
 
 

Konopnica, 17.05.2022 r. 

 

Zapytanie ofertowe numer 2022/05/17/01 z dnia 17.05.2022 r. 

 

1. ZAMAWIAJĄCY:  

 

 IPT FIBER Sp. z o.o. 

 Konopnica 133 

 20-031 Lublin 

 NIP 7123357513 

 KRS 0000711326 

 

2. TRYB PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:  
 
2.1. Zamówienie udzielane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych dotyczących 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego  
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014 – 2020 w związku z realizacją 
projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Technologii Światłowodowych dla Przemysłu”  
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 2.1.  

 
2.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści Zapytania ofertowego przed upływem terminu 
składania ofert. W  przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie, 
w tym odszkodowawcze ze strony Zamawiającego.  

 

2.3. Zamawiający może unieważnić postępowanie jeżeli: 

2.3.1 Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

2.3.2. „Oferent nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od 
zawarcia umowy. 

2.3.3. Przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze 
prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. 

2.3.4 Postępowanie obaczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy  
lub prawidłową jej realizację. 

2.4. Zapytanie ofertowe ma charakter publiczny, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Oferenci. 
2.5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego. 

 2.6. Oferent  pozostaje związany ofertą przez 60 dni. 
2.7. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert. 



 
2.8. Oferent samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z zastrze-
żeniem, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić 
się do Oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  
 
 

3.1. Przedmiot zamówienia według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

Wspólny Słownik Zamówień: 
 

Numer CPV Opis 

71000000-8              Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71221000-3              Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

45000000-7              Roboty budowlane 

45100000-8              Przygotowanie terenu pod budowę 

45111291-4               Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45210000-2               Roboty budowlane w zakresie budynków 

45223000-6              Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45261000-4               Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45300000-0              Roboty instalacyjne w budynkach 

45321000-3              Izolacja cieplna 

45323000-7               Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych 

45331000-6               Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45342000-6               Wznoszenie ogrodzeń 

45343000-3               Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 

45400000-1               Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45410000-4               Tynkowanie 

45421000-4               Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45430000-0               Pokrywanie podłóg i ścian 

45432000-4               Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 



 
38000000-5           Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 

38400000-9               Przyrządy do badania właściwości fizycznych 

38300000-8           Przyrządy do pomiaru  

38420000-5               Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów 

38430000-8               Aparatura do wykrywania i analizy 

38500000-0               Aparatura kontrolna i badawcza 

38540000-2               Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 

38600000-1               Przyrządy optyczne 

51000000-9               Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego) 

51230000-3               Usługi instalowania urządzeń badawczych 

 

3.2. Przedmiot zamówienia  

3.2.1. Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego firmy IPT 
Fiber sp. z o.o. wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, wyposażenie go w infrastrukturę badawczą 
wraz z jej montażem i skutecznym uruchomieniem.  

3.3. Ogólna charakterystyka przedmiotu zamówienia 

3.3.1. Budowa budynku kubaturowego zgodnego z założeniami przedstawionymi w Programie 
Funkcjonalno- Użytkowym (dalej „PFU”) 

3.3.2. Wykończenie budynku zgodnie z założeniami przedstawionymi w PFU 

3.3.3. Dobór infrastruktury badawczej do określonej wydajności procesu- wskazanej w charakterystyce 
infrastruktury badawczej 

3.3.4. Dobór parametrów/ wydajności wszystkich niezbędnych instalacji wewnętrznych pod kątem 
kompatybilności z dostarczoną infrastrukturą badawczą  

3.3.5. Dostawa i montaż infrastruktury badawczej 

3.3.6. Uruchomienie infrastruktury badawczej zgodnie z parametrami procesu wymaganymi przez 
Zamawiającego  

3.3.7. Uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń w tym między innymi: bezwarunkowe 
pozwolenia na użytkowanie, 

3.3.8. Zagospodarowanie terenu.  

3.2.9. Sporządzenie kompletnej dokumentacji, powykonawczej wraz ze wszystkimi wymaganymi 
załącznikami i oświadczeniami zgodnymi z prawem budowlanym. 

 

 



 
3.4. Lokalizacja 

3.4.1. Teren przewidziany pod inwestycję – działka oznaczona w ewidencji gruntów pod nr 303/6 w 
Lubartowie, gm. Lubartów Miasto jest działka niezabudowaną. Teren znajduje się obszarze Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Na terenie przewidzianym pod inwestycję obowiązuje plan 
miejscowego zagospodarowania - zgodnie z uchwałą XXXI/220/97 Rady Miejskiej w Lubartowie z dnia 
27 lutego 1997 r.  

3.4.2. Działka położona jest w granicach obszaru oznaczonego symbolem „332 PS” oznaczającym obszar 
produkcji i zaplecza technicznego. Ponadto przedmiotowa działka znajduje się  granicach „Strefy 
Rozwoju Funkcji Przemysłowo-Rzemieślniczych” oraz ”Strefy ochrony pośredniej ujęć wody dla miasta 
Lubartowa”. 

 

4. PRZYGOTOWANIE OFERTY 
 

4.1. Dokumentacja udostępniana w celu sporządzenia oferty, dalej „Dokumentacja” 
 

4.1.1. Na dzień publikacji zapytania Zamawiający posiada następującą dokumentację, którą udostępni w 
celu sporządzenia oferty: 

 
4.1.1.1. Program Funkcjonalno- Użytkowy wraz załącznikami: 

4.1.1.2. Załącznik nr 1 do PFU-  Opis części produkcyjno- badawczej 

4.1.1.3. Załącznik nr 2 do PFU PZT-01 Projekt zagospodarowania terenu 

4.1.1.4. Załącznik nr 3 do PFU Rzut parteru A-01, rzut parteru A-01a, rzut parteru A-01b 

4.1.1.5. Załącznik nr 4 do PFU Rzut piętra 

4.1.1.6. Charakterystyka infrastruktury badawczej 

4.1.1.7. Projekt architektoniczny, na podstawie którego uzyskano decyzję- pozwolenie na budowę 

4.1.1.8. Decyzja  nr 63/2021 wydaną przez Starostę Lubartowskiego – pozwolenie na budowę  

4.1.1.9. Opinia geotechniczna 

4.1.2. Dokumenty dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia będące w posiadaniu Zamawiającego 
dostępne są dla wszystkich potencjalnych oferentów na równych zasadach. 

 4.2. Charakter udostępnianej dokumentacji  

4.2.2. Zamawiający oświadcza, iż informacje zawarte w ww. dokumentacji spełniają kumulatywnie trzy 
przesłanki: 

4.2.2.1. mają określony charakter, czyli są informacjami technicznymi, technologicznymi, 
organizacyjnymi przedsiębiorstwa lub innymi informacjami posiadającymi wartość gospodarczą, 
4.2.2.2. informacje jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są 
powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo 
dostępne dla takich osób, 
4.2.2.3. Zamawiający jako uprawniony do korzystania z informacji i rozporządzania nimi podjął, 
przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności 

 
Wobec powyższego będą traktowane jako poufne. 



 
 

 4.3. Dostęp do dokumentacji- proces podpisania umowy NDA- podpis elektroniczny 

4.3.1. Z uwagi na charakter dokumentacji i zawarte w niej dane poufne zostanie ona udostępniona każdemu 
potencjalnemu Oferentowi po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności (dalej: umowa NDA), stanowiącej 
Załącznik nr 7  do niniejszego Zapytania ofertowego. 

4.3.2. Zamawiający zastrzega, iż zapisy umowy NDA nie podlegają negocjacji w żadnym z punktów.   

4.3.3. Złożenie prawidłowo podpisanej umowy NDA jest warunkiem koniecznym i niezbędnym  w procesie 
przygotowania i złożenia oferty. 

4.3.4. Zamawiający zastrzega, iż niezłożenie umowy NDA w terminie określonym poniżej wykluczy 
oferenta z dalszego postępowania, bez względu na powód. Oferentowi z tego tytułu nie przysługują żadne 
roszczenia odszkodowawcze. 

4.3.5. Oferent celem uzyskania dostępu do Dokumentacji wysyła na wskazany adres mailowy  
NDA@ipt-fiber.pl aktualny dokument rejestrowy oraz uzupełnioną i podpisaną elektronicznie umowę NDA 
-  w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 17.06.2022 r. do godziny 16:00  

4.3.6. Zamawiający ma do 3 dni roboczych na formalną weryfikację umowy. Pozytywnie zweryfikowana 
umowa zostanie podpisana za pomocą podpisu elektronicznego i odesłana na adres mailowy Oferenta.  

4.3.7. Po pozytywnej weryfikacji umowy Zamawiający w ciągu 2 dni roboczych wyśle na wskazany w 
umowie adres mailowy link do chmury oraz indywidualne hasło dostępowe na podany numer telefonu 
komórkowego. We wskazanej lokalizacji Zamawiający udostępni dokumenty niezbędne do złożenia oferty-  
wskazane w punkcie Dokumentacja udostępniana w celu sporządzenia oferty niniejszego zapytania. 

 

4.4. Dostęp do dokumentacji- proces podpisania umowy NDA- podpis własnoręczny 

4.4.1. Umowa NDA może również zostać podpisana poprzez podpis własnoręczny osoby upoważnionej do 
reprezentacji Wykonawcy. Potencjalny Oferent celem uzyskania dostępu do dokumentacji wysyła na 
wskazany adres mailowy NDA@ipt-fiber.pl aktualny dokument rejestrowy oraz skan uzupełnionej 
i podpisanej umowy NDA-  w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 17.06.2022 r. do godziny 16:00  

 

4.4.2. Po dokonaniu weryfikacji przez Zamawiającego i potwierdzeniu, że nie zawiera ona błędów 
formalnych, Oferent powinien dostarczyć oryginał podpisanej umowy w 2 (słownie dwóch) egzemplarzach 
do siedziby Zamawiającego, pod adresem Konopnica 133,20-031 Lublin w godzinach pracy biura- to jest 
8:00- 16:00.  
  
4.4.3. Zamawiający podpisze umowę NDA i 1 (słownie: jeden) egzemplarz odeśle na adres siedziby 
Wykonawcy. W ciągu 2 dni roboczych od dostarczenia podpisanej umowy NDA Oferent otrzyma na adres 
mailowy link do chmury oraz indywidualne hasło dostępowe na numer telefonu komórkowego (adres 
mailowy oraz numer telefonu komórkowego wskazane w umowie NDA). We wskazanej lokalizacji 
Zamawiający udostępni Dokumentację. 

  

4.5. Oferta 

4.5.1. Oferta musi być zgodna z założeniami wskazanymi w przekazanej Oferentom Dokumentacji. 



 
4.5.2. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści ogłoszenia o postępowaniu o udzielenia 
zamówienia, zostały w opisie wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe 
procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub jego 
kwalifikacje, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. 
równoważne do przedstawionych w ogłoszeniu. Dopuszcza się, więc zaproponowanie przez  Oferenta 
wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez 
Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, 
eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub 
nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę 
produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. Oferent można przyjąć metody, 
materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach 
technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających 
metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w ogłoszeniu. Przy czym 
wszystkie przyjęte przez Oferenta metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. muszą łącznie 
zapewnić uruchomienie infrastruktury badawczej zgodnie z parametrami procesu wymaganymi przez 
Zamawiającego. 

4.5.3. Podział zamówienia na części  

4.5.3.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferent może złożyć jedną ofertę 
obejmującą cały przedmiot zamówienia.  

4.5.4. Zamówienia wariantowe  

4.5.4.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.  

4.5.5. Terminy realizacji zamówienia:  

4.5.5.1. Zakończenie robót budowlanych, dostawa i uruchomienie infrastruktury, czyli realizacja 
pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, w terminie nie później niż do dnia 31.10.2023 roku. 
Zamawiający zastrzega, iż zakończenie robót budowlanych oznacza uzyskanie bezwarunkowego 
pozwolenia na użytkowanie.  

4.5.6. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego 

4.5.6.1. Oferenci są uprawnieni do wnioskowania o udzielenie wyjaśnień co do treści Zapytania 
ofertowego. Pytania należy przesyłać na adres mailowy: zamowienia@ipt-fiber.pl . Jeżeli wniosek 
o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął później niż na 14 dni przed upływem terminu 
składania ofert, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  
 
4.5.6.2. W korespondencji dotyczącej prowadzonego postępowania należy wykazać znak sprawy – 
numer Zapytania ofertowego nadany przez Zamawiającego. 
 

4.5.7. Zamawiający może wszcząć postępowania wyjaśniające odnośnie rażąco niskiej ceny, jeśli cena lub 
koszt lub ich istotne części składowe wydają mu się rażąco niskie oraz budzą jego wątpliwości co do 
możliwości wykonania i/lub należytego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 
określonymi w dokumentach Zapytania ofertowego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 
Zamawiający żąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub 
kosztu, lub ich istotnych części składowych. 

4.5.8. Rażąco niska cena występuje w przypadku gdy całkowita wartość netto oferty złożonej w terminie 
jest niższa o co najmniej 30% od całkowitej wartości netto najwyższej złożonej w terminie oferty lub 
całkowita wartość netto oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od przeprowadzonego 
szacowania. 



 
4.5.9. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Oferencie. 

4.5.10 Odrzuceniu jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta Oferenta, który nie udzielił 
wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają 
podanej w ofercie ceny lub kosztu 

 
 

5. INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH DODATKOWYCH 
 

5.1. Zamawiający oświadcza, iż działając z należytą starannością, nie jest w stanie przewidzieć wszystkich oko-
liczności, które mogą mieć wpływ na ostateczny zakres prac budowlanych lub dostaw. Infrastruktura badawcza 
ma charakter innowacyjny.  Z uwagi na cel nadrzędny, jakim jest skuteczne uruchomienie infrastruktury, zgod-
nie z założoną wydajnością procesową, Zamawiający dopuszcza sytuację, w której konieczne będzie zwiększe-
nie, zmniejszenie lub modyfikacja zakresu prac, jeśli tylko podyktowane to będzie koniecznością wynikającą z 
osiągnięcia kluczowych parametrów procesu. 
 
5.2. Zamawiający, z uwagi na innowacyjny charakter projektu, którego celem jest pozyskanie nowej wiedzy, w 
oparciu o innowacyjną infrastrukturę, przewiduje i zastrzega sobie prawo udzielenia, w okresie 3 lat od udzie-
lenia zamówienia podstawowego, wybranemu w toku niniejszego postępowania Wykonawcy, zamówień pole-
gających na powtórzeniu podobnych dostaw i usług. 
 
5.3. Wartość zamówienia dodatkowego nie może przekraczać 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie 
w umowie. 
 
5.4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień na dostawy dodatkowe, polegających na czę-
ściowej wymianie dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększeniu bieżących dostaw lub rozbudowie 
istniejących instalacji na zasadach określonych w Wytycznych. 

 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

6.1. Informacje ogólne 

6.1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają określone przez 
Zamawiającego w niniejszym rozdziale warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
dotyczące:  

6.1.1.1. kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

6.1.1.2. sytuacji ekonomicznej i finansowej,  

6.1.1.3. zdolności technicznej lub zawodowej 

6.1.1.4. zasobów ludzkich. 

6.2. Oferent jest zobligowany do złożenia oświadczenia w ww. zakresie na wzorze określonym w Załączniku 
nr 2 do niniejszego postępowania.  

6.3. Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

Lp.  Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków  

6.3.1 Wiedza i doświadczenie 
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który wykaże że w okresie 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 



 
okresie, wykonał należycie min. 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub 
rozbudowie budynku o wartości robót min. 10 000 000,00 zł brutto każda z robót. 
 
Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie wykaz robót potwierdzający spełnianie kryteriów- 
sporządzony zgodnie z wzorem z Załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego. 
Zamawiający może żądać przedłożenia referencji potwierdzających należyte wykonanie robót 
budowlanych (lub w przypadku ich braku innych dokumentów potwierdzających należyte 
wykonanie robót budowlanych). 
 

6.3.2 Wiedza i doświadczenie 
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent który wykonał należycie min. 2 dostawy 
obejmujące infrastrukturę do wytwarzania światłowodów mikrostrukturalnych. 
Poniżej Zamawiający wskazuje elementy infrastruktury wytwarzania światłowodów 
mikrostrukturalnych. Dla spełnienia warunku wystarczy wykazanie doświadczenia w 2 
dostawach któregokolwiek z elementów z infrastruktury spośród wskazanych poniżej: 

a) Infrastruktura do wytwarzania preform światłowodów w technologii wewnętrznego 
osadzania lub   

b) Infrastruktura do wielostopniowej obróbki temperaturowej preform szklanych lub  
c) Infrastruktura do jednoczesnego wieloprocesowego uzdatniania i neutralizacji 

gazów poprocesowych w technologii światłowodów lub 
d) Infrastruktura do charakteryzacji mechanicznej i kontroli jakości wytwarzanych 

światłowodów lub 
e) Infrastruktura do precyzyjnej, wielostopniowej obróbki mechanicznej preform 

światłowodów specjalnych lub 
f) Infrastruktura do wyciągania kapilar, prętów lub 
g) Infrastruktura do wyciągania specjalnych włókien światłowodowych lub 
h) Infrastruktura do automatycznego nanoszenia wielowarstwowych ochronnych 

powłok metalicznych i niemetalicznych na powierzchni światłowodów lub 
i) Infrastruktura do charakteryzacji kapilar, prętów i specjalnych włókien 

światłowodowych lub 
j) Infrastruktura do prowadzenia syntez substancji do modyfikacji kapilar, pręcików i 

specjalnych włókien światłowodowych 
 

Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie wykaz dostaw potwierdzający spełnianie kryteriów- 
sporządzony zgodnie z wzorem z Załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego. 

Zamawiający może żądać przedłożenia referencji potwierdzających należyte wykonanie 
dostawy (lub w przypadku ich braku inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie 
dostawy). W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych 
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. 

6.3.3 Osoby zdolne do wykonania zamówienia  
 
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który  dysponuje lub będzie 
dysponował co najmniej następującymi osobami: 

 

a) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograni-
czeń do pełnienia funkcji kierownika budowy, 



 
b) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do 
pełnienia funkcji kierownika robót, 

c) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do pełnienia funkcji 
kierownika robót, 

d) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej 
do pełnienia funkcji kierownika robót, 

e) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych do pełnienia funkcji kierownika  . 

 
Każda z ww. osób musi posiadać ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budowie w zakresie projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń – wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1186 ze zm.) lub równoważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do 
projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 
12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe 
zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 
 

Zamawiający dopuszcza łączenie poszczególnych funkcji przez jedną osobę pod warunkiem 
spełniania przez tę osobę warunków w zakresie posiadanych uprawnień i kwalifikacji dla tych 
funkcji, do których pełnienia zostanie wskazana. 

Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie wykaz osób potwierdzający spełnianie kryterium- 
sporządzony zgodnie z wzorem z Załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego. 

6.3.4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia  
 
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który dysponuje lub będzie dysponował  co 
najmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie w projektowaniu lub wykonaniu lub nadzorze 
nad eksploatacją pomieszczeń o podwyższonej czystości (norma ISO 7 lub równoważna). 
Osoba ta wykonała należycie min. 2 usługi: projektowania lub wykonania lub nadzoru nad 
eksploatacją pomieszczeń o podwyższonej czystości (norma ISO 7 lub równoważna).  
 

Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przestawienie wykazu osób potwierdzające 
spełnianie kryterium- wykaz sporządzony zgodnie z wzorem z Załącznika nr 3 do Zapytania 
ofertowego. Zamawiający może żądać przedłożenia przez Wykonawcę  umowy z podmiotem 
udostępniającymi zasoby przy składaniu oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie. 

6.3.5 Osoby zdolne do wykonania zamówienia  
 
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który dysponuje lub będzie dysponował co 
najmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie z dziedziny wytwarzania światłowodów w 
technologii stack and draw, która spełnia następujące wymagania: 

a) posiada wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk ścisłych lub przyrodniczych oraz 



 
b) posiada doświadczenie w realizacji min. 1 usługi w zakresie zainstalowania wraz z 

uruchomieniem infrastruktury w zakresie technologii światłowodowej opisanej przez 
Zamawiającego w punkcie 6.3.2 niniejszego postępowania oraz 

c) posiada doświadczenie w realizacji min. 1 usługi dotyczącą obsługi lub eksploatacji lub 
modernizacji infrastruktury w zakresie technologii światłowodowej wskazanej przez 
Zamawiającego w punkcie 6.3.2 niniejszego postępowania. 

 

Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedstawienie wykazu osób potwierdzające 
spełnianie kryterium- wykaz sporządzony zgodnie z wzorem z Załącznika nr 3  do Zapytania 
ofertowego. Zamawiający wymaga przedłożenia przez Wykonawcę  umowy z podmiotem 
udostępniającymi zasoby przy składaniu oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie. 

6.3.6 Sytuacja ekonomiczna i finansowa  
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który spełnia warunek, dotyczący sytuacji 
ekonomicznej i finansowej tj.:  
 

a) Oferent posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 5 000 000,00 
zł (słownie: pięć milionów złotych 0/00 zł). 
 
Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedstawienie wykazu potwierdzającego 
spełnianie kryterium- wykaz sporządzony zgodnie z wzorem z Załącznika nr 3  do 
Zapytania ofertowego wraz z informacją z banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 
miesiące przed jej złożeniem. 
 

b) Oferent przedstawi opłaconą polisę OC, a w przypadku jej braku inny dokument 
potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na sumę 
gwarancyjną nie mniejszą niż 15 000 000,00 zł na terenie Polski 
 
Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedstawienie wykazu potwierdzającego 
spełnianie kryterium- wykaz sporządzony zgodnie z wzorem z Załącznika nr 3  do 
Zapytania ofertowego wraz z  kopia polisy lub innego dokumenty potwierdzającego 
posiadanie polisy na wskazaną kwotę gwarancyjną. 
 

 
 

6.4. Dodatkowe informacje: 

6.4.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z podmiotami wskazanymi w wykazach, 
na rzecz których świadczone były roboty budowlane/usługi/dostawy, w celu weryfikacji spełniania 
warunku udziału w postępowaniu, w szczególności w zakresie należytego wykonania wskazanych robót 
budowlanych/usług/dostaw. 

6.4.2. Oferent  może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów 
udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
Oferenci mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te będą 
zaangażowane do realizacji zakresu robót  budowlanych lub usługi, do realizacji których te zdolności były 
wymagane. Oferent  zobowiązany jest do zawarcia z tymi podmiotami umowy związanej z realizacją 
zamówienia w tym zakresie. W przypadku kryterium 6.3.2 niniejszego zapytania Zamawiający wymaga  
przedłożenia przez Oferentów  umowy z podmiotami udostępniającymi zasoby przy składaniu oferty w 
odpowiedzi na niniejsze zapytanie. 
 



 
6.4.3. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zmówienia (konsorcja). Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 
 
6.4.4 Oferenci wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider 
konsorcjum). Pełnomocnictwo składa się z ofertą, pod rygorem nieważności oferty. 

 

7. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

7.1. Każdy z Wykonawców Oferentów ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty 
potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 

7.1.1. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów (Załącznik nr 2) 
7.1.2. Wykaz szczegółowy do oświadczenia o spełnianiu kryteriów (Załącznik nr 3) 
7.1.3. Oryginały lub kopie poświadczone za zgodność - referencje, faktury, umowy potwierdzające 
posiadanie zasobów lub doświadczenia- jeśli wymóg przedstawienia tej dokumentacji wynika z zapisów 
Załącznika  nr 3 Wykaz szczegółowy do oświadczenia o spełnianiu kryteriów  
7.1.4. W przypadku korzystania z podmiotów udostępniających zasoby- kopie umów lub umów 
warunkowych potwierdzających nawiązanie współpracy zgodnej z przedmiotem zamówienia. 

 

8. ODRZUCENIE OFERTY, WYKLUCZENIE OFERENTA 

8.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się podmiot, który nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z 
Zamawiającym.  
8.2. 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 przeprowadzeniem procedury wyboru oferenta a oferentem, 
polegające w szczególności na: 

8.2.2. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
8.2.3. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub 
nie został określony przez IZ PO, 
8.2.4. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
8.2.5. 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. 

 
 8.3. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Oferent złoży stosowne oświadczenie, 

stanowiące Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. 
 
 8.4. Zamawiający odrzuci ofertę złożona przez Oferenta, w następujących sytuacjach: 

8.4.1. oferta została złożona po terminie składania ofert, 
8.4.2. złożona oferta zagraża istotnym interesom Zamawiającego z uwagi na mogący wystąpić konflikt 
interesów w sytuacji gdy oferta została złożona przez firmę byłego pracownika Zamawiającego 
współpracującego, którego obecna firma jest dostawcą dla firm będących konkurencją dla działalności 
Zamawiającego, 
8.4.3. została złożona oferta, co do której Zamawiający ma uzasadnione powody przypuszczać, że naruszy 
ona innowacyjny charakter działalności firmy Zamawiającego, a jej wybór będzie stanowił szkodę dla 
działalności Zmawiającego, w szczególności jeśli oferta została złożona przez firmę chcącą pozyskać know 



 
how, poznać procedury, pozyskać wiedzę na temat segmentów działalności firmy objętych tajemnicą 
przedsiębiorstwa, tj. prowadzenia procesu badawczego, wykorzystywanych w procesie badawczych 
materiałów, zapisów dokumentów składanych w urzędach patentowych i innych nie wymienionych tutaj, 
a mających istotny wpływ i zagrażających ekonomicznej stabilności Zamawiającego 
8.4.4. treść oferty jest niezgodna z treścią niniejszego Zapytania ofertowego pod względem 
merytorycznym, a niezgodność ma charakter istotny 
8.4.5. oferta została złożona przez Wykonawcę: 

8.4.5.1.  podlegającemu wykluczeniu z postępowania, lub 
8.4.5.2. niespełniającemu warunków udziału w postępowaniu, lub 
8.4.5.3. który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, 
spełnieniu  warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie wskazanym przez 
 Zamawiającego 

8.4.6. oferta jest niezgodna z przepisami prawa i/lub nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 
8.4.7. jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, 
8.4.8. oferta nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz 
organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji określonych 
przez Zamawiającego, 
8.4.9. oferta została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
8.4.10. Oferent  pomimo wezwania we wskazanym terminie nie złożył: 

8.4.10.1. poprawnych dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu (jeśli zostały 
 wyznaczone), 
8.4.10.2. wymaganych pełnomocnictw lub złożył wadliwe pełnomocnictwa, 
8.4.10.3. pomimo wezwania z wyznaczeniem terminu wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, 

8.4.11. Oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić jako oczywiste omyłki; przez 
oczywistą omyłkę Zamawiający rozumie np. rozbieżności wynikające z zaokrąglenia miejsc po przecinku, 
8.4.12. gdy Oferent nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi 
dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
8.4.13. Oferent nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, 
8.4.14. Oferent nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą, 
8.4.15. Przyjęcie oferty naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, 
a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób, 
8.4.16. gdy Oferent w okresie ostatniego roku od daty składania ofert: 
 - uchylił się od podpisania umowy z Zamawiającym z przyczyn leżących po jego stronie, 
 - nie wykonał albo nienależycie wykonał wcześniej zawartą umowę z Zamawiającym, co doprowadziło 
do odstąpienia od dalszej jej realizacji. 

 
8.5. Jeśli Zamawiający stwierdzi, że osoby stanowiące potencjał Wykonawcy lub potencjał podmiotów trzecich 
udostępniających zasoby stanowią zagrożenie dla interesu Zamawiającego, jest to podstawą do wykluczenia 
oferty. Za stanowiące zagrożenie dla interesów Zamawiającego może być traktowane zatrudnienie, świadczenie 
usług lub inne zaangażowanie bez względu na formę, w podmiotach, które pozostają w sporach z jakąkolwiek 
spółką z grupy kapitałowej, do której należy Zamawiający lub zatrudnienie, świadczenie usług lub inne 
zaangażowanie, bez względu na formę w podmiotach konkurencyjnych wobec Zamawiającego. Przy ustalaniu 
zagrożenia dla Zamawiającego nie ma znaczenia okres, jaki upłynął od ustania zatrudnienia lub zaangażowania 
w ww. podmiotach. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania złożenia oświadczeń w ww. zakresie.  
 
8.6. Z postępowania wyklucza się ponadto: 

8.6.1 oferenta wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę osób i podmiotów, wobec 
których są zastosowano środek w postaci wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 



 
publicznego w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w 
dniu 24 lutego 2022 r., prowadzoną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwana dalej 
„Listą” 
8.6.2 oferenta, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach 
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na Listę, 
8.6.3 oferenta, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na Listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 
2022 r., o ile został wpisany na Listę, 

 
8.7. Wykonawca nie może wykonywać zamówienia z udziałem: 

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; 
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w 
ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub 
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem 
podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub 
podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w 
przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. 

 
8.8. Jeżeli Zamawiający poweźmie informację, że Wykonawca realizuje zamówienie z którymkolwiek z wyżej 
wymienionych podmiotów, ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od uzyskania takiej infor-
macji. Odstąpienie od umowy na podstawie tej okoliczności następuje z przyczyn leżących po stronie Wyko-
nawcy, a Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 20% wartości wynagrodzenia 
brutto. 
 
8.9.Zamawiający ma prawo na każdym etapie realizacji zamówienia wezwać Wykonawcę aby w ciągu 3 dni od 
wezwania przedstawił wykaz osób i podmiotów, przy udziale których realizuje zamówienie ze wskazaniem 
obywatelstwa lub pochodzenia tych osób i podmiotów, a także szczegółowego zakresu i wartości zamówienia, 
którą powierzył im do realizacji. Odmowa udzielenia takiej informacji skutkuje prawem Zamawiającego do 
odstąpienia od umowy z Wykonawcą w terminie 14 dni od upływu terminu na udzielenie informacji. Odstąpie-
nie od umowy na podstawie tej okoliczności następuje z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a Zama-
wiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto. 

 
9. WADIUM 

 
9.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 150 000,00 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) zł 
przed upływem terminu składania ofert określonym w niniejszym Zapytaniu ofertowym. 
9.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 

9.2.1. pieniądzu; 
9.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
9.2.3 gwarancjach bankowych; 
9.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

9.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy prowadzony w Banku mBank S.A. 
nr PL 77 1140 1010 0000 4127 1200 1004, z dopiskiem „Wadium CBR Lubartów”. 
9.4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek 
bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert. 

9.5. Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium (kopia przelewu). 



 
9.6. W przypadku składania przez Oferenta  wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bez-
warunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać nastę-
pujące elementy:  

9.6.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwa-
ranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wska-
zanie ich siedzib,  
9.6.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem),  
9.6.3. kwotę gwarancji (poręczenia), termin ważności gwarancji (poręczenia),  
9.6.4. zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji (poręczenia) w ciągu 14 dni na pierwsze 
pisemne żądanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie, iż:  

9.6.4.1. Oferent, którego ofertę wybrano:- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych 
w ofercie, lub – nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia 
żądano, lub – zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
lub  
9.6.4.2. Oferent w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświad-
czeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku 
podstaw do wykluczenia, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie oczywistej omyłki, 
co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniej-
szej.  

 
9.7. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski i dotyczy to wadium składa-
nego w każdej z możliwych form.  
9.8. Zamawiający będzie uważał za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu tylko wówczas, gdy bank pro-
wadzący rachunek potwierdzi, że otrzymał przelew przed upływem terminu składania ofert.  
9.9. Zasady zwrotu wadium: 

9.9.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzyst-
niejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem, że Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Oferent 
w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, oświad-
czeń, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, co spowodowało brak możliwości 
wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.  
9.9.2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert.  
9.9.3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, 
jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Oferent 
wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.  
9.9.4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana:  

9.9.4.1. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;  
9.9.4.2. nie wniósł pozostałej części wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  
9.9.4.3. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

9.8. W przypadku Wykonawcy, którego oferta została wybrana wadium może zostać zaliczone się na poczet 
zabezpieczenia należytego wykonania. Pozostałym wykonawcom wadium zostanie zwrócone do 14-stu dni po 
ogłoszeniu wyboru oferty. 

 
 
 
 



 
10. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

 
10.1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2022 r. do godziny 12:00. Decydujące 
znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a 
nie data jej wysłania (np. data stempla pocztowego, zlecenia dostarczenia pocztą kurierską). 
 
10.2. Ofertę można złożyć:  

10.2.1. w siedzibie Zamawiającego, tj. IPT Fiber sp. z o.o. Konopnica 133, 21-030 Konopnica  
w godzinach 8:00 – 16:00, decyduje data wpływu do Zamawiającego, otrzymania przesyłki pocztowej, 
ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie opisanej: „Oferta do zapytania ofertowego nr 2022/05/17/01”; 
lub 
10.2.2. poprzez bazę konkurencyjności  
 

10.3. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. 
 

11. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ INFORMACJE NA TEMAT WAG PUNKTOWYCH LUB PROCEN-

TOWYCH PRZYPISYWANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT 

 

11.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich 
znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach: 
 

L.p.  Kryterium  Maksymalna liczba pkt. 
(waga)  

1.  Cena oferty brutto 60  
2.  Okres gwarancji udzielanej na dostarczaną infrastrukturę 

badawczą 
5 

3.  Termin płatności  10 
4.  Posiadanie stopnia naukowego  10 
5.  Doświadczenie projektanta- pomieszczenia o 

podwyższonej klasie czystości 
10  

6. Propozycje rozwiązań korzystnie oddziaływujących na 
środowisko podczas wykonawstwa inwestycji  

5 

 

11.1.1. Cena oferty brutto 
11.1.1.1. W ramach kryterium „Cena oferty brutto” Zamawiający oceni cenę brutto oferty. Oferent może 
otrzymać do 60 pkt., wg poniższego wzoru: 

 

Cena brutto oferty z najniższą ceną 

Cena oferty  = ------------------------------------------------------------------- x 60 pkt  

    Cena brutto oferty badanej 

 
 
 
11.1.2.  Okres gwarancji 

11.1.2.1.  W ramach kryterium „Okres gwarancji udzielanej na dostarczaną infrastrukturę badawczą” Oferent 

może otrzymać do 5 pkt. Okres gwarancji podstawowej, wymaganej przez Zamawiającego, to 12 miesięcy. 



 
Zamawiający przyzna punkty za dodatkowy okres gwarancji, nie większy jednak niż 5 lat. Punkty zostaną 

przyznane wg poniższej formuły: 

11.1.2.1.1. okres gwarancji wynosi co najmniej 1 rok – 1 pkt. 
11.1.2.1.2. okres gwarancji wynosi co najmniej 2 lata – 2 pkt. 
11.1.2.1.3. okres gwarancji wynosi co najmniej 3 lata – 3 pkt. 
11.1.2.1.4. okres gwarancji wynosi co najmniej 4 lata – 4 pkt. 
11.1.2.1.5. okres gwarancji wynosi co najmniej 5 lata – 5 pkt. 

 

11.1.2.2. Jeżeli Oferent nie wskaże w formularzu ofertowym wartości gwarancji Zamawiający uzna, że Oferent nie 

oferuje gwarancji i przyzna 0 pkt. w ramach tego kryterium. Jeżeli zaproponowany przez wykonawcę okres 

gwarancji będzie dłuższy niż 5 lat Oferent otrzyma 5 pkt. 

 

11.1. 3. Termin płatności 

11.1.3.1. W ramach kryterium „Termin płatności” Zamawiający oceni termin płatności za fakturę wystawioną 
przez Wykonawcę Zamawiającemu. Oferent może otrzymać do 10 pkt., wg poniższej formuły: 

 
11.1.3.1.1. Termin płatności wynosi 14 dni lub mniej – 0 pkt. 
11.1.3.1.2. Termin płatności wynosi min. 30 dni – 5 pkt. 
11.1.3.1.3. Termin płatności wynosi min. 45 dni – 10 pkt. 

11.1.3.2. Jeżeli Oferent nie wskaże w formularzu ofertowym terminu płatności Zamawiający uzna, że Oferent 
zaoferował 14-dniowy termin płatności i przyzna 0 pkt. w ramach tego kryterium. Jeżeli zaproponowany przez 
wykonawcę termin płatności będzie dłuższy niż 45 dni zamawiający przyzna 10 pkt. w ramach tego kryterium. 

 

11.1.4. Posiadanie stopnia naukowego 
11.1.4.1. W ramach kryterium „Posiadanie stopnia naukowego” Zamawiający oceni posiadanie przez wskazaną 
w wykazie osób: osobę posiadającą doświadczenie z dziedziny wytwarzania światłowodów w technologii stack 
and draw, stopnia naukowego, co najmniej doktor nauk ścisłych lub przyrodniczych. Zamawiający przyzna punkty 
wg poniższej formuły: 

 
11.1.4.1.1. osoba posiadająca doświadczenie z dziedziny wytwarzania światłowodów w technologii stack 
and draw nie posiada stopnia naukowego co najmniej doktor nauk ścisłych lub przyrodniczych – 0 pkt. 

11.1.4.1.2. osoba posiadająca doświadczenie z dziedziny wytwarzania światłowodów w technologii stack 
and draw posiada stopień naukowy co najmniej doktor nauk ścisłych lub przyrodniczych – 10 pkt 

11.1.4.2. Jeżeli Oferent nie wskaże w formularzu ofertowym, że osoba posiadająca doświadczenie z dziedziny 
wytwarzania światłowodów w technologii stack and draw posiada stopień naukowy co najmniej doktor nauk 
ścisłych lub przyrodniczych otrzyma 0 pkt. w ramach tego kryterium. Jeżeli Oferent wykaże w wykazie osób więcej 
niż 1 osobę posiadającą doświadczenie z dziedziny wytwarzania światłowodów w technologii stack and draw, a 
jednocześnie każda z tych osób będzie posiadała stopień naukowy co najmniej doktor nauk ścisłych lub 
przyrodniczych Zamawiający przyzna Wykonawcy maksymalnie 10 pkt. 

 

11.1.5. Doświadczenie w zakresie pomieszczeń o podwyższonej klasie czystości 

11.1.5.1.W ramach kryterium dotyczącego pomieszczeń o podwyższonej klasie czystości Zamawiający oceni 
posiadane przez wskazaną w wykazie osobę doświadczenie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla 



 
inwestycji w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy budynku o podwyższonej klasie czystości. 
Zamawiający przyzna punkty wg poniższej formuły: 

 

11.1.5.1.1. projektant nie posiada doświadczenia opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji w 
zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy budynku o podwyższonej klasie czystości – 0 pkt.  

11.1.5.1.2. projektant posiada doświadczenie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla 
inwestycji w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy budynku o podwyższonej klasie czystości – 10 
pkt. 

11.1.5.2. Jeżeli Oferent nie wskaże w formularzu ofertowym, że projektant posiada doświadczenie w zakresie 
opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy budynku o 
podwyższonej klasie czystości otrzyma 0 pkt. w ramach tego kryterium. Jeżeli Oferent wskaże, że projektant  
posiada doświadczenie w zakresie opracowania więcej niż 1 szt. dokumentacji projektowej dla inwestycji w 
zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy budynku o podwyższonej klasie czystości Zamawiający przyzna 10 
pkt. Jeżeli Oferent wykaże więcej niż 1 osobę projektant posiada doświadczenie w zakresie opracowania 
dokumentacji projektowej dla inwestycji w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy budynku 
o podwyższonej klasie czystości przyzna Wykonawcy maksymalnie 10 pkt. 

 
 

11.1.6. Przedstawienie propozycji rozwiązań korzystnie oddziaływujących na środowisko podczas 
realizacji przedmiotu zamówienia 

11.1.6.1.W kryterium „Propozycje rozwiązań korzystnie oddziaływujących na środowisko podczas wykonawstwa 
inwestycji (RP)” oferta może uzyskać maksymalnie 5 pkt. Punkty w kryterium będą przyznawane w następujący 
sposób: 1 punkt za każde zaproponowane rozwiązanie proekologiczne, ale nie więcej niż 5 punktów.  
 
11.1.6.2.. Za rozwiązania korzystnie oddziaływujące na środowisko podczas wykonawstwa inwestycji uznane 
będzie rozwiązanie mające wpływ na zmniejszenie negatywnego oddziaływania zamówienia na środowisko, przy 
czym nie może mieć negatywnego wpływu na jakość realizacji zamówienia. Zaproponowane rozwiązania będą 
mogły być zastosowane podczas realizacji zamówienia. 
 
11.1.6.3. Przedstawienie w ofercie rozwiązań korzystnie oddziaływujących na środowisko podczas wykonawstwa 
inwestycji jest równoznaczne z deklaracją Wykonawcy, że jest w stanie zrealizować wszystkie zaproponowane 
proekologiczne rozwiązania podczas realizacji zamówienia.  

11.2. W każdym z kryteriów ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a 
zaokrąglenia dokonywane będą matematycznie.  

11.3. Punkty otrzymane przez daną ofertę w każdym z kryteriów zostaną do siebie dodane. Sumaryczny 
wynik stanowić będzie liczbę punktów, jaką otrzyma dana oferta w niniejszym postępowaniu.  

11.4. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.  

11.5. W przypadku, kiedy dwóch oferentów uzyska taką samą liczbę punktów Zamawiający może wezwać 
Oferentów do złożenia ofert dodatkowych. 

 

 

 

 
 



 
12. ISTOTNE ZAPISY UMOWNE, ZMIANY UMOWY 

 

12.1. Umowa zostanie zawarta zgodnie z brzmieniem istotnych postanowień umowy, stanowiących Załącznik  
nr 5 do Zapytania Ofertowego  

12.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian treści umowy oprócz zmiany oczywistych omyłek pisarskich 
oraz błędów edytorskich w następujących okolicznościach:  

12.2.1. wprowadzenia przez Zamawiającego zmian do dokumentacji projektowej, których potrzeby 
wprowadzenia nie dało się przewidzieć;  
12.2.2. konieczność wprowadzenia przez Zamawiającego zmian do zakresu usług, dostaw i robót 
budowlanych niezbędnych do prawidłowego wykonania pełnego  przedmiotu umowy; 
12.2.3. konieczność zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, 
technologicznych lub materiałowych;  
12.2.4. zmian wynikających z odmiennego niż to przewidziano w dokumentacji projektowej sposobu i 
technologii wykonywania przedmiotu umowy lub jego części, wprowadzonych ze względu na: 
niedostępność na rynku zaprojektowanych technologii w trakcie realizacji robót budowlanych, zmianę 
przepisów w tym zakresie lub możliwość uzyskania przez Zamawiającego w wyniku wprowadzania zmian 
lepszego efektu finalnego; 
12.2.5. w przypadku pojawienia się na rynku po podpisaniu umowy nowych rozwiązań technicznych lub 
technologicznych pozwalających na zmniejszenie czasu realizacji zamówienia lub uzyskanie 
korzystniejszych parametrów technicznych;  
12.2.6. w przypadku  zaniechania, wycofania lub ograniczenia produkcji określonych materiałów lub 
elementów wskazanych w ofercie;  
12.2.7. zaistnienia zagrożenia niewykonania lub wadliwego wykonania przedmiotu umowy, gdyby 
zastosowano rozwiązania techniczne lub technologiczne wskazane w ofercie; 
12.2.8. wszelkich zmian umowy, o ile koniczność ich wprowadzenia wyniknie ze zmiany obowiązujących 
przepisów prawa;  
12.2.9. wszelkich zmian umowy, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, 
mających charakter zmian nieistotnych, tj. takich o których wiedza na etapie postepowania o udzielnie 
zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie lub na wynik postępowania 

12.3  Istnieje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy zawartej w wyniku złożonej oferty, 
w następujących przypadkach: 
 

12.3.1. zmiany zostały przewidziane w zapytaniu ofertowym w postaci jednoznacznych postanowień 
umownych, które określają ich zakres i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian,  

 
12.3.2. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego 
wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie 
następujące warunki 

12.3.2.1. zmiana wykonawcy nie będzie mogła zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 
technicznych; 
12.3.2.2.zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 
kosztów Zamawiającego; 
12.3.2.3.wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie. 

 
12.3.3. wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 

12.3.3.1 na podstawie postanowień umownych, o których mowa w punkcie 12.3.1,  



 
12.3.3.2. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki 
udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za 
sobą innych istotnych zmian umowy,  

12.3.3.3. w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 
podwykonawców; w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiający może zawrzeć umowę z 
nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem 
dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac,  

12.3.4.zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi 
unijne w rozumieniu art. 3 Pzp i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na 
roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 

12.4 Zamawiający ma prawo do zmiany istotnych warunków Umowy, jeśli wystąpi co najmniej jedna z 
następujących sytuacji:  

 
12.4.1. Nastąpi zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 lub innych obowiązujących Wytycznych, obowiązująca dla 
zawartych umów i wymagająca zmiany Umowy zawartej z Wykonawcą.  
12.4.2. Nastąpi zmiana w interpretacjach Wytycznych.  
12.4.3. Nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca koniecznością 
wprowadzenia zmian do zawartej Umowy.  
12.4.4. Wynikną rozbieżności i niejasności w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny 
sposób niż poprzez zmianę postanowień Umowy, a zmiana postanowień Umowy spowoduje 
jednoznaczną interpretację postanowień Umowy przez obie jej strony i nie doprowadzą one do 
zmiany charakteru Umowy  
12.4.5.Nastąpi konieczność likwidacji oczywistych pomyłek pisarskich i rachunkowych w treści 
Umowy.  
12.4.6.Nastąpią okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł 
przewidzieć a zmiana postanowień w Umowie nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy.  
12.4.7.Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy z powodów niezależnych od 
Wykonawcy nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie.  
12.4.8.Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy konieczność zmiany wynikać 
będzie z przebiegu prac B+R w ramach projektu.  
12.4.9. Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia i proporcjonalnego zmniejszenia/zwiększenia 
wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku konieczności zmiany zakresu prac.  
 

12.5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wybranemu Wykonawca zaliczek na poczet wykonania 
zamówienia w wysokości nie wyższej niż 30 % zaoferowanej przez wybranego Wykonawcę całkowitej ceny 
ofertowej brutto za wykonanie zamówienia. 
12.6. Zamawiający informuje, iż zaliczki będą udzielane każdorazowo w wysokości nie większej niż 30% 
zaoferowanej przez wybranego Wykonawcę całkowitej ceny ofertowej brutto za wykonanie zamówienia i tylko 
po całkowitym rozliczeniu wypłaconej transzy zaliczki. 
12.7. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia wartości zaliczki, przy czym sumaryczna wartość 
zaliczkowania Umowy nie może przekroczyć 90% całkowitej ceny ofertowej brutto za wykonanie zamówienia. 
12.8. Warunkiem udzielenia zaliczki będzie złożenia przez wybranego Wykonawcę zabezpieczenia zwrotu 
zaliczki w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. 

 
 



 
13. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 

 
13.1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

14. INFORMACJE DODATKOWE 

 
 
14.1. Oferent  jest zobowiązany do posiadania i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 30 dni od dnia 
podpisania umowy ale nie później niż w dzień poprzedzający rozpoczęcie Robót budowlanych, polisy 
ubezpieczenia ryzyka budowlanego, dedykowanej do niniejszej inwestycji. o sumie gwarancyjnej nie mniejszej 
niż 15 000 000 pln. Oferent poniesie koszty polisy ubezpieczenia ryzyka budowlanego. Zamawiający nie 
przewiduje udziału w kosztach ubezpieczenia ryzyka budowlanego.  
 
14.2. Oferent  jest zobowiązany do posiadania i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 60 dni od dnia 
podpisania umowy ale nie później niż w dzień poprzedzający rozpoczęcie Robót budowlanych, zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy wystawionej na okres realizacji prac (do daty odbioru końcowego przedmiotu 
umowy), w wysokości 2,5 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.  
 

14.3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 
formach:  
14.3.1. pieniądzu;  
14.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 
tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  
14.3.3. gwarancjach bankowych;  
14.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;  

 
14.4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Oferent wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany 
przez Zamawiającego.  
 
14.5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Oferent może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium 
na poczet zabezpieczenia.  
 
14.6. Oferent  jest zobowiązany do posiadania i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 60 dni od dnia 
podpisania umowy ale nie później niż w dzień poprzedzający rozpoczęcie Robót budowlanych, gwarancji 
usuwania wad i usterek w okresie gwarancji jakości i rękojmi, w wysokości w wysokości 2,5 % całkowitego 
wynagrodzenia umownego brutto. 
 
14.7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, realizowane będą wyłącznie w  walucie polskiej  tj. 
PLN. 

14.8. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
Wykonawcy nie są uprawnieni do występowania do Zamawiającego z jakimikolwiek roszczeniami w związku 
z zapytaniem ofertowym i prowadzonym postępowaniem w ramach projektu, w tym z tytułu poniesionych kosz-
tów i szkód, w szczególności w przypadku unieważnienia postępowania przez Zamawiającego lub wyboru in-
nego Oferenta. 
 
14.9. Zamawiający wymaga przedstawienia najpóźniej w dniu podpisania umowy szczegółowego kosztorysu 
prac.  



 
 
 

15. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ: 

15.1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1) wraz z oświadczeniem o spełnianiu kryteriów udziału w 
postępowaniu (Załącznik nr 2) oraz Wykazem szczegółowym do oświadczenia o spełnianiu kryteriów 
(Załącznik nr 3).  

15.2. Jeśli z treści Wykazu szczegółowego do oświadczenia o spełnianiu kryteriów wynika konieczność 
załączenia dodatkowej dokumentacji (listy referencyjne, kopie faktur, inne)- należy dołączyć te dokumenty 

15.3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (Załącznik nr 4) 

15.4. Oświadczenie o akceptacji istotnych zapisów umownych (Załącznik nr 6) 

15.5. Klauzulę informacyjną (Załącznik nr 8) 

15.6. Potwierdzenie wniesienia wadium 

15.7. Pełnomocnictwo do reprezentacji konsorcjum (jeśli dotyczy) 

 

16. ZAŁĄCZNIKI:  

16.1. Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 

16.2. Załącznik nr 2- Oświadczenie o spełnieniu kryteriów 

16.3. Załącznik nr 3- Wykaz szczegółowy do oświadczenia o spełnianiu kryteriów  

16.4. Załącznik nr 4- Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 

16.5. Załącznik nr 5- Istotne postanowienia umowy 

16.6. Załącznik nr 6- Oświadczenie o akceptacji istotnych zapisów umownych 

16.7. Załącznik nr 7- Umowa NDA 

16.8. Załącznik nr 8- Klauzula informacyjna 

 

 


