
następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosi odpowiedzialności. Zamawiający
wykluczy więc z postępowania Oferenta w przypadku łącznego spełnienia następujących
przesłanek:
(1) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządził on szkodę nie wykonując
zamówienia lub wykonując je nienależycie,
(2) szkoda nie została przez niego dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania,
(3) a contrario niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia jest następstwem
okoliczności, za które Oferent ponosi odpowiedzialność.
c. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
d. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
e. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego,
f. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo – akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
g. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
h. są podmiotami zbiorowymi, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na

podstawie przepisów odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą
kary.
B. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną Oferenci, którzy są z
Zamawiającym powiązani osobowo lub kapitałowo (wzajemne powiązania pomiędzy
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Oferentem) – warunek potwierdzany
oświadczeniem.
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.
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