
 
 

 

 
 
Numer sprawy: ZP/CI/12/2017 
  

ZAPYTANIE OFERTOWE 
w ramach projektu 

„ePW – wzrost jakości i dostępności kształcenia z wykorzystaniem zintegrowanej platformy e-usług” 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza 
Działanie 2.1 E-usługi 

Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza 
Typ projektów: Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych 

 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
1.  NAZWA I ADRES:  

Politechnika Warszawska Plac Politechniki 1 00-661 Warszawa 
2. DANE REJESTROWE: 

NIP: 525-000-58-34, REGON: 000001554 
3. DANE TELEADRESOWE: 

Tel. +48 22 6607211- infolinia telefoniczna e-mail: zp.ci@pw.edu.pl  strona internetowa Zamawiającego: http://www.pw.edu.pl 
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Świadczenie usług doradczych związanych z realizacją projektu pn. „ePW – wzrost jakości i dostępności kształcenia z wykorzystaniem zintegrowanej platformy e-usług. 
2) Rodzaj zamówienia: usługi. 
3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych związanych z realizacją projektu pn. „ePW – wzrost jakości i dostępności kształcenia z wykorzystaniem zintegrowanej platformy e-usług”. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1 „E-usługi”, Poddziałanie 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” ,Typ projektów: „Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych”. 
4) Określenie zakresu zamówienia:  Usługi doradcze, o których mowa w pkt. 3) będą polegały w szczególności na świadczeniu usług nadzoru merytorycznego nad realizacją projektu, w tym m. in.: 

a) w zakresie doradztwa technicznego: 
 nadzór nad wydatkami związanymi z robotami/pracami instalacyjnymi, dostawą sprzętu, jego uruchomieniem i konfiguracją, dostawą licencji oprogramowania oraz jego wdrożeniem, 
 kontrolę i nadzór nad jakością i terminowością realizowanych zadań. 

b) w zakresie doradztwa finansowego: 
 weryfikacja poprawności dokumentowania wydatków, 
 weryfikacja wniosków o płatność, 
 weryfikacja i analiza poprawności opisywania dowodów księgowych, 
 weryfikacja poprawności dokumentowania faktur walutowych, 
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 nadzór nad zgodnością ponoszonych wydatków z Zasadą faktycznego poniesienia wydatku, 
 weryfikacja poprawności ponoszonych wydatków zgodnie zasadą uczciwej konkurencji, 
 analiza i kontrola wydatków, które podlegają określonym limitom procentowym, wyliczonym w odniesieniu do całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, w sytuacji zmiany wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych w wyniku zmian w projekcie. 

c) w zakresie doradztwa prawnego: 
 analiza zgodności poniesienia wydatków w projekcie  z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i prawa krajowego, umową o dofinansowanie, regulaminem konkursu i Zasadami oraz innymi dokumentami, do których stosowania beneficjent zobowiązał się w umowie o dofinansowanie; 
 weryfikacja dokumentacji przetargowej pod kątem zgodności z wymogami określonymi przez dyrektywy i inne akty prawa UE oraz zgodności z umową na dofinansowanie Projektu; 
 nadzór nad zachowaniem należytej staranności prowadzenia zamówień publicznych, w tym: 

i. właściwego szacowania wielkości zamówienia z uwzględnieniem ewentualnych zamówień uzupełniających, 
ii. właściwego określenia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określane są w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia publicznego, przy czym nie mogą one zawężać konkurencji poprzez ustanawianie wymagań przewyższających potrzeby niezbędne do osiągnięcia celów projektu i prowadzących do dyskryminacji wykonawców, 
iii. właściwego określenia kryteriów oceny ofert składanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

 należytego wykonania zamówienia publicznego. 
d) inne prace mieszczące się w usługach doradczych niezbędne w prawidłowej realizacji i rozliczeniu projektu, o którym mowa w pkt 3). 
e) Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi w siedzibie Zamawiającego1, w swojej siedzibie oraz przy zastosowaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie, pocztą elektroniczną).  

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
Przedmiot zamówienia posiada kod CPV: 
79421100-2 - Usługi nadzoru nad projektem, inne niż w zakresie robót budowlanych 
79110000-8 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej 
79412000-5 - Usługi doradcze w zakresie zarządzania finansami. 

3. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 
4. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
5. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA (realizacji umowy): zakończenie: 30.06.2019 r. 
 
SEKCJA III: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postepowaniu: 
1. W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Nie jest wymagane posiadanie szczególnych kompetencji lub uprawnień. 
2. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał że:  

1) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości min. 1 000 000,00 zł. 
3. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się: 

1) doświadczeniem, tj. wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie: co najmniej 3 usługi doradcze dla realizacji projektów informatyzacji jednostek sektora finansów publicznych o wartości projektu ponad 2 000 000,00 zł w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych - załączone referencje.  

                                                      
1 Termin rozpoczęcia świadczenia usług w siedzibie zamawiającego stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 
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2) osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, tj. wykazał, że dysponuje:  

a) jedną osobą, która obejmie funkcję specjalisty ds. rozliczania projektów UE, odpowiedzialną za prawidłowe przygotowanie rozliczenia projektu, dokonywanie prawidłowego opisu dokumentacji finansowej j projektu, spełniającą wymagania: 
 posiada doświadczenie w zakresie rozliczania projektów o wartości całkowitej co najmniej 2.000.000,00 złotych brutto, współfinansowanego ze środków unijnych lub innych równoważnych zewnętrznych źródeł finansowania; 
 posiada doświadczenie przy sporządzaniu wniosków o płatności, przygotowaniu aneksów do umów z dofinansowaniem dla projektów o łącznej wartości co najmniej 2 000 000,00 złotych brutto; 
 ukończyła szkolenie z zakresu kierowania projektami unijnymi. 

b) jedną osobą, pełniąca obsługę prawną, spełniającą następujące warunki: 
 posiada uprawnienie do świadczenia pomocy prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn.: Dz. U. 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późn. zm.) albo ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.), posiada tytuł zawodowy radcy prawnego albo adwokata; 
 posiada doświadczenie zawodowe, tj. - uczestniczyła w doradztwie prawnym w co najmniej 2 projektach z obszaru informatyki lub teleinformatyki o wartości kontraktu nie mniejszej niż 1.000.000 złotych brutto. 

Uwaga! jedna osoba może pełnić więcej niż jedną z ww. funkcji. 
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  
SEKCJA IV: PROCEDURA 
1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z zachowaniem Zasady Konkurencyjności opisanej w Wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach RPO WP na lata 2014-2020 - Załącznik nr 9 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020. 
2. KRYTERIA OCENY OFERT 

1) Zamawiający dokona oceny i porównania ofert w oparciu o następujące kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Waga 
Kryterium nr 1 Cena oferty brutto 80% 
Kryterium nr 2 Termin rozpoczęcia świadczenia usług w siedzibie Zamawiającego 20% 

 
2) Kryterium nr 1 Cena oferty brutto - maksymalną liczbę punktów w tym kryterium otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalną do proponowanej ceny liczbę punktów. Punktacja zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem: 

 
    =    ż   

     . 
 

3) Kryterium nr 2 Termin rozpoczęcia świadczenia usług w siedzibie Zamawiającego - maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najkrótszy czas liczony od zgłoszenia do Wykonawcy potrzeby świadczenia usług w siedzibie Zamawiającego do stawienia się Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego.  
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4) Ocena ofert zostanie dokonana według punktacji przyznanej zgodnie z poniższym wzorem: 
Ocena punktowa oferty = Punktacja w „kryterium nr 1” x 80% (waga) + Punktacja  w „kryterium nr 2” x 20% (waga) 

 
5) Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej kryteria. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ważnym ofertom przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z regułą matematyczną. 
6) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną. 

 
3. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY MAJĄ DOSTARCZYĆ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1) Wypełniony i podpisany formularz oferty (Załącznik nr 1); 
2) Stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru; 
3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępwaniu (Załacznik nr 2); 
4) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania dyspozycji Wykonawcy zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia (Załącznik nr 3); 
5) Oświadczenie o  braku podstaw do wykluczenia (każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie (w tym również każdy podmiot występujący wspólnie w formie spółki cywilnej) oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania) (Załacznik nr 4);  
6) Wykaz usług (Załącznik nr 5); 
7) Referencje potwierdzające prawidłowe wykonanie usług; 
8) Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia (Załącznik nr 6)  ; 
9) Poświadczona przez wykonawcę kserokopia polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 1 000 000 PLN; 

10) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w tym spółka cywilna) muszą złożyć umowę regulującą ich współpracę.  
4. ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy: Nie. 
5.  PLANOWANE ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających, ich zakres oraz warunki, na jakich zostaną udzielone: Nie. 
6. ZAKRES WYKLUCZENIA  

Osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Muszą być  
7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim według wzoru formularza oferty załączonego do niniejszego zapytania ofertowego z własnoręcznym podpisem Wykonawcy. 
2) W przypadku składania dokumentów w formie kopii dokument należy poświadczyć za zgodność z oryginałem.  

8. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
1) Termin składania ofert: do 11 lipca 2017 r. (do godz. 24.00). 
2) Forma składania ofert: elektroniczna 
3) Miejsce składania ofert: poczta elektroniczna: zp.ci@pw.edu.pl  
4) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od terminu składania ofert). 
5) Ogłoszenia nie zamieszczono w BZP.  
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SEKCJA V: INFORMACJE I WYJAŚNIENIA KOŃCOWE 
1. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania w każdej chwili do dnia zawarcia umowy z Wykonawcą bez podania przyczyny. W tej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej. 
3. W przypadku braku wymaganych dokumentów (określonych w Sekcji IV ust. 3 niniejszego zaproszenia) w złożonej przez Wykonawcę ofercie, Zamawiający wezwie  Wykonawcę do uzupełnienia oferty o brakujący dokument. 
4. Zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz prześle Wykonawcom na adres internetowy (z którego przesłano ofertę) informację o wyborze oferty. 
5. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zwarta pisemna umowa, zgodnie z projektem umowy, będącym załącznikiem do niniejszego zapytania. 
6. Jeśli Wykonawca nie podpisze umowy lub odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania umowy z następnym w kolejności Oferentem spełniającym kryteria, bez ponownej procedury wyłaniania Wykonawcy. 
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Numer sprawy: …………………   
Załącznik nr 1 
  
Dane Wykonawcy: _________________ 
 

OFERTA 
 

W odpowiedzi na Państwa zapytanie ofertowe do złożenia oferty (numer  sprawy  ______________ ) na: 
Świadczenie usług doradczych związanych z realizacją projektu pn. „ePW – wzrost jakości i dostępności kształcenia z wykorzystaniem zintegrowanej platformy e-usług oferujemy: 
1. Wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu, za kwotę ogółem:  netto: _______________ PLN, podatek VAT (23%) w kwocie ___________ PLN,  razem __________ PLN brutto (słownie: ______________________________ złotych 00/100), w tym: 
2. Termin rozpoczęcia świadczenia usług w siedzibie Zamawiającego  (rozumiany jako czas liczony od zgłoszenia do Wykonawcy potrzeby świadczenia usług w siedzibie Zamawiającego do stawienia się Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego)  - __________ dni. 
3. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2019 r.  
4. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję postanowienia zawarte we wzorze umowy, w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach wynikających z niniejszej oferty i według przedstawionego wzoru. 
5. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 
6. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi jej integralną część są: 

1) ______________________________________________________ 
2) ______________________________________________________ 
3) ______________________________________________________ 
4) ______________________________________________________ 
5) ______________________________________________________ 
6) ______________________________________________________ 
7) ______________________________________________________ 
8) ______________________________________________________ 
9) ______________________________________________________ 

10) ______________________________________________________ 
 
______________, dnia ____________2017 r. 
 

__________________________________________________________ 
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
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Numer sprawy: …………………    
Załącznik nr 2 
 
Dane Wykonawcy: ____________________  
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 
 

 
Oświadczam(y), że reprezentowany przeze mnie/nas Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu postawione przez Zamawiającego na podstawie art. 22 – 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

 
__________________________, dn. ___________2017  
 

 _____________________________________________________           (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela) 
 

 
 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O POLEGANIU NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW W CELU 

WYKAZANIA  
SPEŁNIANA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego  
polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,w zakresie _____________________________________________________________________________________________________________. 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 
  

 
 
__________________________, dn. ___________2017  
 

 _____________________________________________________           (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela) 
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Numer sprawy: …………………    
Załącznik nr 3 
 
Dane Wykonawcy: ___________________  

  
ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY  

ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
Po zapoznaniu się z treścią zapytania ofertowego, ja/my:  
 
______________________________________, 
 ______________________________________, 
 
działając w imieniu ___________________________________________________________ z siedzibą w ____________________________________________ 
zobowiązujemy się do: 
udostępnienia ________________________________ (należy wpisać Wykonawcę) z siedzibą w _____________________________________________, 
zwanemu dalej Wykonawcą, posiadanych przez nas zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia i realizacji zamówienia w poniżej wskazanym zakresie. 
 

1. Zakres zasobów, jakie udostępniamy Wykonawcy (należy wyspecyfikować udostępniane zasoby): 
1) __________________________________________________________; 
2) __________________________________________________________; 
3) __________________________________________________________. 

2. Sposób wykorzystania zasobów przy wykonywaniu zamówienia publicznego: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________. 

3. Zakres i okres naszego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________. 
 

W związku z powyższym oddajemy Wykonawcy do dyspozycji ww. zasoby w celu korzystania z nich przez Wykonawcę w przypadku wyboru jego oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – przy wykonywaniu zamówienia. 
 
 
__________________________, dn. ___________2017  
 

 _____________________________________________________           (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela) 
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Numer sprawy: …………………    
Załącznik nr 4 
 
Dane Wykonawcy: _____________________ 
  

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
 
 
 

Oświadczam(y), że reprezentowany przeze mnie/nas Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) (PZP). 
 

Art. 24 ust 1 pkt 12 – 23 PZP  
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 
c) skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13; 
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 
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10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
Art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP 

 
Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę: 
13) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615). 

 
 
 
 
__________________________, dn. ___________2017  
 

 _____________________________________________________           (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela) 
 

 
 Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ___________________ ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1)  ustawy Pzp).  Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ww. ustawy podjąłem następujące środki 

naprawcze: ______________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
__________________________, dn. ___________2017  
 

 _____________________________________________________           (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela) 
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Numer sprawy: …………………     
Załącznik nr 5 
    
Dane Wykonawcy: ___________________ 

Wykaz głównych usług 
zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat o przedmiocie i zakresie porównywalnym z przedmiotem zamówienia 

 

 L.p. 
Opis przedmiotu zamówienia 
(z uwzględnieniem wykazania realizacji określonego zakresu) 

Całkowita wartość projektu brutto  PLN 
Termin realizacji Zamawiający 

(podmiot dla którego wykonano zamówienie) Data rozpoczęcia Data zakończenia 
      
      
      
      
      

 
 
____________________, dnia _________2017 r. 

 
__________________________________________________________ 
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 
 

* niepotrzebne skreślić 
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Numer sprawy: …………………   
Załącznik nr 6 
Dane Wykonawcy: _________________________ 
 

Wykaz osób 
   biorących udział w realizacji zamówienia  

 

 L.p. Imię i nazwisko Warunek określony przez Zamawiającego Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, wykształcenie potwierdzające spełnianie warunku 
Zakres wykonywanych czynności 

Informacja o podstawie dysponowania 
 

      
      
      
      
      

 
Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień . 

 
 
_______________, dnia __________2017 r. 

__________________________________________________________ 
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 
 

* niepotrzebne skreślić 


