
Warszawa, 30.06.2017 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2017 

 
dot. przygotowania i przeprowadzenie kampanii promocyjnej Centrum Integracji 

Społecznej w Mielnie, uruchomionego w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja 

obiektu Centralnego Ośrodka Szkolenia Ludowe Zespoły Sportowe w Mielnie celem 

przygotowania infrastruktury społecznej pod Centrum Integracji Społecznej” nr projektu 

-  RPZP.09.02.00-32-0008/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Infrastruktura 

społeczna 

 

• ZAMAWIAJĄCY 

 

Nazwa Zamawiającego: Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 

Adres Zamawiającego:  ul. S. Krzyżanowskiego 46a, 01-220 Warszawa 

Ares dostarczenia oferty: ul. Mickiewicza 3, 76-032 Mielno 

Telefon: 517 140 997 

e-mail: grzegorz.supinski@lzs.pl 

 

 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami zapytania ofertowego  

z zachowaniem zasady konkurencyjności, równego traktowania Wykonawców, jawności, 

przejrzystości oraz celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków 

publicznych. 

 Wartość szacunkowa zamówienia wynosi poniżej kwoty określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp. 

 

 

• OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej 

Centrum Integracji Społecznej w Mielnie, na potrzeby realizacji projektu pn. „Modernizacja 

obiektu Centralnego Ośrodka Szkolenia Ludowe Zespoły Sportowe w Mielnie celem 

przygotowania infrastruktury społecznej pod Centrum Integracji Społecznej” nr projektu 

-  RPZP.09.02.00-32-0008/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.2 Infrastruktura 

społeczna 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1. 

 

 

 

 

 

mailto:lidia.lis@lzs.pl


Kod CPV  

-79342200-5  

-79342100-4  

 

Nazwa kodu CPV 

Usługi w zakresie promocji 

Usługi marketingu bezpośredniego 

 

• TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 

- do dnia 31 grudnia 2017 r. 

Miejsce dostawy – ul. Mickiewicza 3, 76-039 Mielno 

 

 

• WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków udziału w niniejszym postępowaniu. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i ofert częściowych. 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.   

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

 

• OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na Formularzu ofertowym załączonym do 

niniejszego zapytania. 

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze 

handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji Wykonawcy. 

3. Zaoferowana cena powinna uwzględniać realizację wszystkich dostaw i czynności 

określonych w opisie przedmiotu zamówienia oraz zawierać wszelkie koszty związane z 

realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie 

Wykonawcy. 

4. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 

składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż polski winien być złożony wraz 

z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości 

uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

5. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do zapytania 

ofertowego wchodzących w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo 

lub ręcznie. 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-w-zakresie-promocji-8771/


6. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 

7. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były parafowane przez osobę / osoby 

podpisujące ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy 

lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

8. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 

wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę / osoby podpisujące 

ofertę. 

9. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów dołączonych do 

oferty musi być potwierdzona przez osobę / osoby podpisujące ofertę, zgodnie z treścią 

dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty 

pełnomocnictwa. 

 

• MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY 

 

• Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07 Lipca 2017 r. do godz. 10:00 

• Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: 

 

- poczty tradycyjnej, kuriera bądź dostarczona osobiście na adres:  

Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, ul. Mickiewicza 3, 76-032 Mielno 

 

Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie, a koperta będzie zaadresowana 

według poniższego wzoru:  

„Oferta dotycząca kampanii promocyjnej Centrum Integracji Społecznej w Mielnie w 

ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja obiektu Centralnego Ośrodka Szkolenia 

Ludowe Zespoły Sportowe w Mielnie celem przygotowania infrastruktury społecznej 

pod Centrum Integracji Społecznej” nr projektu -  RPZP.09.02.00-32-0008/16 w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 

2014-2020 Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna 

- Nie otwierać przed terminem 10.06.2017 r., godz. 10:00. 

 

• Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcom bez 

otwierania. 

• Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

• Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2017 r. o godzinie 10:30  przy ul. Mickiewicza 3, 

76-032 Mielno  

• W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

7. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert. 

 



 

• OCENA OFERT 

 

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

1 kryterium: cena – waga 100 % 

Sposób oceny ofert: 

C ( cena oferty) = najniższa cena spośród złożonych ofert 

Cena oferty bazalnej x 100 pkt. 

 

  

• DODATKOWE INFORMACJE, W TYM DOTYCZĄCE FINANSOWANIA PROJEKTU 

 

• Dodatkowe informacje udzielane są u Zamawiającego: 

 Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, 

 ul. Mickiewicza 3, 76-032 Mielno  

 tel.: 517 140 997, e-mail: grzegorz.supinski@lzs.pl 

 

2. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w treści oferty wpisanych przez Zamawiającego 

spowoduje odrzucenie oferty. 

 

3. Projekt „Modernizacja obiektu Centralnego Ośrodka Szkolenia Ludowe Zespoły Sportowe 

w Mielnie celem przygotowania infrastruktury społecznej pod Centrum Integracji 

Społecznej” dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 

Infrastruktura społeczna. 

 

4. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przeznaczyć wykonania części bądź całości 

zamówienia podwykonawcom. 

 

5. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 

1) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

a) w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, gdy Zamawiający odstąpi od 

umowy z  powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

b) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia  

w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części, 

c) w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za dany element dostawy za 

dostarczenie elementu dostawy niezgodnego z przedmiotem zamówienia, chyba że  

Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym zobowiąże się do wymiany 

przedmiotu zamówienia w terminie  3 dni, 

d) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia  

w usunięciu wady w terminie, 

e) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za nie wydanie towaru 

wolnego od wad w zamian towaru wadliwego. 

2)  Kara umowna powinna być zapłacona w terminie 10 dni od wezwania. 



3) Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych. 

 

6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy: 

1) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w 

zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 

2) w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła 

wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe, mogące uniemożliwić dostawę oraz inne 

okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy. 

7. Z udziału w postępowaniu wykluczone zostaną podmioty: 

- które należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), a które złożyły 

odrębne oferty, chyba, że wykażą iż istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 

zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

- powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym, przy czym 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 

przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w 

szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

4) 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. 

 

8. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu 

ofertowym, powinien w cenie ryczałtowej ująć wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowego 

i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także 

ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę. 

 

9. Zaoferowana cena będzie niezmienna. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy 

związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem przez Wykonawców 

elementów niezbędnych do realizacji zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



• WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE POWINNY ZOSTAĆ ZŁOŻONE PRZEZ 

WYKONAWCĘ W OFERCIE: 

 

• Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -  Załącznik nr 1 

• Formularz ofertowy – Załącznik nr 2  

• Wzór umowy – Załącznik nr 3 

• Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) – Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

• Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy). 

 

• ZAŁĄCZNIKI 

 

• Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

• Wzór formularza ofertowego 

• Wzór umowy 

• Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej 

 

 

 

Zamawiający  

 

 

....................... 



 

Załącznik nr 1 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Lp. Wyszczególnienie 
Wymiary zewnętrzne 

/format/typ 
Sztuk/ usług 

1 Logo CIS + wektory ( propozycja 10 logotypów 
prze akceptacją ostatecznej wersji) 

- 1 

2 Roll – up z pokrowcem, stabilną aluminiową 
kasetą, górną listwą zaciskową wyposażoną w 
śruby zabezpieczające przed otwarciem 

200 cm x 85 cm 2 

3 Plakat – kolor CMYK, błysk, nie mniej niż 220 
gram, druk jednostronny, zabezpieczony 
lakierem dyspersyjnym 

Format A1 50 

4 Ulotka - kolor CMYK, błysk, nie mniej niż 130 
gram, druk dwustronny, zabezpieczony lakierem 
dyspersyjnym 

Format A5 5000 

5 Ogłoszenia prasowe w miesięczniku lokalnym 
Prestige na min. 1 stronę. Ogłoszenie może mieć 
formę artykułu sponsorowanego. 

2 ogłoszenia  2 

6 Bilbord – 12 m2 ( projekt, wyklejenie, 
dzierżawa). Bilbord na terenie miasta Koszalina 
o dobrej widoczności, w centrum Miasta  

1 miejsce 1  

7 Wykonanie tablicy informującej o projekcie - 
pleksi 

szer.80 cm, wys. 120 cm, 
grubość 1 cm 

1 

8 Wykonanie projektu graficznego banerów, logo, 
roll – upów, plakatów, ulotek, ogłoszeń 
prasowych, tablicy informacyjne, zgodnie z  
aktualnymi wytycznymi dotyczącymi oznaczania 
projektów w ramach RPO 

- - 

9 Wykonanie cyklu 5 materiałów video 

dotyczących powstawania Centrum Integracji 

Społecznej ( min. 4-6 min z dźwiękiem, full HD) 
- 5 

10 Wykonanie cyklu 5 spotów informacyjnych 
dotyczących pracy i uczestnictwa w Centrum 
Integracji Społecznej (w fullHD, z dźwiękiem) 

- 5 

11 Przygotowanie koncepcji, scenariuszy, 
materiałów wideo, udźwiękowienia, materiałów 
fotograficznych. 

-  

12 Doradztwo w zakresie koncepcji promocji oraz 

public relations do końca 2017 r. - - 

13 Przygotowanie 2 konferencji prasowych 
dotyczących powstawania oraz uczestnictwa w 
Centrum Integracji Społecznej. 

- 2 

14 Przygotowanie spotkania z przedstawicielami 
administracji publicznej w siedzibie CIS 

- 1 

15 Organizacja 2 spotkań informacyjnych w LZS w 
Mielnie z udziałem lokalnych mediów, 
samorządowców i potencjalnych odbiorców, 
przedsiębiorców z terenu M. Koszalin i powiatu 

- 2 



koszalińskiego 

16 Zdjęcia dronem sesja przed realizacja projektu i 
po wykonaniu modernizacji 

Sesja 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 

 

     Pieczęć firmowa  

Formularz ofertowy 

do zapytania ofertowego NR 4/2017 
dot. kampanii promocyjnej Centrum Integracji Społecznej w Mielnie w ramach 

realizacji projektu pn. „Modernizacja obiektu Centralnego Ośrodka Szkolenia Ludowe 

Zespoły Sportowe w Mielnie celem przygotowania infrastruktury społecznej pod Centrum 

Integracji Społecznej” nr projektu -  RPZP.09.02.00-32-0008/16 w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 

Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna 

 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez (dane Wykonawcy): 

 

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 

.................................................................................................................................. 

Adres: ........................................................................................................................ 

REGON: .......................................... NIP.......................................... 

Telefon ........................................................ 

Fax ................................................ na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję  

adres e-mail...........................................................                           

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na: 

 

Kampanię promocyjną Centrum Integracji Społecznej w Mielnie na potrzeby realizacji 

projektu pn. „Modernizacja obiektu Centralnego Ośrodka Szkolenia Ludowe Zespoły 

Sportowe w Mielnie celem przygotowania infrastruktury społecznej pod Centrum 

Integracji Społecznej” nr projektu -  RPZP.09.02.00-32-0008/16 w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 

Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna 

 

 

• Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu 

ofertowym nr 4/2017: 

 

• netto   ............................ zł 

(słownie ................................................................................................................... zł) 

• brutto z podatkiem VAT w wys. ...... % ..................................zł  

(słownie ................................................................................................................... zł) 

 

 

 

 



        

        

        

Lp. Wyszczególnienie 
Wymiary zewnętrzne 

/format/typ 
Sztuk/ usług 

 
Wartość brutto 

1 Logo CIS + wektory ( 
propozycja 10 logotypów prze 
akceptacją ostatecznej wersji) 

- 1 
 

2 Roll – up z pokrowcem, 
stabilną aluminiową kasetą, 
górną listwą zaciskową 
wyposażoną w śruby 
zabezpieczające przed 
otwarciem 

200 cm x 85 cm 2 

 

3 Plakat – kolor CMYK, błysk, nie 
mniej niż 220 gram, druk 
jednostronny, zabezpieczony 
lakierem dyspersyjnym 

Format A1 50 

 

4 Ulotka - kolor CMYK, błysk, nie 
mniej niż 130 gram, druk 
dwustronny, zabezpieczony 
lakierem dyspersyjnym 

Format A5 5000 

 

5 Ogłoszenia prasowe w 
miesięczniku lokalnym Prestige 
na min. 1 stronę. Ogłoszenie 
może mieć formę artykułu 
sponsorowanego. 

2 ogłoszenia  2 

 

6 Bilbord – 12 m2 ( projekt, 
wyklejenie, dzierżawa). Bilbord 
na terenie miasta Koszalina o 
dobrej widoczności, w centrum 
Miasta  

1 miejsce 1  

 

7 Wykonanie tablicy 
informującej o projekcie - 
pleksi 

szer.80 cm, wys. 120 
cm, grubość 1 cm 

1 
 

8 Wykonanie projektu 
graficznego banerów, logo, roll 
– upów, plakatów, ulotek, 
ogłoszeń prasowych, tablicy 
informacyjne, zgodnie z  
aktualnymi wytycznymi 
dotyczącymi oznaczania 
projektów w ramach RPO 

- - 

 

9 Wykonanie cyklu 5 materiałów 

video dotyczących 

powstawania Centrum 

Integracji Społecznej ( min. 4-6 

min z dźwiękiem, full HD) 

- 5 

 



10 Wykonanie cyklu 5 spotów 
informacyjnych dotyczących 
pracy i uczestnictwa w 
Centrum Integracji Społecznej 
(w fullHD, z dźwiękiem) 

- 5 

 

11 Przygotowanie koncepcji, 
scenariuszy, materiałów wideo, 
udźwiękowienia, materiałów 
fotograficznych. 

-  

 

12 Doradztwo w zakresie 

koncepcji promocji oraz public 

relations do końca 2017 r. 
- - 

 

13 Przygotowanie 2 konferencji 
prasowych dotyczących 
powstawania oraz 
uczestnictwa w Centrum 
Integracji Społecznej. 

- 2 

 

14 Przygotowanie spotkania z 
przedstawicielami administracji 
publicznej w siedzibie CIS 

- 1 
 

15 Organizacja 2 spotkań 
informacyjnych w LZS w 
Mielnie z udziałem lokalnych 
mediów, samorządowców i 
potencjalnych odbiorców, 
przedsiębiorców z terenu M. 
Koszalin i powiatu 
koszalińskiego 

- 2 

 

16 Zdjęcia dronem sesja przed 
realizacja projektu i po 
wykonaniu modernizacji 

Sesja 2 
 

Razem  

 

2. Jednocześnie oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do 

wykonania zamówienia za wynagrodzenie podane w niniejszym Formularzu.  

 

3. Oświadczamy, że cena oferty ustalona została z uwzględnieniem wszystkich warunków, 

o których mowa w przedmiotowym zapytaniu ofertowym dotyczącym realizacji wyżej 

wskazanego zamówienia, jak również z uwzględnieniem prac nieuwzględnionych w tym 

dokumencie, a które są konieczne do wykonania przedmiotowego zamówienia. 

 

4. Deklarujemy wykonywanie zamówienia w terminie: 

 - do dnia 31.12.2017 r. 

 

5. Oświadczamy, że termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie wynosił 30 

dni po dokonaniu odbioru i wystawieniu faktury VAT. Jedyną podstawą do wystawienia 

faktury VAT jest podpisany przez obydwie zainteresowane strony protokół odbioru. 

 



6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń 

oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

 

7.  Niniejszym oświadczam, iż na dzień składania ofert Wykonawca którego reprezentuję: 

 

1) spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zapytaniu 

ofertowym 

2) nie podlega wykluczeniu z postępowania 

3) nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz nie zalega 

z opłacaniem podatków 

4) nie jest powiązany osobowo i kapitałowo z Zamawiającym, przy czym 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 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. 

 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

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

(miejscowość)                (data)                       (podpis upoważnionego 

przedstawiciela) 

 



Załącznik nr 3 

 

 

  Pieczęć firmowa  

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW1 

 - WZÓR- 

Nazwa Wykonawcy  ___________________________________________________________ 

Adres wykonawcy  ___________________________________________________________ 

 

Informacja o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) 

Jako uczestnik postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na  

Kampanię promocyjną Centrum Integracji Społecznej w Mielnie na potrzeby realizacji projektu 

pn. „Modernizacja obiektu Centralnego Ośrodka Szkolenia Ludowe Zespoły Sportowe w Mielnie 

celem przygotowania infrastruktury społecznej pod Centrum Integracji Społecznej” nr projektu -  

RPZP.09.02.00-32-0008/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna 

 informuję, że*: 

a) nie należę/nie należymy do grupy kapitałowej 

b) należę/należymy do grupy kapitałowej i przedstawiam/y listę podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej: 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (nazwa i adres): 

1. ...................................................................................................... 

2. ....................................................................................................... 

3. ........................................................................................................ 

(...) 

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

(miejscowość)          (data)                  (podpis upoważnionego przedstawiciela) 
1 Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

powyższy dokument podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego 

konsorcjum*niepotrzebne skreślić 


