
 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w 

Gryficach 

Adres:  ul. Pocztowa 4,    

72-300 Gryfice 

tel. 00 48 91 384 26 16, fax. 00 48 91 384 84 87 

e-mail: zk.gryfice@psouu.org.pl 

 

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE          

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH 

WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: 

 

„DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWEGO MIKROBUSU, 

PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WYPOSAŻONEGO W MIEJSCE DO 

KOTWICZENIA WÓZKA INWALIDZKIEGO ORAZ RAMPĘ 

WEWNĘTRZNĄ DO WPROWADZANIA WÓZKA,                                                                       

DLA PSONI KOŁO W GRYFICACH” 
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1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 

1.1 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło  w 

Gryficach, ul. Pocztowa 4, 72 – 300 Gryfice, zaprasza do składania ofert  w 

postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy 

z 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), 

zwanej dalej ustawą w procedurze właściwej dla zamówień publicznych o wartości 

szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy. 

1.2 Przedmiotem postępowania jest zamówienie na Dostawę fabrycznie nowego 

mikrobusu, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażonego 

w miejsce do kotwiczenia wózka inwalidzkiego oraz rampę wewnętrzną do 

wprowadzania wózka, dla PSONI Koło w Gryficach, w zakresie określonym w 

punkcie 2 SIWZ. 

1.3 Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie 

oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

1.4 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert  

oraz warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Zmiana 

może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert.                          

W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie 

przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego Specyfikację                    

i będzie dla nich wiążąca.  

1.5 Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: 

a) „PSONI Koło w Gryficach” lub „Zamawiający” – Polskie Stowarzyszenie na rzecz 

Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryficach  

b) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie 

niniejszej Specyfikacji. 

c) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

d)  „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot 

został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 SIWZ. 

e) ”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na 

wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania 

Zamówienia. 

1.6 Dane Zamawiającego: 

Nazwa: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

Koło w Gryficach 

REGON: 811179787; NIP: 857-10-65-669; KRS: 0000064590 

Dokładny adres do korespondencji: ul. Pocztowa 4, 72-300 Gryfice, 

Państwo: Polska, Województwo: Zachodniopomorskie 

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 00 48 91 3848487 
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E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: zk.gryfice@psouu.org.pl 

Adres strony internetowej: www.psonigryfice.pl  

Znak Postępowania: PSONI/BOP/1/20. Uwaga: w korespondencji kierowanej do 

Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. 

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

2.1.    Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem postępowania jest dostawa 

kompletnego, fabrycznie nowego mikrobusu, liczba sztuk – 1, o liczbie miejsc 9 wraz z 

miejscem kierowcy, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, 

wyposażonego w rampę manualną do wprowadzania wózka oraz miejsce 

umożliwiającego kotwiczenie jednego wózka inwalidzkiego: 

 łączna liczba miejsc do przewozu osób niepełnosprawnych nie mniej niż 8 plus 

miejsce dla kierowcy,  

 fotele z możliwością szybkiego demontażu w 2 i 3 rzędzie,  

 1 miejsce przystosowane do kotwiczenia wózków inwalidzkich przy zachowaniu 

konfiguracji miejsc: 8+1, 6+1+1. 

 rozkładana rampa wewnętrzna mocowana do podłogi z tyłu pojazdu, do 

wprowadzania wózka inwalidzkiego, 

 uchwyt ułatwiający wsiadanie przy prawych drzwiach wejściowych, 

Szczegółowe wymagania dotyczące pojazdu zawarte są w Szczegółowej Specyfikacji 

Technicznej Pojazdu stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ.  

2.2.  Główny Kod CPV: 34.11.43.00-2  

2.3       Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert częściowych.  

2.4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych  

2.5 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających,                        

o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7  lub art. 134 ust 6 pkt 3. 

 

3. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

3.1 Zamawiający oczekuje, aby Zamówienie zostało wykonane do dnia 31 stycznia 2020r. 

3.2 Miejscem wykonania Zamówienia jest siedziba Zamawiającego. 

 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 

mailto:zk.gryfice@psouu.org.pl
http://www.psonigryfice.pl/
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4.1 Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 

którzy: 

4.1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;   

4.1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a 

także dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia; 

4.1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

Zamówienia; 

4.1.4 nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy PZP. 

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana 

według formuły: spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, 

skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

4.2 Podstawy wykluczenia. 

4.2.1  Postawy wykluczenia określone w art. 24 ust 1 Ustawy PZP 

4.3 Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust 1 ustawy PZP. 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

podstawie złożonego w/w oświadczenia, jednakże zastrzega sobie prawo do zażądania 

od Wykonawcy dostarczenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie 

warunków pod rygorem odrzucenia oferty. 

 

5. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 

OKREŚLONYCH W PUNKCIE 4 

5.1 Wykonawcy winni przedstawić oświadczenie, iż spełniają warunki określone w Art. 

22 ust. 1 PZP i nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego na podstawie Art. 24 ust. 1 PZP. 

5.2      Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na 

wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa  w Art. 

25 ust. 1. pkt 1 Ustawy PZP 

 

5.2.1.  W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z 

Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i 

dokumenty: 

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie 

do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert; 

- oświadczenia Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków, składek 

na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub oświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
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zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu, zamieszczone w załączniku nr 3 do niniejszego SIWZ. 

5.2.2 Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez 

zamawiającego: 

-   Homologacja M1 na dostarczany pojazd, załączona w chwili 

dostawy/dostarczenia pojazdu. 

 

6. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 

6.1 Wszelkiego rodzaju zapytania, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. 

6.2 Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji drogą pocztową, telefaksem (na  

numer wskazany w punkcie 1.6 SIWZ). a także drogą elektroniczną (na adres e-mail 

wskazany w punkcie 1.6 SIWZ). Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, 

jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została 

niezwłocznie przez niego potwierdzona. 

 

7. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Tomasz Jędzura – 

Kierownik Biura Obsługi Placówek,  

 

8. WADIUM 

     Nie dotyczy. 

 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 

11.1 SIWZ. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem 

terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców                      

o przedłużenie tego terminu o kolejne 30 dni.  

 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

10.1  Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi              

w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym 

dokumencie.  

10.2  Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem                            

i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym 

przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z 

przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić 
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jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 

93 ust. 4 Ustawy. 

10.3 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, 

komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być 

trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) 

uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”). 

Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w czytelny sposób                   

i parafowane przez Osoby Uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty wspólnej, do 

oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do 

reprezentowania podmiotu. 

10.4 Zabrania się zmiany treści załączników do SIWZ bez zgody Zamawiającego. 

10.5 Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

10.4.1 Formularz cenowy oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w 

Załączniku nr 1 do SIWZ.  

10.4.2 Dokumenty dotyczące przedmiotu Zamówienia: 

-   oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w Art. 22 

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 

nr 19 poz. 177 z późn. zm.) i nie podleganiu wykluczeniu z ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego na podstawie Art. 24 ust. 1 w/w ustawy 

(załącznik nr 2). 

-  szczegółowa specyfikacja techniczna oferowanego mikrobusu, zawierająca 

wszystkie informacje, o których mowa w załączniku nr 4 (określająca 

precyzyjnie m.in. markę, typ, model i rok produkcji auta wraz z jego 

fotografiami). Mile widziane jest dołączenie do oferty kart katalogowych 

oferowanego pojazdu. 

10.4.3 Oświadczenia, zawarte w jednym lub kilku odrębnych dokumentach oraz 

podpisane przez Osoby Uprawnione, w których Wykonawca potwierdza, że 

wypełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, o których 

mowa w punkcie 4.1 SIWZ (załącznik nr 2); 

10.4.4 Załączniki w postaci dokumentów wskazanych w punkcie 5 SIWZ. 

 Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami 

rozporządzenia wykonawczego do Ustawy w sprawie rodzajów dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 

(rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004r. Dz. U. Nr 

71, poz. 645), wystawionych w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzających odpowiednio, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 



 7 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu. 

10.6  W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, Zamawiający, dokonując oceny, czy 

konsorcjum spełnia wymagania określone w SIWZ, uwzględni uprawnienia, posiadaną 

wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, personel oraz sytuację ekonomiczną              

i finansową członków konsorcjum. W związku z powyższym, wraz z ofertą 

członkowie konsorcjum do oferty powinni załączyć dokumenty wskazane w punkcie 5 

przygotowane odrębnie w odniesieniu do każdego z członków konsorcjum.                         

W zakresie dokumentów i oświadczeń dotyczących przedmiotu Zamówienia  (punkt 

10.4.2 powyżej) wystarczające będzie przedłożenie wraz z ofertą jednego kompletu 

dokumentów. 

10.7 Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.  

10.8  Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać 

przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres 

informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako 

zgoda na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji 

Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie. 

10.9 Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób 

zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie 

zewnętrznej oznaczonej napisem: „Oferta na dostawę fabrycznie nowego 

mikrobusu, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, 

wyposażonego w miejsce do kotwiczenia wózka inwalidzkiego oraz rampę 

wewnętrzną do wprowadzania wózka, dla PSONI Koło w Gryficach  – nie 

otwierać przed dniem 16 stycznia 2020 roku, do godz. 11.30”. Na wewnętrznej 

kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej 

oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 

10.10 Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod 

warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak 

i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 

10.11 Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się 

odpowiednio punkt 10.8 SIWZ. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić 

zastrzeżenie  „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”. 

11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT  

11.1 Termin składania ofert upływa 16 stycznia 2020 o godz. 11.00. Oferty złożone po 

tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny 

zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, 

a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

11.2 Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować:  

 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło 

w Gryficach 
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 ul. Pocztowa 4 

 72 – 300 Gryfice 

11.3 Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 stycznia 2020, o godz. 11.30,                          

w siedzibie Zamawiającego, pok. 24.  

11.4 Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione 

nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek. 

 

12. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami: 

a) Cena ofertowa brutto (podana w polskich złotych z dokładnością do dwóch liczb po 

przecinku) – C – waga  90  

b) Termin dostawy (podany w dniach) – D – waga 10 

Punkty zostaną obliczone wg następujących wzorów i w następujący sposób : 

 

1a)   Punkty za kryterium „Cena brutto /C/” - wartość brutto: 

 

        Cena brutto oferty najtańszej  

C = ------------------------------------- x 90 = ilość punktów  

         Cena brutto oferty badanej 

 

1b)   Punkty za kryterium „Termin dostawy /D/” – liczba dni terminu dostawy:  

 

        Liczba dni terminu dostawy oferty badanej  

D = ---------------------------------------------------------x 10 = ilość punktów  

     Liczba dni terminu dostawy oferty o najkrótszym 

                              terminie dostawy 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów za 

wszystkie kryteria wg wzoru: 

Łączna ilość punktów = C + D 

 

13. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Nie dotyczy.  

 

14. PROJEKT UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 

14.1 Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę 
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najkorzystniejszą,  zostanie podpisana umowa dostawy fabrycznie nowego mikrobusu, 

przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażonego w miejsca do 

kotwiczenia wózków inwalidzkich, dla PSONI Koło w Gryficach. 

14.2  Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego projekt umowy (załącznik nr 

5) na wykonanie Zamówienia (dalej „Projekt Umowy”). Projekt Umowy musi zostać 

uzupełniony przez Wykonawcę wyłącznie zgodnie ze wskazaniami zawartymi w SIWZ 

oraz w Projekcie Umowy, o dane dotyczące Wykonawcy oraz dane zawarte w ofercie. 

Tak uzupełniony Projekt Umowy określany jest dalej mianem „Uzupełnionego Projektu 

Umowy”. 

14.3 Do oferty należy załączyć Uzupełniony Projekt Umowy, parafowany na każdej stronie 

przez Osoby Uprawnione oraz oświadczenie o gotowości zawarcia umowy                         

z Zamawiającym na warunkach Uzupełnionego Projektu Umowy. Wzór oświadczenia 

zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ.  

 

15. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  

15.1  Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku Postępowania oraz                  

w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, których podjęcie 

nakazują Zamawiającemu przepisy prawa, Wykonawca może złożyć odwołanie.  

15.2  Termin do wniesienia odwołania wynosi 5 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął 

lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 

wniesienia, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 5 oraz art. 182 Ustawy. 

15.3  Od oddalenia lub odrzucenia odwołania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się 

w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia odwołania lub upływu terminu 

rozstrzygnięcia, informując jednocześnie Zamawiającego o wniesieniu odwołania. 

 

16. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 

Każdy z Wykonawców, który złożył ofertę, otrzyma zawiadomienie o wynikach 

przetargu wraz z nazwą wybranego Wykonawcy.  

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy. 

Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze 

sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile 

umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.  

 

17. ZAŁĄCZNIKI 

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ: 

 

Załącznik nr 1: Wzór oferty. 

Załącznik nr 2: Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału i niepodleganiu wykluczeniu               

z postępowania. 
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Załącznik nr 3: Oświadczenia o braku zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.  

Załącznik nr 4: Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Pojazdu. 

Załącznik nr 5: Umowa dostawy (projekt). 

Załącznik nr 6: Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO   

Załącznik nr 7: Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

 

 

 

Zatwierdził: 

Gryfice, dnia 07.01.2020r.        

 

 

        Tomasz Jędzura 

Kierownik Biura Obsługi Placówek 

Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną 

               Koło w Gryficach 
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Załącznik nr 1  

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

              (pieczęć firmy)  
  

 

OFERTA CENOWA 

DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWEGO MIKROBUSU, PRZYSTOSOWANEGO DO 

PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WYPOSAŻONEGO W MIEJSCE DO 

KOTWICZENIA WÓZKA INWALIDZKIEGO ORAZ RAMPĘ WEWNĘTRZNĄ DO 

WPROWADZANIA WÓZKA, DLA PSONI KOŁO W GRYFICACH 
 

Ja (My), niżej podpisany (ni) działając w imieniu i na rzecz: 

 

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

(pełna nazwa wykonawcy) 

 

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

(adres siedziby wykonawcy) 

 

NIP  .................................................................REGON....................................................... ............. 

 

Nr telefonu ………………………….…………. Nr faxu …………………..…………………….. 

 

e-mail …………….…………………………. 

 

 

OFERUJEMY DOSTAWĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 

 

1. Oferujemy dostawę przedmiotu objętego zamówieniem wyszczególnionego w SIWZ za cenę umowną 

brutto: 

 

_____________________________zł  

 

Słownie: ________________________________________________________________________ 

w tym: 

wartość netto: __________________________podatek VAT: __________________________ 

 

2. Oświadczam (y), że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie __________ dni od dnia 

podpisania umowy dostawy. 

 

3. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert. 

 

4. Oferujemy udzielenie gwarancji na okres  

 

a) na silnik, podzespoły, elementy mechaniczne, elektryczne i elektroniczne – nie krótszą niż 

_________________, 

b) na lakier – nie krótszą niż _________________, 

c) na perforację nadwozia – nie krótszą niż ___________________, 

d) na elementy zabudowy_________________________ 

  od daty odbioru końcowego . 
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5. Autoryzowana stacja obsługi znajduje się w _____________________________________________ 

                                                                                                            (adres) 

 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z specyfikacją istotnych warunków  zamówienia i nie wnosimy do 

niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania . 

 

7. Oświadczamy, że „projekt umowy” zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia został przez 

nas zaakceptowany oraz parafowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 

umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i w terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

 

8. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie 

zawarte są w następujących dokumentach: 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

 

9. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 

1) _________________________________________________ 

 

2) ___________________________________ 

 

3) ___________________________________ 

 

 
_________________________________., dnia _____________________2020 r. 

  (miejsce i data sporządzenia) 

 

 

 
                                                                             

___________________________________________ 
     (podpisy osób uprawnionych do reprezentacji oferenta wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 

 

 

OŚWIADCZENIE 

W TRYBIE ART. 22, ust.1 

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

Nazwa i siedziba Wykonawcy: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Adres Wykonawcy: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Oświadczam, że Wykonawca: 

- nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1, ustawy                                   

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych , 

 

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - TAK/NIE
*
 

 

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 

dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - TAK/NIE
*
 

 

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia - TAK/NIE
*
 

 

- po zapoznaniu się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia akceptuję ją bez 

zastrzeżeń - TAK/NIE
*
 

 

 
*
 – niepotrzebne skreślić 

 

 

__________________________, dnia __________________2020 r. 
             (miejscowość) 

 

 

                                                                                                                                          

 

___________________________________________ 
                  (podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 

 

 

Oświadczenie 

 

 
Niniejszym oświadczam, że : 

1. Nie zalegamy z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne do 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych¹ 

2. Uzyskaliśmy zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności¹ 

3. Uzyskaliśmy wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego¹ 

¹ – niepotrzebne skreślić 

 

 

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

Podpis 

/ upoważniony przedstawiciel Wykonawcy / 

 

 

 

Oświadczenie 

Niniejszym oświadczam, że: 

1. Nie zalegamy z opłacaniem podatku do Urzędu Skarbowego¹, 

2. Uzyskaliśmy zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności¹, 

3. Uzyskaliśmy wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego¹ 

¹ – niepotrzebne skreślić 

 

 

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

Podpis 

/ upoważniony przedstawiciel Wykonawcy / 
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Załącznik nr 4 

 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Pojazdu 

 

 

Opis ogólny 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa  nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 

2019r., wolnego od wad fizycznych i prawnych, mikrobusu przystosowanego do przewozu 

osób niepełnosprawnych.  

Dostarczany samochód musi pochodzić z oficjalnych kanałów producenta obejmujących 

również rynek Unii Europejskiej zapewniających w szczególności realizację uprawnień 

gwarancyjnych. 

Elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia w dniu składania oferty nie mogą być 

przeznaczone przez producenta do wycofania ze sprzedaży. 

Mikrobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na 

wózku inwalidzkim: 

 łączna liczba miejsc do przewozu osób niepełnosprawnych nie mniej niż 8 plus 

miejsce dla kierowcy,  

 fotele z możliwością szybkiego demontażu w 2 i 3 rzędzie,  

 1 miejsce przystosowane do kotwiczenia wózka inwalidzkiego przy zachowaniu 

konfiguracji miejsc: 8+1, 6+1+1. 

 rozkładana rampa wewnętrzna mocowana do podłogi z tyłu pojazdu, do 

wprowadzania wózka inwalidzkiego, 

 uchwyty ułatwiające wsiadanie przy bocznych drzwiach wejściowych,  

 obniżony stopień zewnętrzny na wysokości bocznych drzwi przesuwnych. 

1. INFORMACJE PODSTAWOWE 

MARKA:  

TYP:  

MODEL:  

2. SPECYFICZNE SZCZEGÓŁY I STANDARDY TECHNICZNE 
Lp. Opis parametru Określenie 

parametru 

wymaganego przez 

Zamawiającego 

Tak/nie 

1.  Rodzaj pojazdu 

 

Mikrobus  

2.  Rok produkcji 

 

2019/2020  

3.  Homologacja auta bazowego M1 wymagane  

4.  Homologacja do przewozu osób 

niepełnosprawnych lub 

badanie+oświadczenie dopuszczające 

pojazd do przewozu osób 

niepełnosprawnych 

wymagane  

5.  Ilość miejsc w pojeździe bazowym 9   

6.  Ilość miejsc dla osób na wózkach 

inwalidzkich 

1  

7.  Rodzaj lakieru Metaliczny  
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Dopuszczalne kolory 

 

srebrny lub podobne 

8.  Pojemność  Min. 1990 cm
3
  

9.  Moc – silnik Min. 130 KM  

10.  Rodzaj paliwa Olej napędowy  

11.  Emisja spalin, zużycie energii Min Euro 6  

12.  Napęd Przedni  

13.  Skrzynia biegów Manualna, min. 6 

biegowa 

 

14.  Układ hamulcowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w tym 

zakresie do przewozu osób  

wymagane  

15.  Hamulce tarczowe na przedniej i tylnej 

osi. 

Hamulec postojowy mechaniczny. 

Układ hamulcowy z systemem ABS, 

ESP, ASR i EBV lub równoważny 

wymagane  

16.  Felgi stalowe z kołpakami wraz z 

oponami letnimi 16’ 

wymagane  

17.  Dodatkowy komplet felg stalowych 

wraz z oponami zimowymi 16’ 

wymagane  

18.  Koło zapasowe wraz z zestawem 

narzędzi (min.  lewarek i kluczem do 

wymiany kół) 

wymagane  

19.  Wspomaganie układu kierowniczego wymagane  

20.  Blokada koła kierownicy wymagane  

21.  Kierownica regulowana w min. 2 

płaszczyznach 

wymagane  

22.  Klimatyzacja przednia wraz z filtrem 

przeciwpyłowymi  

wymagane  

23.  Klimatyzacja tylna fabryczna wymagane  

24.  Nagrzewnica do ogrzewania tylnej 

części pojazdu (powietrzna lub wodna) 

wymagane  

25.  Gniazdo zasilania minimum 2x12V  wymagane  

26.  Światła do jazdy dziennej LED wymagane  

27.  Światła dodatkowe przeciwmgielne wymagane  

28.  Szyby w drzwiach przednich otwierane 

elektrycznie 

wymagane  

29.  Lusterka boczne sterowane elektrycznie wymagane  

30.  Szyby w przestrzeni pasażerskiej 

przyciemnione. 

wymagane  

31.  Drzwi od strony kierowcy 

 

wymagane  

32.  Drzwi dla pasażerów przesuwne boczne 

z obniżonym stopniem 

wymagane  

33.  Drzwi tylne – drzwi dwuskrzydłowe, 

przyciemnione 

wymagane  

34.  Osłona silnika producenta 

 

wymagane  
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35.  Automatycznie włączane światła 

mijania i wycieraczki z czujnikiem 

deszczu 

wymagane  

36.  Czujniki parkowania przednie i tylne wymagane  

37.  Kamera cofania fabryczna, wyświetlana 

na ekranie dotykowym min. 8’ 

wymagane  

38.  Tempomat wymagane  

39.  Poduszka powietrzna kierowcy i 

pasażera z przodu pojazdu.  

wymagane  

40.  Imobilliser wymagane  

41.  Alarm obwodowy fabryczny wymagane  

42.  Centralny zamek sterowany radiowo z 

pilota lub kluczyka. 

wymagane  

43.  Asystent zmiany pasa ruchu  wymagane  

44.  Komputer pokładowy z 

monitorowaniem stanu pojazdu 

wymagane  

45.  Radio z odtwarzaczem płyt CD lub 

formatu MP3 z ekranem min. 8 

calowym oraz nagłośnieniem w 

przestrzeni pasażerskiej, wejście 

1xUSB, system łączności Bluetooth 

wymagane  

46.  Szyba przednia elektrycznie 

podgrzewana 

wymagane  

47.  Fotele szybkodemontowalne w II i III 

rzędzie, dla pasażerów z pasem 

bezpieczeństwa 3-punktowym, miękkie 

tapicerowane. Dopuszcza się możliwość 

zastosowania podwójnych kanap: 1+1+1 

lub 2+1 

wymagane  

48.  Wykładzina antypoślizgowa na 

podłodze, dywaniki gumowe w 

przestrzeni kierowcy oraz pasażerskiej 

w I, II i III rzędzie 

wymagane  

49.  Przystosowanie foteli (z tyłu pojazdu) 

do złożenia, bez konieczności 

demontażu w przypadku przewozu  

osoby na wózku inwalidzkim 

 Min ilość miejsc 

siedzących po 

kotwiczeniu 1 wózka 

inwalidzkiego - 6 

miejsc + miejsce 

kierowcy 

 

50.  Stanowisko kotwiczenia wózka 

inwalidzkiego z pasami do mocowania 

wózka, pas 2 pkt do mocowania 

pasażera  

wymagane  

51.  Platforma wewnętrzna manualna w 

świetle drzwi tylnych samochodu do 

wprowadzania wózka 

wymagane  

52.  Poręcze, barierki wspomagające 

wsiadanie przy drzwiach wejściowych 

w kolorze żółtym 

wymagane  

53.  Wypłaszczenie podłogi wymagane  
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54.  Obniżony stopień zewnętrzny przy 

drzwiach bocznych przesuwnych 

wymagane  

55.  Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu 

symbolem osoby niepełnosprawne 

wymagane  

56.  Kompletna tapicerka przestrzeni 

kierowcy oraz przestrzeni pasażerskiej 

wymagane  

57.  Pokrowce ochronne – 9 sztuk wymagane  

58.  Apteczka pierwszej pomocy z 

wyposażeniem 

wymagane  

59.  Gaśnica samochodowa o wadze 

dostosowanej do oferowanego modelu 

samochodu 

wymagane  

60.  Trójkąt + kamizelka odblaskowa wymagane  

61.  Dodatkowe oświetlenie – przedziału 

pasażerskiego LED 

wymagane  

62.  Komplet dokumentów niezbędnych do 

rejestracji pojazdu 

wymagane  

63.  Instrukcja obsługi w języku polskim wymagane  

64.  Książka przeglądów technicznych wymagane  

65.  Gwarancja na silnik, podzespoły, elementy 

mechaniczne, elektryczne i elektroniczne 

przynajmniej 3 lata  

66.  Gwarancja na lakier 

 

przynajmniej 3 lata  

67.  Gwarancja na perforację nadwozia 

 

przynajmniej 12 lat  

68.  Gwarancja na zabudowę i jej elementy 

 

przynajmniej 3 lata  

 

Dane w Tabeli należy traktować jako wymagania minimalne. 

 

5. WYMAGANIA DODATKOWE:  

 pojazd musi posiadać stosowne homologacje - nie dopuszcza się dostawy pojazdu 

wykonanego jako prototyp, seria próbna lub jako produkcję jednostkową; 

 autoryzowana stacja obsługi musi znajdować się na terenie województwa 

zachodniopomorskiego lub nie dalej niż 120 km od siedziby Zamawiającego; 

 wykonawca wyda pojazd wraz z całą dokumentacją samochodu, w tym instrukcją 

obsługi, dokumentem gwarancyjnym i świadectwem homologacji niezbędną do 

rejestracji pojazdu. 
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Załącznik nr 5 

UMOWA DOSTAWY (PROJEKT) 

 

W dniu ____________________2020r. pomiędzy Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób  z 

Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryficach, z siedzibą w Gryficach przy ulicy 

Pocztowej 4, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000064590, 

REGON 811179787, NIP 857-10-65-669 

zwanym w dalszej części Zamawiającym – reprezentowanym przez : 

 

1. Mariusza Pietrzaka – Przewodniczącego Zarządu Koła 

2. Tomasza Jędzurę – Sekretarza Zarządu Koła 

3. Janinę Mętel – Główną Księgową 

 

a 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

zwanym w dalszej części umowy Dostawcą 

reprezentowanym przez: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 ٭_________________________________________________________________________

została zawarta umowa o treści następującej : 

 

§ 1. 

Podstawa zawarcia umowy 

 

Podstawą zawarcia umowy jest wybór oferty Dostawcy o udzielenie zamówienia 

publicznego w przetargu nieograniczonym opublikowanym w Biuletynie Zamówień 

Publicznych w dniu ________________ numer _________________. 

 

§ 2. 

Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający zamawia a Dostawca przyjmuje do wykonania dostawę fabrycznie nowego 

mikrobusu, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażonego w 

miejsce do kotwiczenia wózka inwalidzkich inwalidzkiego oraz rampę wewnętrzną do 

wprowadzania wózka, dla PSONI Koło w Gryficach. 

2. Szczegóły i standardy techniczne określa szczegółowa specyfikacja techniczna pojazdu 

wraz z wyposażeniem dodatkowym, złożona wraz z ofertą Dostawcy, spełniająca 

minimalne wymagania określone w załączniku nr 4 SIWZ, w ramach postępowania 
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prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Znak Postępowania 

PSONI/BOP/1/20. 

3. Na przedmiot zamówienia Dostawca udziela gwarancji: 

 

 na silnik i podzespoły –  _________________________, 

 

 na lakier –  _________________________., 

 

 na perforację nadwozia – _______________________, 

 

 na elementy zabudowy - ______________________, 

4. Wymagania dodatkowe: 

a) Dostawca zapewnia, że mikrobus posiada stosowne homologacje – nie jest 

prototypem, serią próbną lub produkcją jednostkową oraz że autoryzowana stacja 

obsługi znajduje się w 

_________________________________________________________(adres),      w 

odległości nie większej niż 120 km od siedziby Zamawiającego. 

b) Dostawca wyda pojazd wraz z całą dokumentacją, w tym instrukcją obsługi, 

dokumentem gwarancyjnym i świadectwem homologacji, niezbędną do rejestracji 

pojazdu jako mikrobusu.   

 

      § 3. 

     Terminy umowne 

 

1. Zamawiający, zgodnie z ofertą wykonawcy ustala termin wykonania umowy do dnia 

_______ 2020r. tj. 14 dni od podpisania niniejszej umowy. 

2. Miejsce wykonania umowy – dostawy przedmiotu umowy – siedziba Zamawiającego. 

 

§ 4. 

Uprawnienia Dostawcy 

 

Dostawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności objętej 

przedmiotem umowy oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny a także 

dysponuje osobami zdolnymi do wykonania umowy, 

 

§ 5. 

Cena umowna 

 

1. Wartość przedmiotu umowy strony ustalają na kwotę ___________________PLN brutto, 

 

słownie: ________________________________________________________________ 

2. Cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy. 

 

§ 6. 
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Płatności 

 

1. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o fakturę VAT z co najmniej 

30 dniowym terminem płatności, wystawioną przez Dostawcę w dniu dostawy/  

dostarczenia mikrobusu do siedziby Zamawiającego. Odbiór nastąpi poprzez 

protokolarne przekazanie mikrobusu wraz z dokumentacją niezbędną do zarejestrowania    

i użytkowania pojazdu. 

2. Płatność nastąpi przelewem na konto dostawcy w banku __________________________ 

 

______________________________________________________________________, 

w dwóch transzach: 

a) Ze środków Zamawiającego w wysokości: 

 ____________ PLN – co stanowi różnicę między ceną ofertową a kwotą 

dofinansowania, do 30 dnia od dnia dostawy mikrobusu 

b) Ze środków PFRON, przez dysponenta tych środków tj. Powiat Gryficki, do wysokości 

80 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych i 00/100). 

 

§ 7. 

Kary umowne 

 

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne : 

a) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy – w wysokości 2% ceny brutto za 

każdy dzień opóźnienia , 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w 

wysokości 0,2 % ceny brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy – w wysokości 10% 

ceny brutto. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile 

wartość faktycznie poniesionych przez niego szkód przekracza wysokość naliczonych               

i otrzymanych kar umownych. 

 

§ 8. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

2. W sprawach nie uregulowanych umową mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

3. Umowę sporządzono w dwu jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla stron. 

 

 

                  

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

                   Dostawca                               Zamawiający  
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Załącznik nr 6 

 

 

…………………………..………….. 

pieczęć nagłówkowa Wykonawcy 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH  

PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO 

 

 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO
1)

 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 

 

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

………………………………………… 
(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

 
1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
 

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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  Załącznik nr 7 

…………………………..………….. 

pieczęć nagłówkowa Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU 

PRZYNALEŻNOŚCI   

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp 

 
UWAGA: 

Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp. 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

Pełna nazwa Wykonawcy 

……………………………………………………………………………………………………… 

Adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość) 

……………………………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy/numer fax/ adres e-mail 

…………………………………………………………………………………………………… 

W zależności od podmiotu (NIP/PESEL, KRS/CEIDG) 

 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa fabrycznie nowego 

mikrobusu, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażonego w miejsce do 

kotwiczenia wózka inwalidzkiego oraz rampę wewnętrzną do wprowadzania wózka, dla PSONI 

Koło w Gryficach”, prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryficach, przedkładam informację, w trybie art. 24 ust. 1 

pkt 23 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) o tym, że 

moje przedsiębiorstwo: 

1) nie należy do tej samej grupy kapitałowej z podmiotami, które złożyły ofertę w przetargu 

(zestawienie ofert opublikowane na stronie Zamawiającego na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy 

Pzp.) **  

2) należy do tej samej grupy kapitałowej z podmiotami, które złożyły ofertę w przetargu 

(zestawienie ofert opublikowane na stronie Zamawiającego na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy 

Pzp.)**  

3) nie należy do żadnej grupy kapitałowej ** 

 

W przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca 

obligatoryjnie zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

………………………………………… 
(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej 

do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy) 

*   W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z    

partnerów konsorcjum/członków spółki cywilnej oddzielnie w imieniu swojej firmy. 

** Niepotrzebne skreślić. 


