ZAPYTANIE O CENĘ
nr 1/2019/POWR/03.05.00-00-ZO98/18-00/rozeznanie_jakość
I. Prowadzący rozeznanie rynku:
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków
NIP: 6762134096
REGON: 357129941
II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia będziezakup i dostawa:
1) Eyetrackera z oprogramowaniem (do badań użyteczności gier) 1 sztuka,
2) Neuro-zestawów słuchawkowych i naukowo kontekstowego EEG (+ Emotiv EPOC
160 filcowych czujników 2 op. ),
3) Translatorów automatycznych (5 sztuk),
w ramach projektu „Jakość i Innowacyjność - Zintegrowany Program Rozwoju
Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego” realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś III Szkolnictwo Wyższe dla
Gospodarki i Rozwoju; Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Kod CPV:
30200000-1
72500000-0
34700000-4
39230000-0
30213000-5
48000000-8

– Urządzenia komputerowe
usługi komputerowe pokrewne
- symulatory
– sprzęt związany z komputerami
- Komputery osobiste
- Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie polegało będzie na dostawie sprzętu opisanego w punktach:
1:Dostawie1 sztuki eyetrackera z oprogramowaniem (do badań użyteczności gier),
umożliwiającego:





Eyetracker(Próbkowanie min. 150Hz )
API otwarte pozwalające na tworzenie własnego oprogramowania, pobieranie danych
pomiarowych, własne ich opracowywanie
Oprogramowanie: licencja umożliwiająca prowadzenie badań, nieograniczona czasowo na co
najmniej jedno stanowisko komputerowe (Windows 10), Minimalne funkcjonalności
pozwalają na prowadzenie badań UX:
 ۔Mapy cieplne (Heat Map)
 ۔Mapy fiksacji (Gaze Fixation Path)
 ۔Zrzut ekranu (obrazu, wideo)/Internetowa agregacja danych wielu użytkowników
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 ۔Dynamiczne obszary zainteresowań
 ۔Możliwość exportu wyników i statystyk (csv)
 ۔Nagrywanie głosu i obrazu z wykorzystaniem kamery internetowej
system powinien mieć możliwość nagrywania również danych biometrycznych jak puls
i galwaniczna reakcja skórna.
system ma umożliwić obserwowanie eksperymentu z innych komputerów podłączonych do
sieci LAN
min 3 lata gwarancji i darmowych updatów systemu
Uchwyty pozwalające na:
 ۔niezależne ustawienia eyetrackera
 ۔przyczepienie do monitora
 ۔przyczepienie do laptopa

2:DostawieNeuro-zestawów słuchawkowych i naukowo kontekstowego EEG (+ Emotiv
EPOC 160 filcowych czujników 2 op. )
3: Dostawie5 sztuk translatorów o minimalnych wymaganiach:








Min 40 języków obsługiwanych
Min 3 języki dostępne offline
Rozpoznawanie mowy
Możliwość tłumaczenia pojedynczych słów
Możliwość tłumaczenia długich i skomplikowanych fraz
Wifi
Ekran min. 2”

czym Wykonawcy obowiązani będą podać osobno cenę na dostawęsprzętu
wyszczególnionego w punktach 1-3. W przypadku gdy jeden dostawca jest w stanie dostarczyć więcej
niż jeden rodzaj sprzętu proszony jest o podanie ceny w odniesieniu do wszystkich kategorii
zamawianego towaru, który będzie zainteresowany dostarczyć.
Przy

Dostawa, o których mowa powyżej polegało będzie na:


dostawie wskazanych w punktach 1-3 sprzętów objętych gwarancją jakości
producenta ;

1) gwarancja jakości obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji Sprzętu usterki i
wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją jego
użytkowania;
2) okres niesprawności poszczególnych elementów Sprzętu od dnia zgłoszenia
uszkodzenia (awarii) do dnia przywrócenia do pełnej funkcjonalności powoduje
przedłużenie, o ten okres, czasu trwania gwarancji poszczególnych elementów Sprzętu;
Cały sprzęt i oprogramowanie stanowiący przedmiot konkursu będą musiały zostać
dostarczone do Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, licząc od daty złożenia
zamówienia. Dla złożenia zamówienia wymagana jest forma pisemna, przy czym
spełnienie tych warunków zapewnia złożenie zamówienia droga mailową.
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IV. Dodatkowe Informacje dotyczące wykonania zamówienia
1. Wykonawcy, którzy dostarczą sprzęt opisany w pkt. II i III mają obowiązek
przedłożyć dokumenty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, będące w ich
posiadaniu, a także współpracować z Zamawiającym przy składaniu niezbędnych
wyjaśnień w związku z prowadzeniem weryfikacji prawidłowości realizacji projektu
przez upoważnione instytucje nadzorcze i kontrolne, również po zakończeniu
realizacji zadań wynikających z przedmiotowego zamówienia, w okresie związania
zamawiającego zasada trwałości projektu, tj. do 5 lat po zakończeniu realizacji
projektu.
2. Zamawiający oświadcza, iż wynagrodzenie za realizację zamówienia jest
współfinansowane ześrodków Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia
terminu realizacjizamówienia.
4. Zamawiający zastrzega możliwość niezrealizowania całości zamówienia, z powodu
zmian we wniosku o dofinansowanie projektu, zmian w przepisach prawa
powszechnie obowiązującego, zmian w wytycznych w zakresie realizacji projektów
wydawanych przez Instytucję Zarządzającą lub Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
5. W ramach składania wniosku o płatność oferty mogą zostać przekazane w celu
weryfikacji dowłaściwej instytucji publicznej, a także przedłożone do kontroli
właściwej instytucji w związku prowadzeniem weryfikacji prawidłowości realizacji
projektu.
6. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POWER
Zamawiający niemoże udzielić zamówienia osobom zatrudnionym jednocześnie
w instytucji uczestniczącej w realizacjiProgramu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój (tj. IZ PO lub instytucji, do której IZ PO delegowałazadania związane
z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi
konfliktinteresów lub podwójne finansowanie.
7. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POWER
Zamawiający nie może udzielić zamówienia osobom powiązanym z nim osobowo
lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązaniamiędzy beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań wimieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu
beneficjenta czynnościzwiązane z przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcą,polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie
wynikaz przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta,pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
lubpowinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwadrugiego stopniaw linii bocznej lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli,
e) innym powiązaniu, które może naruszać przejrzystość postępowania, uczciwą
konkurencję lub równe traktowanie wykonawców.
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V. Miejsce realizacji zamówienia
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków
VI. Termin realizacji zamówienia
5 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia.
VII. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną potencjał techniczny,
3) nie znajdują się w stanie upadłości lub likwidacji,
Niespełnienie w/w wymogów skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy.
Potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
 aktualny odpis z KRS lub odpis z ewidencji działalności gospodarczej osób
fizycznych,
 oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w pkt. 1 - 4 - wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 2.
 oświadczenie potwierdzające, że wykonawca nie znajduje się w stanie upadłości
lub likwidacji, - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2.
VIII. Informacje na temat zakresu wykluczenia:
1. Z udzielenia zamówienia wyklucza się wykonawców powiązanych osobowo
lubkapitałowo z Zamawiającym.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
międzyZamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Zamawiającegolub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przeprowadzeniemprocedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z
przepisówprawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w liniiprostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa
drugiego stopnia w liniibocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli,
e) innym powiązaniu, które może naruszać przejrzystość postępowania, uczciwą
konkurencjęlub równe traktowanie wykonawców.
3.
W celu zweryfikowania, czy nie zachodzą powiązania osobowe lub kapitałowe
Wykonawca jestzobowiązany do wypełnienia i popisania stosownego oświadczenia,
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stanowiącego załącznik 3 doformularza ofertowego. Oferty, które nie będą zawierać ww.
oświadczenia zostaną odrzucone.
4.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy jako
osoby prawne nie wykażą dokumentu, z którego wynika prawne umocowanie do
działania osób podpisujących ofertę.
IX. Wykaz dokumentów składanych przez wykonawcę
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od wykonawcy:
1) Załącznik 1 – Formularz oferty;
2) Załącznik 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków;
3) Załącznik 2 – oświadczenie potwierdzające, że wykonawca nie znajduje się w
stanie upadłości lub likwidacji
4) Załącznik 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
Wykonawcy z Zamawiającym;
5) Aktualny odpis z KRS lub odpis z ewidencji działalności gospodarczej osób
fizycznych.

Brak złożenia wyżej wymienionych załączników oraz dokumentów, a także brak podpisu
na wymaganych dokumentach i oświadczeniach skutkował będzie odrzuceniemoferty.
X. Sposób przygotowania oferty
Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:
1. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do
niniejszego zapytaniaofertowego.
2. Załączniki do zapytania ofertowego stanowią jego integralną część i nie mogą
zostać zmienione.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
4. Wykonawca, przystępując do udziału w postępowaniu, akceptuje tym samym treść
wszystkichzałączników.
5. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wskazane jest abyoferta była przygotowana w sposób uniemożliwiający jej
dekompletację.
6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
7. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
8. Każda ewentualna poprawka w ofercie powinna być parafowana przez osobę
upoważnioną do podpisaniaoferty. W przypadku osób prawnych do oferty powinien
zostać dołączony dokument stanowiący podstawę prawną do działania osoby
podpisującej ofertę, pod rygorem odrzucenia oferty.
9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
11. Za zamówienie Wykonawca zaoferuje ostateczną cenę wyrażoną wpolskich złotych
zarówno netto jak i brutto oraz rozbije ja na części składowe zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia, według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 1 do
zapytania ofertowego.
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12. Cena za poszczególne elementy składowe zamówienia oznacza cenę osobno netto
iosobno brutto.
13. Cena brutto musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy i opłaty związane z
realizacją zamówienia, a wszczególności podatek VAT, podatek dochodowy od
osób fizycznych oraz składki na ubezpieczeniespołeczne i zdrowotne, których
obowiązek regulowania wynika z aktualnie obowiązujących przepisówzarówno
przez składającego ofertę, jak i Zamawiającego (tj. wynagrodzenie brutto oraz
narzutyna wynagrodzenie ze strony Zamawiającego).
14. Wykonawca zobowiązany jest podać ceny z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
15. Wykonawca dołączy do oferty pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do
podpisania oferty, jeżeliuprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów
załączonych do oferty.
16. Wymaga się, aby oferta doręczona została w wersji papierowej w nieprzejrzystych
i zapieczętowanych opakowaniach, uniemożliwiających odczytanie jej zawartości
bez uszkodzeniaopakowań. Powinna być opatrzona dopiskiem:
„Eyetracker”
w ramach projektu „Jakość i Innowacyjność - Zintegrowany Program Rozwoju
Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego”.
17.

18.

19.
20.

Wykonawca ma prawo zastrzec poufność informacji stanowiących tajemnicę
jegoprzedsiębiorstwaw
rozumieniu
przepisów
o
zwalczaniu
nieuczciwej
konkurencji. Dokumenty stanowiące tajemnicęprzedsiębiorstwa Wykonawcy
należy oznaczyć w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia.Wskazane jest
wyodrębnienie
dokumentów
zawierających
zastrzeżone
informacje.
Brakzastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda na ujawnienie treści oferty w
całości.
Oferty można zostać złożona również w formie elektronicznej na adres mailowy
mwozniak@afm.edu.plliczy się data i godzina wpłynięcia ofertydo Zamawiającego.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną
komisyjniezniszczone. Oferta złożona w wersji elektronicznej powinna zawierć
skany wszystkich dokumentów (wraz z podpisami). Wykonawca, którego oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie obowiązany dostarczyć przedłożone
do konkursu dokumenty w oryginale.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu oświadcza, iż jest
administratorem danychosobowych zawartych w ofercie w rozumieniu
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) z dnia 27 kwietnia
2016r.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) oraz spełnia
warunki, o których mowa w art. 6 ust.1 w/wrozporządzenia. Wykonawca powierza
Zamawiającemu do przetwarzania dane osobowe dlapotrzeb niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, w szczególności wyboru oferty iogłoszenia
wyników oraz realizacji projektu.
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21.
22.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, liczony jest od dnia złożenia oferty.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

XI. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty
1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert pod względem ich formalnej zgodności
z treściąZapytania ofertowego.
2. Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
 jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania o cenę,
 zostanie złożona po terminie,
 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
 jest niekompletna zgodnie z punktem IX Zapytania ofertowego – Wykaz
dokumentów składanych przez Wykonawcę (np. brak załączników, brak podpisów
na załącznikach,brak kompletnych danych w załącznikach, wymaganych
dodatkowych dokumentów).
3. Koperta z ofertą na skutek nieoznaczenia jej w sposób wskazany w punkcie X.
zapytania –Sposób przygotowania oferty, zostanie otwarta przed datą otwarcia ofert
przez KomisjęZamawiającego powołaną do weryfikacji i oceny ofert.
4. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień
orazdokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
5. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje
kwotę wpisaną słownie.
6. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw
Zamawiającemu.
7. Żadne informacje dotyczące procesu oceny oraz wyboru ofert nie zostaną ujawnione
Wykonawcom lub innym osobom, niezaangażowanym w proces oceny i wyboru
oferty.Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczącychtreści złożonych ofert.
8. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocenawyjaśnień oraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta
zawiera informacjenieprawdziwe lub niemożliwe do udokumentowania.
9. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawcy, która uzyska największą
liczbępunktów.
10. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy wybrana jako najkorzystniejsza będzie
przewyższaćzaplanowany budżet, Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia
negocjacji z tymWykonawcą.
11. Gdy w przypadku sytuacji, o której mowa w pkt. 10 Zamawiający nie dojdzie do
porozumienia z Wykonawcą, którego oferta została wybranajako najkorzystniejsza,
Zamawiający przystąpi do negocjacji z Wykonawcą/ami z kolejnychmiejsc z listy
rankingowej.
XII. Kryteria oceny ofert ich waga oraz opis sposobu przyznawania punktacji:
Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
stwierdzeniem:
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„spełnia” lub „nie spełnia’, w oparciu o wymagane dokumenty i zawarte w nich
informacje.
Ocena ofert zostanie dokonana dla całości zamówienia w oparciu o następujące kryteria:
- cena: 100%
Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert zostanie obliczona wg wzoru:
Cmin
LP = Cmin./C.ofertowa------- x 100
Cbad
gdzie:
LP - liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę
Cmin. - najniższa cena spośród ofert ważnych
C.ofertowa - cena badanej oferty
/ - znak dzielenia
Cmin. i C.ofertowa ustala się na podstawie złożonych i nie odrzuconych ofert z
dokładnością do dwóch miejscpo przecinku. Pod uwagę bierze się całkowitą cenę za
wykonanie zamówienia.
Oferta może uzyskać
max. 100 pkt.
Cena podana przez Wykonawcę musi uwzględniać wszystkie zobowiązania i koszty
związanez wykonaniem przedmiotu zamówienia. Ewentualne zniżki i upusty muszą być
zawarte w cenie oferty.
Cena oferty oraz jej składowe (cena za poszczególne pozycje) muszą być podane w
złotych polskich,liczbowo, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów
obliczonąw podany wyżej sposób.Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać
najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcejofert uzyskały taką samą
punktację, wówczas Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożeniaw wyznaczonym
terminie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej odceny
złożonej w ofercie pierwotnej. Pozostałe warunki oferty nie mogą ulec zmianie.
XIII. Termin i sposób złożenia ofert
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, Budynek ____________
30-705 Kraków
Oferty można składać w formie papierowej do dnia ____________ 2019r.
(____________) do godz. _______, liczy się data i godzina wpłynięcia ofertydo
Zamawiającego. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną
komisyjniezniszczone.
Oferty można składać w formie elektronicznejdo dnia ____________ 2019 r. do godz.
_______, na adres mailowy mwozniak@afm.edu.plliczy się data i godzina wpłynięcia
ofertydo Zamawiającego. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane i
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zostaną komisyjniezniszczone. Oferta złożona w wersji elektronicznej powinna zawierć
skany wszystkich dokumentów (wraz z podpisami).
Otwarcie ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się w dniu ___________
2019 r. (__________) do godz. __________, w siedzibie Zamawiającegoul. Gustawa
Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków, Budynek B – pok. 104.
XIV. Sposób komunikowania się z zamawiającym
Osoba uprawniona do komunikowania się z oferentami: dr inż. Marta Woźniak-Zapór,
email:mwozniak@afm.edu.pl

XV. Przetwarzanie danych osobowych.
Administratorem Danych Osobowych,które zostaną przekazane wraz ze złożoną ofertą
(na podstawie Rozporządzenia 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, zwanym„RODO”) jest Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego z siedzibą przy ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków.
Inspektor Ochrony
Danych Osobowych jest do Państwa dyspozycji pod adresem:
iodo@afm.edu.pl (szczegółowy zakres obowiązku informacyjnego wynikający z RODO,
adekwatnie do podstaw i celu przetwarzanych tu danych osobowych, znajduje się na
stronie: www.ka.edu.pl/rodo).

Wykaz załączników do zapytania ofertowego:
1.
Załącznik 1 – Formularz oferty;
2.
Załącznik 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków;
3.
Załącznik 2 – oświadczenie potwierdzające, że wykonawca nie znajduje się w
stanie upadłości lub likwidacji
4.
Załącznik 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
Wykonawcy z Zamawiającym;
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