Gdańsk, dnia 19.09.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
w ramach
Projektu „Kierowcy zawodowcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014- 2020 w ramach Poddziałania 5.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020.
(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, nie stosuje
się ustawy do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro)

I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Ośrodek Szkolenia Kierowców POLDEK Dagmara Romanowicz z siedzibą w Gdańsku (80-460),
ul. Pilotów 3, NIP 5841962906, REGON 191087435 reprezentowany przez Panią
Dagmarę Romanowicz
II. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku
istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami uczestników projektu
przystępujących do kursów prawa jazdy kat. C, C+E i D oraz kursu kwalifikacji zawodowej
realizowanych w ramach Projektu „Kierowcy zawodowcy” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 w ramach Poddziałania 5.5 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
2. Szacunkowa ilość uczestników objętych badaniami lekarskimi wynosi maksymalnie 96 osób. Ilość
podanych osób może ulec zmianie ze względu na specyfikę projektu i potrzeby uczestników projektu.
Oznacza to, że zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia mniejszej ilości badań. Łączne
wynagrodzenie wykonawcy stanowiło będzie iloczyn zaoferowanej stawki za badanie 1 uczestnika
projektu i łącznej ilości osób skierowanych na badania.
3. Zakres przedmiotu zamówienia będzie obejmował:
3.1 przeprowadzenie badań wymaganych przepisami prawa, tj. zgodnie z wymaganiami określonymi
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób
ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców wraz z aktualnymi zmianami
oraz w Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2019r. poz. 341, 622 i 1287);
3.2 wydanie orzeczenia lekarskiego o zaistnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do
uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami lub podjęciu zawodu kierowcy (zgodnie z rodzajem
kursu, do którego ma przystąpić uczestnik);
3.3 badania lekarskie będą odbywać się będą w pomieszczeniach Wykonawcy;
3.4 dokumentowanie przeprowadzenia badań lekarskich i wydanie osobom badanym orzeczenia
lekarskie zgodnie z wzorami dokumentacji opublikowanymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia
do kierowania pojazdami i kierowców ;
3.5 prowadzenie wszelkiej dokumentacji wymaganej przez Zamawiającego

4. Przedmiot zamówienia wg kodów CPV: 85121000-3 Usługi medyczne
5. Z wybranym wykonawcą lub wybranymi wykonawcami w ramach zapytanie ofertowego zostanie
podpisana umowa/umowy.
6. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi liczba przepracowanych godzin przez osobę zaangażowaną do
świadczenia zlecenia w projekcie w ciągu 1 miesiąca nie może przekroczyć 276 godzin.
7. Okres realizacji projektu: 01.01.2020 – 30.06.2023
8. Wartość projektu: 1 991 214,00 zł
9. Zamawiający w budżecie projektu dysponuje kwotą maksymalnie 20.000zł, którą może przeznaczyć
na realizacje zamówienia.
10. Projekt realizowany jest w partnerstwie Pracodawcami Pomorza

III. Termin realizacji zamówienia

Od dnia zawarcia umowy do 30.06.2023

IV. Miejsce realizacji zamówienia

W pomieszczeniach Wykonawcy na terenie miasta Gdańska.

V. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania –w tym posiadają wpis do rejestru jednostek uprawnionych
do wykonywania badań lekarskich prowadzonego przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy zgodnie z
wymogami ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.
poz. 2213 z późn. zm.);
2.
dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia (posiadającymi niezbędne kwalifikacje do jego wykonania), tj. dysponują osobami, które:
- posiadają uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich (zgodnie z § 8 ust 1 Rozporządzenia
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 19 grudnia 1996r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich
pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich
wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy – Dz. U. z 1996r poz. 2067 z późn. zm.) oraz
− posiadają uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich oraz wydawania orzeczeń, o których mowa
w art. 75 ust. 1 pkt. 1-8 ustawy z dn. 05 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2019r. poz. 341, z
późn. zm.)
- są w stanie przeprowadzić badanie w maksymalnym terminie 21 dni od dnia zgłoszenia uczestnika
projektu do badania przez Zamawiającego
3.

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia;

4.
Z udziału w postępowaniu wykluczone są osoby powiązane z Zamawiającym. Za powiązanie
rozumiane będzie powiązanie kapitałowe i osobowe z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana według formuły „spełnia” / „nie spełnia” na
podstawie oświadczeń składanych przez Wykonawcę.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców niespełniających wymaganych warunków udziału.

VI. Oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełniania warunków oraz braku
podstaw do wykluczenia.
Celem potwierdzenia spełnienia warunków, przez Wykonawców, o których mowa w pkt. V, Zamawiający
wymaga następujących dokumentów:
1) Formularz ofertowy,
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków
3) Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań

VII. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty.

1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.
2) Oferta winna być sporządzona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej
treści.
3) Oferta powinna zawierać dokumenty wymienione w pkt. VI.
4) Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Oferenta muszą być podpisana
przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji Oferenta
określoną w rejestrze sądowym lub w innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej
Oferenta, albo przez pełnomocnika Oferenta,
5) Wszelkie skreślenia, poprawki, których dokonał Oferent w ofercie muszą być parafowane przez osobę
podpisującą ofertę.
6) Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7) W przypadku przesłania oferty w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera bądź złożenia
osobistego, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego.
8) Oferent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z nieprawidłowego
zaadresowania lub oznaczenia lub zamknięcia koperty.
9) Oferent może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany lub wycofanie złożonej
oferty są skuteczne wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.
10) Oferty złożone po terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci Oferentowi. Oferty, których treść
Oferent zmieni po upływie terminu składania ofert, Zamawiający odrzuci.

VIII. Miejsce i termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć do dnia 28.09.2022r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego).
Dostarczyć drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Zamawiającego:

Ośrodek Szkolenia Kierowców POLDEK Dagmara Romanowicz
ul. Pilotów 3, 80-460 Gdańsk

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

IX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty.

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oraz ich wagą:
Lp.

Nazwa kryterium Waga

% (pkt)

1.

Cena

80%
(80pkt)

2.

Czas reakcji Wykonawcy (wyrażony w liczbie dni)

20%
(20pkt)

2a.

0-10 dni

20

2b.

11-16 dni

10

2c.

17-21 dni

0

Suma:

100%
(100pkt)

2. Cena – znaczenie 80 % (maksymalnie 80 pkt)
Przy ocenie oferty w kryterium „Cena” (C) punkty zostaną przyznane w poniższy sposób:
1) Maksymalną liczbę punktów w kryterium (80 pkt.) otrzyma oferta Wykonawcy, który najniższą cenę
realizacji zamówienia. Pozostali Oferenci otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną
zgodnie z poniższym wzorem:
Liczba punktów w kryterium „Cena ” zostanie obliczona według następującego wzoru:
C min
C=

-------------------------- x 80
C oferty

gdzie:
C - liczba punktów przyznanych ofercie badanej w kryterium „Cena”
C min - najniższa cena brutto spośród badanych ofert
C oferty - cena brutto badanej oferty
2) Do wzoru zostaną przyjęte łączne ceny podane przez Wykonawców w Formularzu Oferty stanowiącym
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3. Czas reakcji Wykonawcy – znaczenie 20% (maksymalnie 20 pkt)
Przy ocenie oferty w kryterium „Czas reakcji Wykonawcy” (R) punkty zostaną przyznane w następujący
sposób:
1) Za zadeklarowanie czasu reakcji Wykonawcy w terminie 0-10 dni Zamawiający przyzna 30 punktów
2) Za zadeklarowanie czasu reakcji Wykonawcy w terminie 11-16 dni Zamawiający przyzna 20 punktów.
3) Za zadeklarowanie czasu reakcji Wykonawcy powyżej 16 dni (ale nie dłużej niż 21 dni) Zamawiający
przyzna 0 punktów.

4) Maksymalna liczba punktów za kryterium wynosi 20 punktów.
5) Wykonawca może nie ubiegać się o punkty przyznawane w ramach tego kryterium. Maksymalny
wymagany przez Zamawiającego czas reakcji wynosi 21 dni. W przypadku nie zdeklarowania szybszego
czasu reakcji (dotyczy całego okresu realizacji zamówienia) Wykonawca nie otrzyma punktów za to
kryterium i będzie zobowiązany zaoferować maksymalnie 21 dniowy czas reakcji.
6) Terminy w zapytaniu ofertowym wyrażone są w dniach kalendarzowych.
7) Do wzoru zostaną przyjęte terminy deklarowane przez Wykonawców w załączniku nr 5 do zapytania
ofertowego.
4. Sposób oceny oferty:
Łączna liczba punktów przyznanych ofercie zostanie obliczona według wzoru:
P=C+R
gdzie:
P – łączna liczba punktów we wszystkich kryteriach
C – liczba punktów przyznanych w kryterium „Cena”
R – liczba punktów przyznanych w kryterium „Czas reakcji Wykonawcy”
Najkorzystniejsza oferta może uzyskać łącznie 100 pkt.
5. Wszystkie obliczenia punktów dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie stosować zasadę, że oferta nieodrzucona, zawierająca
najwyższą liczbę punktów łącznie przyznanych według powyższych kryteriów, jest ofertą najkorzystniejszą.
7. W przypadku osiągnięcia jednakowej liczby punktów przez dwie lub więcej ofert Zamawiający wybierze
ofertę o najniższej cenie.
8. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców
wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.

X. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Podana w ofercie cena brutto za badanie lekarskie dla jednej osoby zrealizowane zgodnie z warunkami
opisanymi w zamówieniu. Wysokość zaoferowanej stawki będzie stała przez cały okres realizacji umowy.
2. Podana cena ryczałtowo obejmuje wszystkie koszty związane z przebadaniem i wystawieniem
zaświadczenia 1 osoby, bez względu na ewentualnie konieczne do przeprowadzenia np. badania
laboratoryjne, specjalistyczne itp.
3. Walutą ceny oferty jest złoty polski. Zamawiający nie przewiduje stosowania walut obcych
w rozliczeniu.
4. Cena oferty musi być podana z dokładnością do 1 grosza, tj. do dwóch miejsc po przecinku.
5. Rozliczenia pomiędzy Oferentem a Zamawiającym będą prowadzone w złotych polskich.

XI. Opis sposobu określenia czasu reakcji na każdorazowe zgłoszenie Zamawiającego

1. Podany w ofercie czas reakcji Wykonawcy w odpowiedzi na każdorazowe zgłoszenia Zamawiającego na
realizację przedmiotu zamówienia będzie stała przez cały okres realizacji umowy.
2. Czas reakcji będzie wyrażony w liczbie dni, podanej jako wartość liczby całkowitej.

3. Czas reakcji będzie określony liczbą dni mierzoną od dnia każdorazowego otrzymania przez Wykonawcę
zgłoszenia włącznie do dnia rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.

XII. Udzielenie zamówienia.

1. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi lub kilku Oferentom, który potwierdzi spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu, potwierdzi zgodność oferty z treścią
Zapytania Ofertowego oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert.
2. Łączne wynagrodzenie wybranego Wykonawcy będzie iloczynem ceny określonej
w złożonej przez Wykonawcę ofercie i ilości osób rzeczywiście zrealizowanego przedmiotu zamówienia, na
który została złożona oferta.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonani przedmiotu zamówienia dla mniejszej ilości
osób łącznie w całym zamówieniu niż by to wynikało z informacji przedstawionych w punkcie II.2.
4. W toku analizy ofert Zamawiający może żądać od Oferentów pisemnych wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert, a także dostarczenia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
i doświadczenie.
5. Występujące w ofertach oczywiste omyłki pisarskie zostaną poprawione przez Zamawiającego.
6. Oferent, który nie potwierdzi spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
rozdziału V oraz nie wykaże braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zostanie wykluczony z
postępowania.
7. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
7.1. Oferent, który złożył ofertę zostanie wykluczony z postępowania,
7.2. Treść oferty jest niezgodna z treścią Zapytania Ofertowego,
7.3. Oferent w wyznaczonym terminie nie wyjaśnił treści oferty lub z treści oferty wyjaśnień Oferenta
wynika, że oferta nie spełnia wymagań określonych w Zapytaniu Ofertowym lub Oferent nie zgodził się na
poprawienie omyłek w treści oferty.
8. W przypadku odrzucenia oferty, Zamawiający powiadomi o tym fakcie Oferenta, którego ofertę
odrzucił. Zawiadomienie to Zamawiający prześle na wskazany w ofercie adres mail. Odpowiedzialność za
podanie niewłaściwego adresu mail ponosi Oferent.
9. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Oferentów,
którzy
złożyli
oferty
oraz
umieści
taką
informację
na
stronie
internetowej
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

XIII. Postanowienia końcowe.

1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie częściowe, tj. na koniec każdego miesiąca kalendarzowego
wynagrodzenie za przeprowadzone badania (przebadane osoby).
2. Zapytanie Ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego oraz nie stanowi
podstaw do roszczeń dotyczących zawarcia umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie podpisania umowy bez podania uzasadnienia zmiany
decyzji.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykluczenia z postępowania oferenta nie spełniającego
wymagań lub warunków ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a także wytycznych i zasad
określonych dla Funduszy Strukturalnych przez uprawnione instytucje publiczne, jeżeli stanowiłoby to
zagrożenie dla realizacji Projektu.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania na każdym etapie
bez podania przyczyny unieważnienia. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi
kosztów przygotowania i złożenia oferty.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia, w wysokości nie przekraczającej
50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
7. Zamówienie będzie finansowane w ramach projektu „Kierowcy zawodowcy”, realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

8. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego w przypadku zwiększenia ilości
uczestników projektu wymagających badania lekarskiego, pod warunkiem, że zwiększenie nie przekroczy
10% wartości zamówienia.

Załączniki:
1) Formularz ofertowy
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3) Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań

Załącznik nr 1
_____________________________
PIECZĘĆ OFERENTA

_____________________________

miejscowość, data
FORMULARZ OFERTOWY
Dane Wykonawcy:
- Imię i nazwisko/Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………............................
- Adres …………………………………………………………………………………………...................................................
-Nr telefonu ……………………………………………………………………………………................................................
- Adres poczty elektronicznej ………………………………………………………………….........................................
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenie badań lekarskich w celu ustalenia
istnienia lub braku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami uczestników projektu
przystępujących do kursów prawa jazdy kat. C, C+E i D oraz kursu kwalifikacji zawodowej realizowanych w
ramach projektu „Kierowcy zawodowcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014- 2020:
1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego oraz nie wnoszę do niego żadnych
zastrzeżeń, a także że zdobyłem wszelkie pozostałe informacje niezbędne do właściwego przygotowania
oferty.
2. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, w tym wymagania wobec wykonawcy
określone w zapytaniu ofertowym.
3. Oferuję realizację tego zamówienia zgodnie z warunkami opisanymi z zapytaniu ofertowym:
Cena brutto oferty wynosi: ……………………………..… zł za badanie lekarskie dla jednej osoby
(słownie: …………………………………………………….. zł).
Oświadczam, iż cena brutto (podana w zł) za badanie lekarskie dla jednej osoby zawiera wszystkie koszty,
jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji umowy.
4. Deklaruję czas reakcji na zgłoszenie Zamawiającego – liczba dni mierzona od dnia otrzymania
zgłoszenia włącznie do dnia rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia, wynoszący 1:
Czas reakcji na zgłoszenie Proszę zaznaczyć
Zamawiającego
wybraną opcję
0-10 dni
11-16 dni
17-21 dni
________________________
podpis oferenta
1

Przy wybranej opcji należy wstawić X.

Załącznik nr 2

_____________________________
PIECZĘĆ OFERENTA
_____________________________

miejscowość, data
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
Ja niżej podpisany,
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
(Imię, nazwisko, adres)
w związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym przeprowadzenie badań lekarskich w celu ustalenia
istnienia lub braku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami uczestników projektu
przystępujących do kursów prawa jazdy kat. C, C+E i D oraz kursu kwalifikacji zawodowej realizowanych
w ramach projektu „Kierowcy zawodowcy”, jako Wykonawca, oświadczam, że spełniam warunki
określone w zapytaniu ofertowym, a w szczególności:
a) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
c) posiadam zdolność finansową i ekonomiczną do realizacji przedmiotu zamówienia.

________________________
podpis oferenta

Załącznik nr 3
_____________________________
PIECZĘĆ OFERENTA
_____________________________

miejscowość, data

Oświadczenie
Oświadczam, iż składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 19.09.2022r., którego
przedmiotem jest przeprowadzenie badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku istnienia
przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami uczestników projektu przystępujących do kursów
prawa jazdy kat. C, C+E i D oraz kursu kwalifikacji zawodowej realizowanych w ramach projektu „Kierowcy
zawodowcy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 r., nie posiadam
żadnych wzajemnych powiązań kapitałowych i osobowych z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy,
polegających w szczególności na:

uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;


posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;



pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;


pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń.

________________________
podpis oferenta

